
 

1|11 

RM 15 – 20.06.2019 

 
Naše čj.: MUSP 63412/2019 
Naše sp. zn.: 63410/2019 TAJ/PECH *MUSPX0213CVP* 

 

z 15. schůze Rady města Šumperka ze dne 20.06.2019 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  
a Kina OKO Šumperk, dle předloženého návrhu. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 
sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 
 
1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 ve výši: 
 
Výnosy celkem         20.003.793,-- Kč 

- Dotace z rozpočtu Města Šumperk: 
� dotace na úhradu nákladů spojených s provozem budov   14.060.000,-- Kč 
� dotace na Divadlo v parku              50.000,-- Kč 
� dotace na soubor inteligentního scénického osvětlení         210.000,-- Kč 

- Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 
� dotace na rozšíření hereckého souboru           200.000,-- Kč 
� dotace na částečnou úhradu nákladů na představení                                   

Divotvorný hrnec               500.000,-- Kč 
� dotace na studiovou scénu Hrádek              15.000,-- Kč 
� dotace na částečnou úhradu nákladů na Festival pohádek           10.000,-- Kč 
� dotace na částečnou úhradu nákladu na Divadlo v parku           30.000,-- Kč 

- Dotace z EU ESF: 
� Vzdělávání zaměstnanců Divadla Šumperk               4.818,-- Kč 

- Ostatní výnosy                        5.133.975,-- Kč 
                      19.401.661,-- Kč 

 
                602.132,-- Kč 

 
2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 v částce 602.132,-- Kč takto: 

 
Uhrazení ztráty na účtu 429 000 Neuhrazená ztráta z minulých let v částce 460.191,-- Kč. 
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Převedení zisku na účet 428 000 Nerozdělený zisk minulých let v částce 141.941,-- Kč. 
 
Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
   

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VIII roku 2019: 
příjmy ve výši:          120 tis. Kč 
výdaje ve výši:           624 tis. Kč 

 
příjmy celkem:    637.949 tis. Kč 
výdaje celkem:   754.958 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  772.481 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      772.481 tis. Kč 

 
Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
   

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., po projednání a předložení ze strany statutárního ředitele a správní rady společnosti, 
řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 
Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2018:  
 
- výsledek hospodaření za účetní období 2018: 2.625.363,51 Kč (zisk)  

 
a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., v 
rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní závěrce, vše za rok 
2018. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, rozhoduje 
o převodu zisku společnosti Podniky města Šumperka a.s., za účetní období od 01.01.2018 do 
31.12.2018 ve výši 2.625 tis. Kč (slovy: dvamilionyšestsetdvacetpěttisíckorunčeských) na 
účet neuhrazené ztráty minulých let. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
výroční zprávu společnosti za rok 2018, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je:  
- zpráva statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku,  
- účetní závěrka společnosti za rok 2018 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 
účetní závěrce,  
- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) a  
- zpráva nezávislého auditora společnosti COMEC AUDIT s.r.o. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, určuje 
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2018 auditora 
společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, 
č. licence KA ČR č. 276. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
   

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p. č. 831/48, p. č. 832/57, p. č. 914/1, p. č. 
914/5, p. č. 2081/1, p. č. 2081/3, p. č. 2171/4 a p. č. 2171/21 v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu: dočasné využití pozemků při realizaci stavby díla komunikace „I/44 Bludov   
obchvat“ 

Nájemné: 33,-- Kč/m2 za jeden rok dle Výměru ministerstva financí č. 1/2019 
 
Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
03.06.2019 do 19.06.2019  dle usnesení rady města č. 696/19 ze dne 30.05.2019, 
pronájem pozemků p. č. 427/67, p. č. 442/46, p. č. 704/74, p. č. 704/75, p. č. 704/78, p. č. 
705/1 a p. č. 705/3 v k. ú. Dolní Studénky. 
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Účel nájmu:  dočasné využití pozemků při realizaci stavby díla komunikace „I/44 Bludov 
obchvat“ 

Nájemné: 22,-- Kč/m2 za jeden rok dle Výměru ministerstva financí č. 1/2019 

 
Pronajímatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Nájemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
               se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 
Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. MP 51/2005/Pro, uzavřenou dne 
30.12.2005, ve znění dodatku číslo 1, uzavřenou s nájemcem Transfúzní služba, a.s., se 
sídlem B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČO 26797917, kde předmětem nájmu jsou 
nemovité věci, a to:  
pozemek st. p. č. 1184, jehož součástí je budova č. p. 1006 – stavba občanského vybavení a 
pozemek st. p. č. 6360, na kterém stojí budova č. p. 1006 – stavba občanského vybavení,  
včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Šumperk, obec Šumperk.  

 
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k: 

 
- prodloužení doby nájmu o 10 let do 31.12.2035 

 
Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
03.06.2019 do 19.06.2019 dle usnesení RM č. 750/19 ze dne 30.05.2019, výpůjčku části  
p. p. č. 1662/1 o výměře cca 600 m2  v k. ú. Šumperk. 
Vypůjčitel: Anna Klimešová, bytem Dobrovského 1169/17, 78701 Šumperk, jako osoba 
podnikající, IČO 02205947 
Podmínky výpůjčky:  

- účel výpůjčky: akce - snídaně v trávě každou sobotu v dopoledních hodinách (akce pro 
veřejnost, občerstvení formou pikniku), umístění mobilních toalet    

- doba výpůjčky: určitá od podpisu smlouvy do 08.07.2019  
- vypůjčitel uhradí při podpisu smlouvy 5.000,-- Kč kauci, která bude sloužit pro případný 

úklid předmětu výpůjčky. Pokud předmět výpůjčky nebude uklizen nejpozději do 24:00 
hod. od konání akce, bude úklid zajištěn půjčitelem a uhrazen ze složené kauce. Po 
skončení sjednané doby výpůjčky, bude kauce vrácena do 14 dnů ode dne ukončení 
smlouvy, v případě čerpání kauce na provedení úklidu předmětu výpůjčky bude částka 
kauce krácena.  

- vypůjčitel bude na své náklady udržovat předmět výpůjčky 
- vypůjčitel se zavazuje, že pořádáním akce nedojde k porušení obecně závazných 

vyhlášek města Šumperka  
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- vypůjčitel zajistí po každé akci vývoz komunálního odpadu a úklid daného prostoru 
 
Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 2035/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Šumperk 
za účelem zřízení předzahrádky za podmínek:  

 
Nájemné:  240,-- Kč/m²/rok 
Doba nájmu:   doba neurčitá 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část pozemku p. č. 3292 o výměře cca 450 m2 
v obci a k. ú. Šumperk. 

- účel výpůjčky: uložení stavebního materiálu potřebného na investiční akci „Revitalizace 
dvorního traktu Jesenická – Palackého“ 

- doba výpůjčky: určitá, po dobu realizace shora uvedené investiční akce, před uplynutím 
doby určité možnost ukončení výpůjčky dohodou nebo odstoupením od smlouvy ze 
strany půjčitele, pokud předmět výpůjčky bude užíván v rozporu se sjednaným účelem 

- vypůjčitel zajistí na vlastní náklady údržbu předmětu výpůjčky 
 
Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

souhlasí 
jako vlastník pozemku st. p. č. 1184, jehož součástí je budova č. p. 1006 – stavba 
občanského vybavení a vlastník pozemku st. p. č. 6360, na kterém stojí budova č. p. 1006 – 
stavba občanského vybavení v obci a k. ú. Šumperk, s umístěním jednoho kusu reklamní 
plachty o rozměru maximálně 580x190 cm s vyobrazením údajů o nájemci objektu, kterým je 
Transfúzní služba a.s., na této nemovité věci, za následujících podmínek: 

- bezúplatné umístění 
- v případě odstranění uvede nájemce objekt do původního stavu 

 
Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

schvaluje 
pojistit na havarijní pojištění nově pořízené vozidlo Volkswagen KOMBI, RZ 6M8 7733, rok 
výroby 2019, dodatkem č. 2 k pojistné smlouvě č. 0037590075 na pojištění vozidel, uzavřené 
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dne 21.02.2019 mezi městem Šumperk a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., , se sídlem 
Římská 2135/45, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 46973451. Roční pojistné za vozidlo činí 
18.960,-- Kč. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zařadit do složek integrovaného záchranného systému vozidlo Volkswagen Kombi, RZ 6M8 
7733, rok výroby 2019. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: p. Urbánek 

schvaluje 
vybavit vozidlo městské policie Volkswagen KOMBI, RZ 6M8 7733, rok výroby 2019, zvláštním 
zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: p. Urbánek 

schvaluje 
vyjmout z havarijního pojištění vozidlo Škoda Fabia Combi, RZ 4M4 0870, rok výroby 2010, 
pojištěné dle pojistné smlouvy č. 0037590075 na pojištění vozidel, uzavřené dne 21.02.2019 
mezi městem Šumperk a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 2135/45, 
Praha 2, PSČ 120 00, IČO 46973451.  Roční pojistné se poníží o částku 2.018,-- Kč. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
vyřadit ze složek integrovaného záchranného systému vozidlo Škoda Fabia Combi, RZ 4M4 
0870, rok výroby 2010. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: p. Urbánek 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Šumperk, jako půjčitelem a společností Dům kultury 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, jako vypůjčitelem, 
za následujících podmínek: 
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- předmět výpůjčky: osobní automobil Škoda Fabia Combi, RZ 4M4 0870, rok výroby 
2010, 

- účel výpůjčky: k realizaci předmětu podnikání vypůjčitele, 
- doba výpůjčky: určitá, do doby vkladu předmětu výpůjčky do základního kapitálu 

vypůjčitele, 
- vypůjčitel je oprávněn k provozování motorového vozidla jako provozovatel v souladu s 

příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění), 

- vypůjčitel je povinen dbát řádně o technický stav vozidla tak, aby bylo vozidlo technicky 
způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s příslušnými právními 
předpisy, provádět pravidelné technické prohlídky a měření emisí, 

- vypůjčitel je povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 
havarijní pojištění, a toto pojištění mít sjednáno po celou dobu výpůjčky, 

- vypůjčitel je povinen hradit veškeré provozní náklady vozidla, údržbu a běžné opravy 
- ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou smluvních stran, 

výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

- půjčitel může požadovat vrácení movité věci i před skončením stanovené doby 
zapůjčení, jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat vypůjčenou movitou věc řádně 
nebo jestliže ji bude užívat v rozporu s účelem této smlouvy, 

- vypůjčitel je povinen vypůjčenou movitou věc vrátit, jakmile ji nebude potřebovat pro 
sjednaný účel, 

- vypůjčitel se zavazuje užívat věc v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, a 
to s péčí řádného hospodáře. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání vypůjčené movité věci třetí osobou. Porušení 
zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu výpůjčky. 

- za poškození, zničení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit veškeré 
závady a poškození předmětu výpůjčky, popřípadě nahradit půjčiteli škodu takto 
vzniklou, 

- jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, jakož i ztrátu je 
vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně nejpozději však do 
dvou (2) dnů od data, ve kterém vypůjčitel uvedené skutečnosti zjistil, 

- po případném ukončení platnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli 
předmět výpůjčky v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

 
Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

schvaluje 
R. M., bytem Bludov, jako kupujícímu pozemku p. č. 927/102 a p. p. č. 927/104 oba v k. ú. 
Šumperk, finanční příspěvek ve výši 4.500,-- Kč, který bude využit na vybudování nového 
oplocení po hranici p. p. č. 927/103 v k. ú. Šumperk, který zůstává ve vlastnictví města 
Šumperka. 

 
Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č.  556/133 o výměře cca 253 m2 v     
k. ú. Šumperk za podmínek:  

- účel pronájmu – zahrada k domu 
- sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok s povinností úhrady nájemného ode dne data 

podpisu smlouvy 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- předmět nájmu nebude oplocen a zastavěn jakoukoliv jinou stavbou 

 
Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p. p. č. 500/11 o výměře cca 479 m2 , část p. p. č. 
498/1 o výměře cca   2506 m2  a p. p. č. 498/17 o výměře 18 m2  vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  

- kupní cena: min. 200,-- Kč/m2 , kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- v souladu s § 39 zák. o obcích se stanovuje odlišná kupní cena od ceny obvyklé 
s ohledem na současný stav pozemků  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude 
určen předmět prodeje 

- kupující uhradí náklady pojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

 
Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p. p. č. 487/1 o výměře 15 m2  a část p. p. č. 498/1 o 
výměře cca  259 m2   oba  v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

- kupní cena: min. 350,-- Kč/m2  kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude 
určen předmět prodeje 

- kupující uhradí náklady pojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

 
Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Klapperothova manufaktura – 
statika zdiva a rekonstrukce krovu“ zhotovitelem akce uchazeče STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., 
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Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375. Nabídková cena je 7.499.185,-- Kč 
bez DPH, tj. 9.074.014,-- Kč vč. DPH. 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
   

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Rekonstrukce 
povrchu fotbalového hřiště“. 

 
členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 
členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt,  

                   Mgr. Radek Hejný 
  

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková,  
                             Ing. Miroslav Pospíšil 
 

minimální seznam uchazečů: 
- SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, IČO 27752771 
- Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1480/7, 100 00 Praha 10, IČO 41157834 
- Vysspa Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 30152 Plzeň, IČO 27967638 
- Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovaice, IČO 63472902 
- Funny sport s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, IČO 47906171 
- JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 63489163 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
   

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce „Rekonstrukce a modernizace 
kuželny“. 

 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

  Pavel David 
                                

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková,  
                            Ing. Lenka Krobotová 
                                         

seznam uchazečů: 
- JaR DIGITAL group s.r.o., Za Humny 3309/18c, 697 01 Kyjov, IČO 27736628 
- SCI s.r.o., Vyskytná nad Jihlavou 104, 588 41, IČO 60715685 
- Zako Slovakia s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany, IČO 50261576 

 
Zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
vyloučit uchazeče PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., Mečířova 2381/45, 612 00 Brno, IČO 
29202060, z veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce malé tělocvičny v ZŠ Dr. E. 
Beneše“ z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy o dílo. 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

schvaluje 
zhotovitelem akce „Rekonstrukce malé  tělocvičny  v  ZŠ Dr. E. Beneše“  uchazeče  Lukáš 
Jakeš, Česká Bělá 188, 582 61, IČO 69846936. Nabídková cena je 754.646,73 Kč bez DPH, 
tj. 913.123,-- Kč vč. DPH. 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě se 
společností Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1 – Nové Město, IČO 70994234. 

 
Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
   

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, výzvy č. 092 na financování 
projektu „Nástroje pro zlepšení efektivity veřejné správy města Šumperk“. 

 
Termín:  21.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
   

ruší 
usnesení RM č. 319/19 ze dne 07.02.2019 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 
Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci dílčí části přeložky drážních kabelů, které jsou v majetku 
ČD – Telematiky a.s., se společností  ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 
00 Praha 3, IČO 61459445. Přeložka je vyvolanou stavbou v rámci akce „Přestupní terminál 
Šumperk“. 
Náklad na přeložku činí 1.386.462,63 Kč bez DPH + případná sazba DPH. 

 
Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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