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Naše čj.: MUSP 72191/2019 

Naše sp. zn.: 72187/2019 TAJ/PECH *MUSPX021FSYU* 

 

U S N E S E N Í  

z 16. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.07.2019 

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. 

 

833/19 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 

výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 29.05.2019. 

 

834/19 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

- prodej nevydražených předmětů v hodnotě nad 100,-- Kč v příští dražbě v květnu 2020 

za sníženou cenu  

- likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,-- Kč 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

835/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. IX roku 2019: 

příjmy ve výši:         1.687 tis. Kč 

výdaje ve výši:         1.687 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   639.636 tis. Kč 

výdaje celkem:  756.645 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 774.168 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      774.168 tis. Kč 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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836/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3914/17, 4503/18, 4781/18, 4782/18, 4797/18, 4998/18, 5058/18, 5070/18, 238/19, 

250/19, 265/19, 289/19, 300/19, 368/19, 375/19, 376/19, 377/19, 378/19, 379/19, 

380/19, 381/19, 382/19, 391/19, 399/19, 406/19, 407/19, 409/19, 410/19, 441/19, 

442/19, 443/19, 444/19, 445/19, 446/19, 449/19, 450/19, 451/19, 452/19, 453/19, 

454/19, 483/19, 484/19, 487/19, 488/19, 490/19, 506/19, 508/19, 567/19, 569/19, 

571/19, 572/19, 573/19, 574/19, 575/19, 576/19, 577/19, 578/19, 579/19, 580/19, 

581/19, 582/19, 584/19, 585/19, 586/19, 587/19, 588/19, 589/19, 590/19, 591/19, 

593/19, 594/19, 595/19, 596/19, 597/19, 608/19, 618/19, 622/19, 624/19, 625/19, 

626/19, 634/19, 635/19, 643/19, 644/19, 658/19, 659/19, 660/19, 661/19, 662/19, 

663/19, 664/19, 665/19, 666/19, 667/19, 668/19, 669/19, 670/19, 671/19, 672/19, 

675/19, 676/19, 677/19, 678/19, 679/19, 680/19, 681/19, 683/19, 684/19, 687/19, 

688/19, 689/19, 690/19, 691/19, 692/19, 693/19, 694/19, 695/19, 696/19, 698/19, 

699/19, 700/19, 701/19, 703/19, 704/19, 705/19, 731/19, 738/19, 742/19, 744/19, 

745/19, 746/19, 747/19, 748/19, 749/19, 750/19, 751/19, 752/19, 754/19, 755/19, 

757/19, 760/19, 761/19, 762/19, 763/19, 764/19, 766/19, 767/19, 770/19, 771/19, 

773/19, 776/19, 777/19, 778/19, 779/19, 780/19, 782/19, 783/19, 784/19, 787/19.  

 

 

 

837/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3913/17 do 31.10.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4291/18 do 31.08.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4698/18 do 31.08.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4904/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4905/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4906/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4907/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4908/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4909/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4910/18 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

201/19 do 31.10.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

267/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

299/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

367/19 do 15.08.2019 Zodpovídá: PaedDr. Holub 

408/19 do 30.09.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

417/19 do 15.08.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

458/19 do 31.10.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

492/19 do 26.09.2019 Zodpovídá: p. Porteš 

497/19 do 30.09.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

502/19 do 30.09.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

503/19 do 30.09.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

753/19 do 15.08.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

781/19 do 15.08.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

838/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5040/18 ze dne 18.10.2018 

ruší 
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usnesení RM č. 5040/18 ze dne 18.10.2018 z důvodu přijetí nového usnesení RM č. 701/19 

ze dne 30.05.2019, kterým byl nově zveřejněn návrh na pronájem části pozemku p. č. 

1257/51 v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

839/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 489/19 ze dne 04.04.2019 

ruší 

usnesení RM č. 489/19 ze dne 04.04.2019 z důvodu odmítnutí uzavření smlouvy k bytu č. 57 

na ul. Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

840/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 832/19 ze dne 20.06.2019 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 832/19 ze dne 20.06.2019 takto: 

- změna „smlouvy o dílo“ na „smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací“ 

- změna nákladu na přeložku „1.386.462,63 Kč bez DPH + případná sazba DPH“ na 

„1.386.462,63 Kč“ 

V ostatním se usnesení nemění. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

841/19 Rozptylová studie 

bere na vědomí 

předloženou rozptylovou studii (porovnání dvou variant zásobování teplem ve městě 

Šumperku). 

 

   

842/19 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SML/2018/0695/MJP – zahrada za 

domem s pečovatelskou službou při ul. Bohdíkovské 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SML/2018/0695/MJP uzavřené mezi 

městem Šumperkem, jako půjčitelem, a společností PONTIS, Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. 

Svobody 38, Šumperk, IČO 25843907, jako vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je  část   

st. p. č. 171 o výměře cca 710 m2 a část p. p. č. 142/2 o výměře cca 1430 m2, včetně 

zahradního altánu  v k. ú. Horní Temenice, a to z důvodu neposkytnutí dotačních prostředků 

vypůjčiteli. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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843/19 MJP – změna nájemní smlouvy č. MP 51/2005/Pro ze dne 30.12.2005, ve znění 

dodatku č. 1 – pronájem budovy Transfúzní služby a.s., v areálu nemocnice – 

prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

24.06.2019 do 10.07.2019 dle usnesení rady města   č. 809/19 ze dne 20.06.2019,  změnu 

nájemní smlouvy 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 dojde k: 

 

- prodloužení doby nájmu o 10 let do 31.12.2035 

 

V ostatním se nájemní smlouva  č. MP 51/2005/Pro ve znění dodatku č. 1 se nemění. 

 

Nájemní smlouva č. MP 51/2005/Pro bude změněna dodatkem č.2. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

844/19 MJP – změna nájemní smlouvy č. MP 51/2005/Pro ze dne 30.12.2005, ve znění 

dodatku č. 1 – pronájem budovy Transfúzní služby a.s., v areálu nemocnice – souhlas 

se stavebními úpravami 

souhlasí 

se záměrem  nájemce Transfúzní služby a.s., se sídlem B. Němcové 1006/22, 787 01 

Šumperk, IČO 26797917, na realizaci stavebních úprav „Rekonstrukce Transfúzní stanice 

Šumperk“, jakožto technického zhodnocení majetku pronajímatele města Šumperka 

v předpokládané hodnotě do částky 3.142.975,67 Kč včetně DPH za těchto podmínek:  

 

- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně  technické požadavky, 

zejména stavební zákon a další související zákony 

- veškeré stavební úpravy, technické zhodnocení užívaných nemovitostí provede 

nájemce na své vlastní náklady. Toto technické zhodnocení je vlastnictvím nájemce a 

nezvyšuje pořizovací cenu užívaných nemovitostí a nájemce bude mít právo toto 

technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy odepisovat do nákladů 

- při ukončení užívacího vztahu k nemovitostem uvede nájemce užívanou nemovitost do 

původního stavu, a to ke dni jejího předání, pokud se nájemce s pronajímatelem 

nedohodnou jinak 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

845/19 MJP – změna nájemní smlouvy č. MP 51/2005/Pro ze dne 30.12.2005, ve znění 

dodatku č. 1 – pronájem budovy Transfúzní služby a.s., v areálu nemocnice – 

zpětvzetí souhlasu města Šumperka s umístěním záložního zdroje na pozemku p. č. 

673/2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zpětvzetí souhlasu města Šumperka s umístěním záložního zdroje  na  pozemku p. č. 673/2 

v k. ú. Šumperk pro objekt transfúzní stanice - budova č. p. 1006 stojící na pozemcích st. p. č. 

1184 a st. p. č. 6360 v k. ú. Šumperk (nájemce Transfúzní služba a.s.),  vydaného dle 

usnesení Rady města Šumperka č. 348/19 ze dne 07.03.2019, z důvodu zachování napojení 
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budovy č. p. 1006 stojící na pozemcích st. p. č. 1184 a st. p. č. 6360 v k. ú. Šumperk na 

stávající elektrickou síť v areálu Nemocnice v Šumperku. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

846/19 MJP – žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., o prodej části pozemku st. p. č. 874 v  

k. ú. Šumperk 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku st. p. č. 874 v k. ú. Šumperk za 

účelem umístění a výstavby nové kioskové trafostanice společností ČEZ Distribuce a.s. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

847/19 MJP – poskytnutí finačního příspěvku na údržbu průchodu na adrese Lidická 39 v 

Šumperku 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 3.000,-- Kč včetně DPH ročně na celoroční údržbu a 

úklid průchodu  u domu č. p. 2092 na pozemku stavební parcela   č. 1638/2 v k. ú. Šumperk, 

or.ozn. v Šumperku za podmínek: 

 

Poskytovatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČO 00303461 

 

Příjemce: M. J., Šumperk 

 

Úhrada  ve výši 3.000,-- Kč včetně DPH ročně  bude poskytována jednorázově vždy k 30.9. 

příslušného kalendářního roku a určená výše finanční úhrady platí pro roky 2019, 2020 a 

2021. 

Průchod  bude celoročně udržován a nepřetržitě otevřen pro veřejnost. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

848/19 MJP – zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 2048/1, p. č. 1273/1, p. č. 

1273/32, p. č. 1273/33 a p. č. 12733/34 v k. ú. Šumperk (lokalita ul. Fialova 

v Šumperku – místění náhradního autobusového nádraží po dobu realizace stavby 

„Přestupní terminál Šumperk“) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 2048/1, p. č. 1273/1, p. č. 

1273/32, p. č. 1273/33 a p. č. 1273/34 v k. ú. Šumperk (lokalita ul. Fialova v Šumperku)  

 

Účel:  umístění náhradního autobusového  nádraží po dobu realizace stavby „Přestupní 

terminál Šumperk“ 

 

Termín:  23.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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849/19 MJP – změna v pojištění vozidel 

schvaluje 

pojistit na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění nově pořízené vozidlo 

Škoda Fabia, VIN: TMBER6NJ6KZ146479, rok výroby: 2019, dodatkem k pojistné smlouvě 

č. 0037590075, uzavřené dne 21.02.2019 mezi městem Šumperk a Hasičskou vzájemnou 

pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451.  Roční 

pojistné za vozidlo činí 9.818,-- Kč. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

850/19 MJP – změna v pojištění vozidel 

schvaluje 

oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje vozidla Škoda Fabia, RZ 2M5 7090, rok výroby 2006, 

a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. V případě zájmu odprodat vozidlo přímým 

prodejem třetí osobě za nejvyšší cenu nabídnutou autobazary. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

851/19 MJP – změna v pojištění vozidel 

schvaluje 

k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Fabia, RZ 2M5 7090, rok výroby 2006, vyjmout toto 

vozidlo z pojištění vozidel (POV + HAV) dle pojistné smlouvy č. 0037590075, uzavřené 

dne 21.02.2019 mezi městem Šumperk a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem 

Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451.  Roční pojistné se poníží o částku 

3.807,-- Kč. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

852/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro přeložku vedení 

podzemní komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace, 4. et.“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a provozovat 

stavbu vedení podzemní komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace, 4. et.“ – 

přeložka komunikačního vedení na pozemcích p. č. 620/6, 620/2 v k. ú. Dolní Temenice, 

v rámci investiční akce města „Revitalizace ulice Šumavské, 4. etapa“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461. 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000    

Praha 3, IČO 04084063. 

Podmínky uzavření smlouvy: 

- Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Služebnost bude zřízena úplatně. Úplata se stanovuje dohodou ve výši 100,-- Kč + 

platná sazba DPH. Splatnost úplaty po doručení vyrozumění o provedení vkladu 

věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení 

daňového dokladu. 

- Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 
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- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

 

   

853/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojek IS k plánované výstavbě RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. Šumperk (při 

ul. U Tenisu) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek 

plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu přes pozemky p. č. 1065/3, 2076/3 v k. ú. 

Šumperk, pro účely připojení plánované výstavby RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. 

Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

P. a I. B., Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou při realizaci stavby přípojek povinni dodržet ověřenou 

projektovou dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

854/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – U Tenisu, č. parc. 1066/8, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – U Tenisu, č. parc. 1066/8, NNk“ přes 

pozemek p. č. 1065/3 v k. ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení NN pro účely 

připojení plánované výstavby RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461. 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035. 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
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- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

855/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojek IS k plánované výstavbě RD na pozemku p. č. 12/7 v k. ú. Horní Temenice 

(při. ul. Potoční) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek 

plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu přes pozemky p. č. 1361/1, 5/6, 5/11 v k. ú. 

Horní Temenice, pro účely připojení plánované výstavby RD na pozemku p. č. 12/7 v k. ú. 

Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

M. T., Bukovice, a K. K., Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou při realizaci stavby přípojek povinni dodržet ověřenou 

projektovou dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

856/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojky dešťové kanalizace k bytovému domu Ležáky 957/5, Šumperk 

schvaluje 
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uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojky 

dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 1239/21 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení bytového 

domu Ležáky 957/5, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 957 Šumperk, Ležáky 5, se sídlem Ležáky 957/5, 

78701 Šumperk, IČO 26798409 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je při realizaci stavby přípojek povinen dodržet ověřenou 

projektovou dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

857/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Zemědělská, VN 353, VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zemědělská, VN 353, VNk“ na 

pozemcích p. č. 879/4, 879/17, 879/19, 900, 201/3, 921/1 v k. ú. Dolní Temenice – 

výměna zemního kabelového vedení VN mezi DTS Agritec a DTS Zemědělská. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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858/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojek IS k plánované výstavbě dvou polyfunkčních domů na pozemku p. č. 

1239/27 v k. ú. Šumperk (roh ul. M. R. Štefánika a 28. října) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek 

vodovodu a splaškové kanalizace přes pozemek p. č. 2049 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

plánované výstavby dvou polyfunkčních domů na pozemku p. č. 1239/27 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

A. V., Šumperk, a E. V. Č., Praha 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou při realizaci stavby přípojek povinni dodržet ověřenou 

projektovou dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

859/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk, Puškinova, p. č. 2247, V. ZŠ Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Puškinova, p. č. 2247, V. ZŠ Šumperk“ 

přes pozemky p. č. 1399/16, 1395/6, 1395/5, 1396/2, 1893/1, 1904/26, 1904/1, 

1904/21 v k. ú. Šumperk – uložení nové přípojky zemního kabelového vedení NN, včetně 

umístění 2 ks elektrických skříní, pro účely zřízení samostatného odběrného místa - stávající 

školní kuchyně V. ZŠ Šumperk při ul. Vrchlického. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502, Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 

břemene. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 

příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 
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- Budoucí oprávněný je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a MJP – 

OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

   

860/19 MJP – změna usnesení RM č. 299/19, ve znění usnesení RM č. 732/19 – smlouva o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu komunikační sítě UPC: „Zřízení EKS UPC 

Šumperk – optické propojení sítě“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 299/19 ze dne 07.02.2019, ve znění usnesení RM č. 732/19 ze dne 

30.05.2019, ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 

umístit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě: „Zřízení EKS UPC Šumperk – 

optické propojení sítě“ přes pozemky p. č. st. 1233/2, st. 1772/2, st. 1774/2, st. 1880/3, st. 

1885/2, st. 1887/2, st. 1903/2, st. 1904/2, st. 1905/3, st. 1906/2, 481/1, 481/3, 481/4, 

481/5, 481/6, 539/38, 547/1, 547/18, 547/24, 553/3, 553/16, 554/37, 555/1, 555/24, 

555/25, 555/26, 555/28, 555/29, 555/30, 556/1, 556/29, 2058/1, 2074, 2080/2, 

2169/8, 2253/4, 2287, 2296 v k. ú. Šumperk, mezi povinným ze služebnosti městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a oprávněným ze 

služebnosti spol. UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 14000    

Praha 4, IČO 00562262. 

Změna usnesení spočívá v doplnění pozemků dotčených stavbou komunikační sítě o pozemky 

p. č. 2264/3 a 2344 v k. ú. Šumperk. 

V ostatním se usnesení RM č. 299/19, ve znění usnesení RM č. 732/19, nemění. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

861/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 103/3 v k. ú. Horní Temenice (část 

vymezené plochy u bytového domu Bohdíkovská 2676/11d, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 103/3 o výměře 100 m2 v  k. ú. 

Horní Temenice (část vymezeného prostoru u bytového domu Bohdíkovská 2686/11d, 

Šumperk). 

Účel nájmu:  pozemek pro individuální využití 

Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 

lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky: povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu a porosty vlastním nákladem. 

 

Termín:  29.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

862/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Krátkého, d. č. 2759/3a, VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Krátkého, d. č. 2759/3a, VNk“ přes 
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pozemky p. č. 2149/2 a st. 1782/4 v k. ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení VN 

pro účely připojení plánované rekonstrukce objektu Gen. Krátkého 2759/3a. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

863/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Prievidzská, p. č. 641, přeložka NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská, p. č. 641, přeložka NNk“ 

přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice – přeložka zemního kabelového vedení NN 

v rámci výstavby venkovních technologických zařízení pro instalaci kogenerační jednotky 

v objektu kotelny K2 při ul. Prievidzské. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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864/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu ČEZ: „Šumperk – 

Potoční, pa. č. 113/2, R., přípojka NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemek p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Potoční, pa. č. 113/2, R., přípojka NNk“ -  přípojka  zemního kabelového 

vedení NN o délce 14 m, pro účely připojení plánované výstavby RD na pozemcích p. č. 113/2, 

1396 a st. 47/2 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.863,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 

nemovitostí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

865/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojky STL plynovodu, k plánované výstavbě: „Hala STK v areálu fy ANODUS CZ, p. č. 

566/6, k. ú. Šumperk“ (lokalita při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 

uložit a provozovat přípojku STL plynovodu přes pozemek p. č. 2080/2 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení plánované výstavby: „Hala STK v areálu fy ANODUS CZ, p. č. 566/6, k. ú. 

Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

ANODUS CZ, s. r.o., se sídlem Zábřežská 596/40, 78701 Šumperk, IČO 27563936 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 

1 m délky věcného břemene pro jedno vedení, stanovené dle geometrického plánu pro 

určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím 

zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 

1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před 

vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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866/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Feritová, p. 2945/1, EPCOS, VN“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Feritová, p. 2945/1, EPCOS, VN“ přes 

pozemek p. č. 914/11, v k. ú. Šumperk – zemní kabelové vedení VN v délce cca 8 m, pro účely 

posílení odběrného místa - průmyslového areálu TDK Electronics s.r.o. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

867/19 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2019 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4712/18 ze dne 19.07.2018, kterým byl schválen plán oprav a 

investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2019 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 

ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                                                       8.662.142  Kč 

přesun finančních prostředků z roku 2018 – rekonstrukce kanalizačního řádu       5.554.000  Kč 

celková výše fondu investic pro rok 2019                                                                     14.216.142  Kč 

 

FOND INVESTIC: 

areál – rekonstrukce kanalizačního řádu – 3. etapa                                                    9.119.000  Kč 

pavilon E – rekonstrukce pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení                        1.400.000  Kč 

pavilon C – stavební úpravy – výměna CT a RDG vybavení ve 2.NP                            1.300.000  Kč 

pavilon B – doplnění rozvodu kyslíku na urologii ve 2.NP                                                163.000  Kč 

pavilon B – rekonstrukce odd. chirurgie v 5.NP – 1.etapa                                           1.737.000  Kč 

projektové dokumentace k investičním akcím                                                                  497.142  Kč 

rezerva - zvýšení fondu investic – uplatnění inflační doložky pro nájemné                     109.144  Kč 

Celkem fond investic roku 2019                                                                               14.325.286  Kč 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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868/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Temenická, d. č. 61, MěÚ Šumperk, 

přeložka NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, d. č. 61, MěÚ 

Šumperk, přeložka NNk“ – přípojková skříň na pozemku p. č. 61/11 v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

500,-- Kč  + DPH v platné sazbě. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

- Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

869/19 MJP – výpůjčka části pozemku p. č. 3292 v k. ú. Šumperk (dočasné uložení 

stavebního materiálu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

24.06.2019 do 10.07.2019 dle usnesení RM č. 812/19 ze dne 20.06.2019 vypůjčit část 

pozemku p. č. 3292  o výměře cca 450 m2 v obci a k. ú. Šumperk. 

Půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Vypůjčitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČO 60838744 

Podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce: 

- 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 

- vypůjčitel je povinen zamykat bránu, sloužící jako přístup k předmětu výpůjčky 

- pokud v souvislosti s užíváním pozemku vypůjčitelem vznikne škoda, odpovídá za ni 

vypůjčitel 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

870/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty přes p. p. č. 1799/30 

v k. ú. Šumperk (or. Lokalita „přednádraží“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti cesty, spočívajícího v právu vstupu a 

v právu vjezdu přes pozemek p. č. 1799/30 v k. ú. Šumperk, a to v celém jeho rozsahu  

Povinný z věcného břemene: 
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město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461. 

Oprávněný z věcného břemene: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové Město, IČO 70994234 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

- správní poplatky spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí se 

zavazuje uhradit oprávněný z věcného břemene 

 

Termín:  30.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

871/19 MJP – zveřejnění prodeje a směny části pozemku p. č. 3292 v k. ú. Šumperk (lokalita 

– areál bývalé Hedvy) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku p. č. 3292 o výměře cca 120 m2 v k. ú. 

Šumperk za podmínek: 

- účel prodeje: zázemí k domu č. p. 488 na st. p. č. 5231 v k. ú. Šumperk (or. ozn. 

Lautnerova 2) 

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 15% 

těchto nákladů 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

872/19 MJP – zveřejnění prodeje a směny části pozemku p. č. 3292 v k. ú. Šumperk (lokalita 

– areál bývalé Hedvy)  

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka směnit část pozemku za účelem majetkoprávního 

vypořádání, a to formou směnné smlouvy za podmínek: 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, bude převedena do vlastnictví L. Š., Šumperk, část pozemku p. č. 3292 

o výměře cca 2 m2 v k. ú.  Šumperk, přičemž hodnota směňovaného pozemku je 

stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 2.500,-- Kč/m2 včetně 

platné sazby DPH pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní ceny  

- z vlastnictví L. Š., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, část p. p. č. 1185/13 o výměře 

cca 2 m2 v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena jako 

násobek výměry pozemku a finanční částky 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní ceny  

- pokud po zaměření pozemků geometrickým plánem nebudou výměry směňovaných 

pozemků stejné, doplatí smluvní strana, jejíž výměra pozemku bude menší finanční 

rozdíl do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí L. Š. ve výši 15% těchto 

nákladů a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

budou hrazeny účastníky směnné smlouvy společně, každý z nich ve výši  ½ nákladů 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 



 

17|33 

RM 16 – 18.07.2019 

   

873/19 MJP – výpověď ze smlouvy o užití práva JZ/0090/2013/Wi – právo příjezdu ke garáži 

na pozemku p. č. st. 3871 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

vypovědět smlouvu o užití práva JZ/0090/2013/Wi, kterou poskytovatel práva město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, poskytuje za úplatu 

uživateli práva J. V., Vikýřovice, právo za úplatu užít část pozemku p. č. 1564/2 v k. ú. 

Šumperk, pro účely zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 3871 v k. ú. Šumperk ve 

vlastnictví uživatele práva. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

874/19 MJP – výpověď ze smlouvy o užití práva JZ/0048/2013/Wi – právo příjezdu ke garáži 

na pozemku p. č. st. 3873 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

vypovědět smlouvu o užití práva JZ/0048/2013/Wi, kterou poskytovatel práva město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, poskytuje za úplatu 

uživateli práva J. V., Šumperk, právo za úplatu užít část pozemku p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk, 

pro účely zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 3873 v k. ú. Šumperk ve vlastnictví 

uživatele práva. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

875/19 Podnájem nebytových prostor Hlavní třída 12, Šumperk 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, jehož nájemcem je   

Hana Tůmová,  bytem Bohdíkovská 2205/63, Šumperk, IČO 73284947, pro podnájemce 

Jindřicha Kleina, se sídlem Za sídlištěm 2146/13, Praha 4 - Komořany, PSČ 143 00, IČO 

48540951. 

Účel - poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb 

Podmínky: 

- doba podnájmu neurčitá 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 

podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 

- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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876/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Oprava hradební zdi 

úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“ 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jana 

Andrísková 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Šárka 

Hofmannová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- SANOL spol. s r.o., Blanická 388/6, 779 00 Olomouc, IČO 47678500 

- MLADOŇOVSKÁ s.r.o., Mladoňov 2, 788 03 Nový Malín, IČO 29390478 

- GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 573 03 Chrudim, IČO 27530043 

- ŠUM a KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, 751 31 Lipník nad Bečvou,             

IČO 46577343 

 

Termín:  24.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

877/19 MJP – ukončení spolupráce s pojišťovacím makléřem města 

schvaluje 

ukončit k datu 29.02.2020 dohodou mezi městem Šumperk a pojišťovacím makléřem 

KONCEPCE, s.r.o., se sídlem Šumperk, 8. května 913/20, PSČ 787 01, IČO 60697181, 

smlouvu o konzultační a poradenské činnosti v pojišťovnictví uzavřenou dne 23.02.1999 a 

k datu 29.02.2020 odvolat plné moci udělené pojišťovacímu makléři KONCEPCE, s.r.o. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

878/19 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1257/115 a p. č. 

1257/117 v k. ú. Šumperk (Tyršův areál – stavební úpravy a přístavba Zimního 

stadionu v Šumperku – Etapa 3A) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1257/115  o výměře maximálně cca 140 

m2 a část pozemku p. č. 1257/117 o výměře maximálně 5 m2  v k. ú. Šumperk. 

Účel budoucího  prodeje: realizace stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu 

v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A 

Kupní cena:    obvyklá dle znaleckého posudku 

 

Termín:  24.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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879/19 MJP – žádost Armády spásy o souhlas s přenecháním části vypůjčených prostor 

Potravinové bance formou smlouvy o spolupráci 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o spolupráci pro zajištění potravinové a materiální pomoci mezi Armádou 

spásy v České republice, z.s., se sídlem Praha, Stodůlky, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, 

IČO 40613411, a Potravinovou bankou v Olomouckém kraji z.s., se sídlem Olomouc, Řepčín, 

Řepčínská 2/39, PSČ 779 00, IČO 04463528, na základě které přenechá Armáda spásy 

v České republice, z.s. Potravinové bance v Olomouckém kraji z.s. část užívaných 

(vypůjčených) prostor v budově bez č. p./č. e. na st. p. č. 1761/1 v k. ú. Šumperk (or. kuchyně 

v areálu Luže při ul. Vikýřovická), konkrétně 3 sklady a 1 kancelář, pro zajištění potravinové a 

materiální pomoci v okrese Šumperk a přilehlých oblastí. Smlouva o spolupráci bude uzavřena 

na dobu do 31.01.2020 s možnosti prodloužení/aktualizace dle vývoje kolem dotací MZe. 

Souhlas se uděluje za podmínky, že budou ze strany Armády spásy zachovány omezující 

podmínky bezúplatného převodu předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – ÚZSVM do 

vlastnictví města Šumperk, tj. řádně pečovat o nemovitost, užívat ji pouze k humanitárním a 

sociálním účelům, nemovitost nevyužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 

nepronajímat ji, nepřevést ji ve prospěch třetí osoby a nevložit ji do obchodní společnosti, a 

současně budou dodrženy všechny podmínky uvedené v žádosti Armády spásy, a to 

především: prostory v budově bez č. p./č. e. na pozemku st. p. č. 1761/1 v k. ú. Šumperk 

budou užívány bezplatně vyjma povinností úhrady služeb spojených s užíváním (přefakturace 

energií, měsíční paušál za internet, služby spojené s údržbou a péčí o prostory dle měsíčního 

paušálu). 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

880/19 MJP – žádost Aeroklubu Šumperk, z.s., o souhlas s vybudováním zpevněné plochy na 

p. č. 2444/1 v k. ú. Nový Malín (or. areál letiště) 

souhlasí, 

aby Aeroklub Šumperk z.s., se sídlem Nový Malín č.p. 524, PSČ 788 03, IČO 00535028, na 

své náklady vybudoval na části p. č. 2444/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Nový Malín 

zpevněnou plochu pro stání transportních vozíků pro bezmotorové kluzáky v provedení a 

umístění dle žádosti ze dne 05.06.2019, bez nároku na kompenzaci ze strany města 

Šumperk, jakožto vlastníka předmětného pozemku. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

881/19 MJP – rozšíření účelu použití peněžitého daru městu Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. SML/2018/0639/MJP uzavřené dne 22.10.2018  

mezi dárkyní E. D., Vídeň, a obdarovaným městem Šumperk za těchto podmínek: 

- dodatkem dojde k rozšíření účelu použití peněžitého daru ve výši 50.000,-- Kč tak, že 

namísto „na financování pamětní desky V. D.“ bude dar využit „na financování pamětní 

desky V. D. a pořízení předmětů do expozice textilnictví v Klapperothově manufaktuře“ 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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882/19 MJP – odkoupení tkalcovského stavu a kolovrátku do připravované expozice 

v Klapperothově manufaktuře 

schvaluje 

uzavřít kupní smlouvu mezi městem Šumperk jako kupujícím, a J. N., Šumperk, jako 

prodávající, kterou budou odkoupeny do vlastnictví města Šumperk tkalcovský stav za kupní 

cenu 15.000,-- Kč a kolovrátek za kupní cenu 5.000,-- Kč pro připravovanou expozici 

textilnictví v Klapperothově manufaktuře. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

883/19 MJP – nájem parkovacích míst v areálu TRUCK CARGO PARK pro praktické zkoušky 

řidičů nákladních vozidel a autobusů 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Šumperk jako nájemcem, a TRUCK CARGO 

PARK s.r.o., IČO 03324303, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 668/136d,           

PSČ 186 00:  

- předmět nájmu: část pozemku p. č. 1268/19 o výměře 100 m2 v kat. území 

Šumperk - 2 parkovací stání A71 a A 72 (or.  areál pronajímatele při ul. 

Žerotínova) 

- účel nájmu: parkovací (odstavné) a zkušební plochy pro provedení praktické 

zkoušky z praktické jízdy vozidlem pro skupiny řidičského oprávnění C1, C, C1+E, 

C+E, D1, D, D1+E, D+E 

- nájemné: 24.000,-- Kč + DPH/rok. Platba bude realizována na základě faktur 

vystavených pronajímatelem s 10 denní splatností. 

- výše nájemného může být valorizována v závislosti na míře inflace za předchozí 

kalendářní rok oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to formou 

písemného oznámení zaslaného pronajímatelem nájemci, to vše nejdříve 

v kalendářním roce následujícím po uzavření smlouvy. Obdrží-li nájemce 

oznámení o zvýšení nájemného do 30. června v daném roce, zvyšuje se nájemné 

s účinností od 1. ledna daného roku s tím, že rozdíl mezi původní 

a valorizovanou výší nájemného se nájemce zavazuje zaplatit na základě 

fakturace pronajímatele společně s nejbližší platbou nájemného. Obdrží-li 

nájemce oznámení o zvýšení nájemného po 30. červnu, nájemné bude zvýšeno 

s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po obdržení 

oznámení, nebude-li v oznámení uvedeno datum pozdější. 

- doba nájmu: neurčitá. Nájem skončí dohodou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí s 6 měsíční výpovědní dobou. 

- předmět nájmu bude nájemcem využíván v pracovní dny v pondělí až pátek od 

7.00 do 15.30 hod. 

- nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu v případě prodlení se 

zaplacením nájemného ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní 

pokutu ve výši   500,-- Kč za každý den, v němž bude trvat porušení povinnosti vyklidit 

předmět nájmu nebo povinnosti upustit od jeho užívání v rozporu se smlouvou či 

zákonem nebo provedení údržby či oprav 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

           Ing. Novotný 
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884/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

„Hangárová hala pro letadla – letiště Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat na pozemcích p. č. 2442, p. č. 2439 a p. č. 2444/1 v k. ú. Nový 

Malín stavbu inženýrských sítí (přípojka NN a napojení dešťové kanalizace na stávající 

vsakovací štěrkoviště), které budou vybudovány rámci stavby „Hangárová hala pro letadla 

letiště Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

D. S., Nový Malín, a každý další vlastník práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2440 v k. ú. 

Nový Malín jako právo věcné za účelem zřízení stavby hangáru pro hangárování letadel na 

dobu do 18.12.2048 smlouvou o zřízení práva stavby č. SML/2018/0704/MJP ze dne 

06.12.2018 s právními účinky zápisu ke dni 18.12.2018 pod č.j. V-10167/2018-809. 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu trvání práva stavby zřízeného k p. č. 2440 

v k. ú. Nový Malín. 

- Budoucí služebnost bude zřízena in rem, tj. ve prospěch vlastníka práva stavby a 

s převodem práva stavby přechází na každého dalšího vlastníka práva stavby. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI: 

- veškeré zemní práce, zásypy a hutnění bude provedeno dle platných norem, 

- dodrží trasu přípojek z ověřeného výkresu, 

- stávající vsakovací štěrkoviště bude prohloubeno až na úroveň propustného 

podloží, 

- hloubka uložení potrubí (dešťová kanalizace + přípojka NN) – horní hrana min. 1 m 

od stávající úrovně terénu, pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního 

stavu, včetně zatravnění, bezprostředně po provedení stavby. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

885/19 MJP – dodatky byty – změna výše nájemného 

svěřuje 

v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

starostovi pravomoc uzavírat dodatky k nájemním smlouvám, ve kterých předmětem nájmu je 

obecní byt, s účinností od 19.7.2019.  

Obsahem dodatků je: 

- úprava nájemného na 56,- Kč/m²/měsíc 

- doplnění rozsahu služeb spojených s užíváním bytu a jejich vyúčtování 

- doplnění způsobu oznámení změn záloh za služby a změn zařizovacích předmětů 

- doplnění splatnosti nájemného a služeb na 15. den v měsíci, na který se platby 

vztahují 
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Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

886/19 MJP – změna usnesení RM č. 497/19 ze dne 04.04.2019 (or. vedle areálu krytého 

bazénu na Benátkách) 

schvaluje 

změnu usnesení rady města č. 497/19 ze dne 04.04.2019 v části stanovení ukončení 

povinnosti úhrady nájemného, kdy z data 31.03.2019 bude nově stanoven termín 

31.07.2019. 

Ostatní uvedené v usnesení RM č. 497/19 zůstává nezměněno. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

887/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 108/2 v k. ú. Dolní Temenice (or. vedle Penny 

marketu v Temenici) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část  p. p. č. 108/2 o výměře cca 22 m2  v k. ú. 

Dolní Temenice za podmínek:  

- v rámci zveřejněného záměru bude uzavřena smlouva budoucí kupní;  

- účel prodeje: výstavba garáže (dále jen výstavba); 

- kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí bude 

uhrazeno 70% budoucí kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode 

dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva;  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po vydání povolení k výstavbě, po 

provedené přeložce veřejného osvětlení, případně stávající kanalizace, pokud bude 

výstavbou dotčena;  

- kupující na své náklady provede úpravu obrubníku pro vjezd do garáže, garáž bude 

navazovat na stávající garáže svou velikostí, typově i rozměrově, barevností a celkovým 

vzhledem splyne se stávající řadovou výstavbou; 

- v případě nedodržení podmínek výstavby si sjednává prodávající jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50 tis. Kč; 

- prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě: 

- pokud nebude uhrazena záloha na kupní cenu ve stanoveném termínu, 

- pokud bude ve správním řízení o povolení stavby prokázáno, že pozemek 

nelze, stavbou zastavět (pozemek zatížen uložením inženýrských sítí 

nezapsaných v katastru nemovitostí), 

- pokud nebude do 30.06.2020 vydáno povolení k výstavbě; 

- kupující si vyhrazuje od smlouvy odstoupit v případě, pokud vznikne překážka naplnit 

sjednaný účel prodeje; 

- kupující je povinen si zajistit v rámci přípravy stavby vyjádření dotčených orgánů;  

- náklady spojené s přípravou výstavby nese výhradně kupující bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s přípravou výstavby v případě, pokud bude uplatněno 

sjednané právo odstoupení od smlouvy z jakékoliv strany; 

- pokud bude uplatněno sjednané odstoupení z jakékoliv strany, zavazuje se prodávající 

vrátit složenou zálohu na kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, 

složená částka nebude úročena;  

- prodávající se zavazuje, že uzavře s kupujícím smlouvu s právem provést stavbu nebo 

vydá souhlas se stavbou po doložení souhlasených stanovisek dotčených orgánů 

v rámci přípravy výstavby, že lze naplnit sjednaný účel prodeje části p. p. č. 108/2 v    

k. ú. Dolní Temenice; 

- v případě více žadatelů o odkoupení pozemku bude o kupujícím rozhodnuto v uzavřené 

dražbě, který nabídne nejvyšší kupní cenu za 1m2; 
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- žádosti na odkoupení pozemku je  možné podávat do 20.08.2019, žádost musí 

obsahovat jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický případně e-mailový kontakt. 

 

Termín:  25.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

888/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 108/2 v k. ú. Dolní Temenice (or. vedle Penny 

marketu v Temenici) 

schvaluje 

v případě obdržení více žádostí na odkoupení části pozemku p. č. 108/2 v k. ú. Dolní Temenice 

komisi uzavřené dražby: licitátor PaedDr. Petr Holub, členové komise Ing. Hana Répalová, 

vedoucí odboru majetkoprávního, a Dagmar Vernerová, referent odboru majetkoprávního, 

pověřený zápisem uzavřené dražby. Termín konání dražby určí komise a doručí výzvu všem 

žadatelům, kteří si v daném termínu požádají o odkoupení pozemku. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

889/19 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1676/2 v k. ú. Šumperk (or. konec ul. Příčné, mezi 

společností Cembrit a Krenišovským náhonem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek p. č. 1676/2  o výměře 153 m2 v k.ú. 

Šumperk za podmínek:  

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně správního 

poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

- kupní cena bude stanovena dle dohody prodávajícího a kupujícího 

- prodávající si vyhrazuje stanovit další podmínky v rámci projednávaného prodeje po 

vytýčení pozemku (prodej pozemku spojený s dalším možným odkoupením části 

navazujícího pozemku) 

- nabídka platí do 30.09.2019 

 

Termín:  25.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

890/19 MJP – souhlas s úpravou p. p. č. 1745/1 v k. ú. Šumperk (garáže při ul. Jesenické, 

příjezd z ul. Příčné) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p. p. č. 1745/1 v k. ú. 

Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku úpravu příjezdové 

plochy k pozemkům, jejichž součástí jsou stavby garáží na pozemcích st. p. č. 4970,  st. p. č. 

4971, st. p. č. 4922,  st. p. č. 4973  a st. p. č. 4970 vše v k. ú. Šumperk. 

Vlastník pozemku p. č. 1745/1 v k. ú. Šumperk: 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Stavebník: 

- M. B., Šumperk 

- R. H., Šumperk 

- J. a O. V., Šumperk 

- D. P., Zeleneč 

- M. H., Šumperk 
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Podmínky: 

- plocha zpevněné příjezdové plochy bude pevně ohraničena např. obrubníky 

- nebudou změněny odtokové poměry dešťových vod a dešťová voda se bude vsakovat 

v prostoru na ploše před řadovými garážemi – nesmí stékat na přilehlou pozemní 

komunikaci  

- před započetím prací si zajistí stavebníci vytýčení všech podzemních sítí pro dané 

území 

- po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob 

v prostoru staveniště 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06. 2020 

- návrh řešení bude před realizací úpravy daného prostoru odsouhlasen oddělením 

komunálních služeb odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk 

- po vybudování úpravy se stává tato úprava součástí pozemku bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s úpravou předmětného pozemku ze strany vlastníka 

pozemku 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

891/19 MJP – uzavření smlouvy o užití práva vjíždět na p. p. č. 1745/1 v k. ú. Šumperk 

(garáže při ul. Jesenické, příjezd z ul. Příčné) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1745/1 v  k. ú. Šumperk za účelem  

zajištění vjezdu k  pozemkům, jejichž součástí jsou stavby  garáží na pozemcích st. p. č. 4970,  

st. p. č. 4971, st. p. č. 4922,  st. p. č. 4973  a st. p. č. 4970 vše v k. ú. Šumperk. 

 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Uživatel práva:  

- M. B., Šumperk 

- R. H., Šumperk 

- J. a O. V., Šumperk 

- D. P., Zeleneč 

- M. H., Šumperk 

  

Podmínky: 

- úhrada za užití práva: 100,-- Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.03. běžného roku 

- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

- uživatel práva se zavazuje udržovat dotčený pozemek sloužící jako vjezd, včetně zimní 

údržby výhradně na své náklady 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

892/19 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace – 

uzavření dodatku č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2018/0568/OSM ze dne 20.08.2018 na akci 

„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace“ uzavřené s firmou Jesenická 

vodohospodářská společnost, spol. s r.o., se sídlem Tovární 202/3, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

46580328, na: 

- více a méně práce při zachování ceny díla dle předloženého materiálu 
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- prodloužení termínu dokončení prací z původního termínu 31.08.2019 na nový termín 

30.09.2019. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

893/19 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr 

v Šumperku – výměna kondenzačního kotle“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Pavlínin dvůr 

v Šumperku – výměna kondenzačního kotle“ 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Kateřina Juránková, Lubomír 

Polášek 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Oto Sedlář, Pavel 

Hegedüs 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8.května 2952/24, Šumperk, IČO 

25868349 

- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,  

IČO 26825180 

- SATEZA a.s., se sídlem 8.května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129 

 

Termín:  25.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

894/19 MJP – pronájem části pozemku p. č. 2035/1 – předzahrádka (Hlavní třída, 

provozovna U Medvídka) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

24.06.2019 do 10.07.2019, dle usnesení RM č. 811/19 ze dne 20.06.2019, pronajmout 

část pozemku p. č. 2035/1 o výměře 18 m² v k. ú. Šumperk. 

Nájemce:  Jan Kraus, se sídlem 8. května 50, PSČ 787 01 Šumperk, IČO 

64107850 

Účel nájmu:  předzahrádka o rozměru 5 x 3,6 m, tj. 18 m² 

Sazba nájemného: 240,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí, výpovědní lhůta se 

stanovuje tříměsíční 

Podmínky: nájemce je povinen v případě potřeby umožnit okamžitý přístup 

k poklopu umístěného na pozemku parc. č. 2035/1 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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895/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Rekonstrukce rozvodů VO, lokalita „Nad Hniličkou“, Šumperk – Temenice“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce rozvodů 

VO, lokalita „Nad Hniličkou“, Šumperk – Temenice“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jan 

Doležal 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Volf, Stanislav Šrámek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 77211 Olomouc – Hodolany, IČO 26828570 

- ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, 78701 Šumperk, IČO 26812380 

- Libor Dudek, Dolnostudénská 2, 78701 Šumperk, IČO 73203084 

 

Termín:  25.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

896/19 MJP – oddělení komunálních služeb – Oprava amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku 

– odstoupení od smlouvy zhotovitelem 

ruší 

usnesení RM č. 776/19 ze dne 30.05.2019 z důvodu odstoupení vybraného zhotovitele – 

společnosti MLADOŇOVSKÁ s.r.o., Mladoňov 2, 78803 Nový Malín IČO 29390478, z veřejné 

zakázky malého rozsahu na akci „Oprava amfiteátru, Sady 1.máje v Šumperku“. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

897/19 MJP - zveřejnění prodeje pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice – výstavba Za 

Hniličkou 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 213/10 o výměře 808 m2  v k. ú. Horní Temenice 

za účelem výstavby rodinného domu a zveřejnit záměr města prodat přípojky vody, splaškové 

kanalizace a plynové přípojky sloužící napojení p. p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice za 

podmínek:  

- kupní cena: min. 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, včetně přípojek inženýrských sítí  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu vkladu vlastnického práva do katastru, pokud nebude kupní cena uhrazena ve 

stanoveném termínu sjednává si prodávající jednostranně odstoupit od uzavřené 

smlouvy v plném rozsahu  

- kupujícím budou dodrženy regulativa k výstavbě vydaná dne 04/2018 (stavební čára, 

stavební hranice, oplocení pozemku) 

- v případě více žadatelů o odkoupení pozemku bude o kupujícím rozhodnuto v uzavřené 

dražbě, který nabídne nejvyšší kupní cenu za 1m2  
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- součástí kupní smlouvy bude povinnost sjednat služebnost inženýrské sítě za 

podmínek stanovených samostatným usnesením o zřízení příslušné služebnosti  

- žádosti na odkoupení pozemku  je možné podávat do 30.08.2019, žádost musí 

obsahovat jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický případně e-mailový kontakt 

 

Termín:  25.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

898/19 MJP - zveřejnění prodeje pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice – výstavba Za 

Hniličkou 

schvaluje 

v případě obdržení více žádostí na odkoupení pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice 

komisi uzavřené dražby: licitátor PaedDr. Petr Holub, členové komise Ing. Hana Répalová, 

vedoucí odboru majetkoprávního, a Dagmar Vernerová, referent odboru majetkoprávního, 

pověřený zápisem uzavřené dražby. Termín konání dražby určí komise a doručí výzvu všem 

žadatelům, kteří si v daném termínu požádají o odkoupení pozemku. 

 

Termín:  10.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

899/19 Rekonstrukce a modernizace kuželny 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

a modernizace kuželny“ dodavatelem akce uchazeče Zako Slovakia s.r.o., Kollarova 7, 921 01 

Piešťany, Slovenská republika, IČO 50261576. Nabídková cena je 1.322.000,-- Kč bez DPH, tj. 

1.596.620,-- Kč vč. DPH. 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

900/19 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce povrchu 

fotbalového hřiště“ zhotovitelem akce VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 

Plzeň, IČO 27967638. Nabídková cena je 4.930.268,24 Kč bez DPH, tj. 5.965.624,58 Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

901/19 Dům kultury – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící na veřejnou zakázku: „Dům kultury – zpracování projektové 

dokumentace“ vyloučit uchazeče Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 

2463245, z důvodu nesplnění technické kvalifikace. 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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902/19 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na posunutí 

termínu stavebního objektu SO 702 – Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2, původní termín 31. 

12. 2019, nový termín nejpozději do 30.06.2020. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

903/19 Klapperothova manufaktura – stavební povolení 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Záchranné práce na 

objektu Klapperothovy manufaktury“ ve výši 3.000.000,-- Kč. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

904/19 Klapperothova manufaktura – stavební povolení 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 3.000.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Záchranné 

práce na objektu Klapperothovy manufaktury“. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

905/19 Klapperothova manufaktura – stavební povolení 

schvaluje 

zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Klapperothova 

manufaktura v Šumperku“ firmě Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 2794/12, Šumperk, 

IČO 10644334, za cenu 1.743.000,-- Kč bez DPH, tj. 2.109.030,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

906/19 WiFi Hot Spoty Select System 

schvaluje 

záměr vybudovat síť veřejných WiFi Hot Spotů společností Select System, s.r.o. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

907/19 Podání žádosti o dotaci – oprava rodinné hrobky Familie Weiss 

schvaluje 
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podat žádost o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na opravu hrobky Familie Weiss 

na centrálním hřbitově v Šumperku.  

 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

908/19 Darovací smlouva – tkalcovské stavy 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí movitých věcí – 3 ks tkalcovských stavů. 

Dárce:   Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace se  

    sídlem ul. Osvobození 350, Velké Losiny, IČO 70940045 

Obdarovaný:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Účel použití:   Expozice a workshopové dílny pro veřejnost v objektu bývalé Klapperothovy  

  manufaktury 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

909/19 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok 2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok 2019/2020. 

 

910/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 300 tis. 

Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

911/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na výměnu podlahové krytiny  

ve školní jídelně, v celkové výši do 300 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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912/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení elektrického 

varného kotle do školní jídelny, v celkové výši do 119 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

913/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu 

s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního 

fondu, v celkové výši 800 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

914/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s ustanovením § 

31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na výstavbu 

zahradního altánu na zahradě odloučeného pracoviště na ulici Vrchlického, v celkové výši  

do 281 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

915/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 28 odst. 

9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele v celkové výši  

400 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

916/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu 

s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu 

zřizovatele v celkové výši 800 tis. Kč. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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917/19 Služební cesta – Minhang, Šanghaj, ČLR 

schvaluje 

služební cestu  starosty a 2. místostarosty do  provincie Minhang, Šanghaj v Čínské lidové 

republice ve dnech 12.10. – 16.10.2019 v rámci pozvání „International Sister Cities to See 

Minhang“. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

918/19 Služební cesta – Minhang, Šanghaj, ČLR 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu – 

navýšení rozpočtu odboru SVV o částku 80.000,-- Kč na zajištění služební cesty do Minhang, 

Šanghaj, ČLR. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

919/19 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o udělení souhlasu zřizovatele 

k podání žádosti 

souhlasí 

s podáním žádosti Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, o dotaci 

do projektu MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem „MŠ Sluníčko  

Šumperk – 2“. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

920/19 Prodej propagačních předmětů 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna 

včetně DPH): 

 

- Průvodce Pěšky a na kole údolím Desné         35,-- Kč 

- Model rozhledny Háj          20,-- Kč 

- Magnetka ovál            18,-- Kč 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

921/19 Smlouva o umístění expozičního stojanu v Informačním centru Šumperk 

neschvaluje 
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uzavření smlouvy o umístění expozičního stojanu v Informačním centru Šumperk s Jeseníky – 

Sdružením cestovního ruchu, se sídlem Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, IČO 68923244, 

zastoupeným předsedou správní rady Ing. Adamem Kalousem. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

922/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení č. 794/19 ze dne 30.05.2019, kdy bylo schváleno uzavření dodatku č. 5 za 

účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0013/2014 uzavřené dne 01.07.2014 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné, a A. K., Šumperk, zastoupenou kolizním opatrovníkem M. Z., 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na straně druhé. 

Změna spočívá v zastoupení A. K. novým kolizním opatrovníkem E. G. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

923/19 Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním na dodávku náhradního zdroje NN 

napájení pro radnici v Šumperku. 

 

 
Členové hodnotící komise včetně náhradníků:  

Členové:  Ing. Jakub Jirgl, Ing. Zuzana Matějčková, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Milan Šubrt, Ing. 

Jaroslav Matušů. 

 

Náhradníci:  Mgr. Irena Jonová, Pavel Koutný, DiS., Miloš Šula, Mgr. Ilona Moťková, Patrik 

Hrachovina. 

 

Minimální seznam zájemců ve složení: 

- Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 251 70, Modletice, IČO 18627226 

- Double Energy s.r.o., Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 04236386 

- IRIUM s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, IČO 61506010 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

           Ing. Kouřil 

924/19 Rozpracování usnesení ZM č. 251/19 – bytová výstavba v lokalitě „Bratrušovská“ 

ukládá 

vedoucímu odboru RÚI činit další kroky vedoucí k rozvoji bytové výstavby v lokalitě 

„Bratrušovská“. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 



 

33|33 

RM 16 – 18.07.2019 

925/19 Rozpracování usnesení ZM č. 267/19 – protipovodňová opatření města Šumperka 

ukládá 

vedoucímu odboru RÚI zahájit přípravné a projektové práce na realizaci protipovodňových 

opatření přírodě blízkých podél vodního toku Desné na území města Šumperka. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

926/19 Účast na schůzích Rady města 

schvaluje 

účast tiskové mluvčí města Šumperka na schůzích Rady města. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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