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Naše čj.: MUSP 82698/2019 

Naše sp. zn.: 82696/2019 TAJ/PECH *MUSPX021UGFE* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 18. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.08.2019 

 

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. 

928/19 MJP – nařízení – o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní 

místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území města Šumperka 

vydává 

nařízení města Šumperka č. 2/2019 – o stanovení maximální ceny za služby krematoria, 

pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území města 

Šumperka, a to v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného 

v § 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle Výměru MF ČR č. 01/2019, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. Nařízení nabývá účinnosti 15. dnem ode dne vyhlášení.  

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

929/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. X roku 2019: 

příjmy ve výši:         8.307 tis. Kč 

výdaje ve výši:        7.599 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   647.943 tis. Kč 

výdaje celkem:  764.244 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  782.475 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      781.767 tis. Kč 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

930/19 Souhlas vlastníka s opravou majetku provedenou nájemcem 

schvaluje, 

že nájemce areálu Bratrušovského koupaliště, společnost Šumperské sportovní areály s.r.o., je 

v rámci nájmu tohoto areálu oprávněna na vlastní náklady provést opravu dvou bazénových 
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oběhových čerpadel v celkové hodnotě 4.694,-- Kč vč. DPH, a opravu jazyka pro věž tobogánu 

náhradou původního laminátového jazyka nerezovým v hodnotě 11.215,49 Kč vč. DPH.  
 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

931/19 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 914/107 v k. ú. Šumperk 

(Silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 914/107– trvalý travní porost v k. ú. Šumperk. 

 

Účel prodeje:  majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“ 

 

Termín:  21.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

932/19 MJP – smlouva o provozu náhradního autobusového nádraží v Šumperku na 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 – umístění náhradního 

autobusového nádraží po dobu realizace stavby „Přestupní terminál Šumperk“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

23.07.2019  do 09.08.2019 dle usnesení rady města   č. 848/19 ze dne 18.07.2019 

uzavření smlouvy o provozu náhradního autobusového nádraží v Šumperku na 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) mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, jako vlastníkem, a společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem 

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 45192057, jako 

provozovatelem.  

 

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

terminál Šumperk“ 

 

Úplata za užívání prostor náhradního AN: 15.000,-- Kč ročně bez DPH 

 

Doba trvání: doba určitá počínající dnem následujícím po dni, kdy zanikne nájemní vztah 

ČSAD Ostrava ke stávajícímu autobusovému nádraží a končící dnem nabytí 

právních účinků kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu na 

zrekonstruované autobusové nádraží v Šumperku v rámci akce „Přestupní 

terminál Šumperk“ 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

933/19 MJP – zveřejnění směny části pozemku p. č. 552/1 a pozemku p. č. 907/1 v k. ú. 

Dolní Temenice (lokalita „Bratrušovská“) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka směnit část pozemku p. č. 552/1 v k. ú. Dolní Temenice, a to 

formou směnné smlouvy za podmínek: 
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- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, bude převedena do vlastnictví M. K., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 

552/1 o výměře cca 7500 m2 v k. ú.  Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaného 

pozemku je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 333,-- Kč/m2 

+ DPH v zákonem stanovené výši, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH 

- z vlastnictví M. K., bytem Šumperk, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 581/3 o 

výměře 7000 m2, pozemek p. č. 904/8 o výměře 331 m2 a pozemek p. č. 907/1 o 

výměře 151 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaného pozemku 

je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 333,-- Kč/m2 + DPH 

v zákonem stanovené výši, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH 

- s ohledem na stejnou výměru a hodnotu směňujících pozemků bude směna provedena 

bez finančního vyrovnání, pouze pokud po zaměření pozemku 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 město Šumperk, správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou hrazeny 

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

- město Šumperk uhradí SPÚ náhradu za část pozemku p. č. 552/1 v souladu s ust. § 8 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

934/19 MJP – zveřejnění směny části pozemku st. p. č.  660/1 v k. ú. Šumperk (lokalita 

„přednádraží“) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 

v souvislosti se stavbou „Přestupní terminál Šumperk“, a to formou směnné smlouvy bez 

finančního vyrovnání za podmínek: 

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

00303461, bude převedena do vlastnictví manželů J. Š. a J. Š., oba bytem Postřelmov, 

část pozemku st. p. č. 660/1 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Šumperk 

- z vlastnictví manželů J. Š. a J. Š., oba bytem Postřelmov, bude převeden pozemek st. p. 

č. 5863 o výměře 3 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. v k. ú. Šumperk 

- náklady na zhotovení geometrického plánu, který bude zpracován v souvislosti se 

stavbou „Přestupní terminál Šumperk“, uhradí město Šumperk 

- mezi městem Šumperk a manželi Š. bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

směnné, směnná smlouva bude uzavřena po zaměření oddělované části pozemku, 

tedy po zaměření skutečného stavu stavby „Přestupní terminál Šumperk“, nejpozději 

do 1 roku od dokončení stavby 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

935/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění parkovacích 

stání na části st. p. č. 660/1 v k. ú. Šumperk (lokalita „přednádraží“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 

parkovacích stání na části pozemku st. p. č. 660/1 a části pozemku p. č. 1799/26 o celkové 

výměře 143 m2 ve prospěch pozemku st. p. č. 660/2, jehož součástí je stavba č.p. 3222 v     

k. ú. Šumperk za podmínek: 

- budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

787 01 Šumperk, IČO 00303461 
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- budoucí oprávnění z věcného břemene: manželé J. Š. a J. Š., oba bytem Postřelmov 

- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 

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

dohodou obou stran v částce 5.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněných v termínu do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

- náklady na zhotovení geometrického plánu, který bude zpracován v souvislosti se 

stavbou „Přestupní terminál Šumperk“, uhradí město Šumperk 

- budoucí oprávnění uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po zaměření skutečného stavu 

stavby „Přestupní terminál Šumperk“, nejpozději do 1 roku od dokončení stavby 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

936/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky pro RD na adrese Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2286 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

novostavby rodinného domu na adrese Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

L. a V. Š., oba bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 605,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávnění uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

937/19 MJP – oddělení komunálních služeb – smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi městem Šumperk, jako uživatelem, a ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 

24729035, jako poskytovatelem, za těchto podmínek: 

- předmětem smlouvy: vzájemná spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování 

vedení NN a instalace zařízení uživatele na podpěrné body NN, ve snaze zajistit 

bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení 

umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví 

města, veřejná osvětlení, varovné, kamerové a informační systémy apod. Lokalita „Nad 

Hniličkou“ Šumperk, k. ú. Horní Temenice. 

- smlouva bude uzavřena bezúplatně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  01.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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938/19 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP 

pavilonu C“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Nemocnice Šumperk – 

stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C“. 
 

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. Milan Šperlich, Lubomír Polášek 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, Pavel 

Hegedüs 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Rapotín 824, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 47153903 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

- MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, IČO 

42864771 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

939/19 MJP – zveřejnění pachtu pozemků v k. ú. Šumperk a Dolní Studénky 

schvaluje 

zveřejnit záměr města propachtovat pozemek p. č. 2081/3 o výměře 830 m2 v k. ú. Šumperk, 

pozemek p. č. 704/75 o výměře 628 m2, p. č. 704/78 o výměře 1871 m2 a p. č. 704/74 o 

výměře 259 m2 vše v k. ú. Dolní Studénky. 

 

Podmínky: 

 

- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 

- pachtovné: min. ročně 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro 

daná katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro 

daný rok + 1.500,-- Kč/ha  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři 

výpověď nebo nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pěti letou 

výpovědní lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 

- propachtoval si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě 

pokud nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem 

podána výpověď v 6 měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem 

pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá s pětiletou výpovědní lhůtou 

- pachtýř je oprávněn podpachtovat nebo vypůjčit předmět pachtu bez písemného 

souhlasu propachtovatele v případě stavby „I/44 Bludov – obchvat“, v jiném případě 

nelze předmět pachtu podpachtovat  

- pachtýř se zavazuje, že v případě výstavby ve veřejném zájmu bude pacht ukončen 

dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného pozemku 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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940/19 MJP – zveřejnění změny podmínek pachtovní smlouvy 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit pachtovní smlouvu, označenou jako 

SML/2016/0135/MJP ze dne 25.04.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2017 a 

dodatku č. 2 ze dne 15.07.2019, na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Šumperk a 

Dolní Temenice. 

Změnou pachtovní smlouvy dojde k rozšíření podmínky pachtu o: 

- pachtýř je oprávněn podpachtovat nebo vypůjčit předmět pachtu bez písemného 

souhlasu propachtovatele v případě stavby „I/44 Bludov – obchvat“ 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

941/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

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

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní 

v Šumperku“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

942/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

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

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce rozvodů VO, lokalita „Nad Hniličkou“, 

Šumperk – Temenice“ zhotovitelem akce firmu ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., se sídlem 

Zábřežská 462/2, Šumperk, PSČ 78701, IČO 26812380. Nabídková cena je 914.964,-- Kč 

bez DPH, tj. 1.107.106,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

943/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné, a E. V., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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944/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. 

B., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

945/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a N. 

L., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2019 do 31.10.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

946/19 MJP – ukončení nájmu nebytových prostor – Komenského 2 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 05.06.1995, kde pronajímatelem 

je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a 

nájemcem Zdenka Kubová – Jeseniatour cestovní kancelář, bytem J. z Poděbrad 14, Šumperk, 

IČO 11575981. 

Předmět nájmu: nebytový prostor o rozloze 21 m² nacházející se v levé části přízemí             

v domě č. p. 290 na ulici Komenského 2 v Šumperku 

 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 30.09.2019 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

947/19 MJP – žádost o přidělení náhradního bytu 

schvaluje 

nevyhovět žádosti I. O. o přidělení náhradního bytu o velikosti 1+2 (53,97 m²), 8. NP na ulici 

Čsl. armády. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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948/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Bratrušov – č. parc. 1679 NNk“ (chatařská oblast před Bratrušovem) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Bratrušov – č. parc. 1679 NNk“ přes pozemky p. č. 

1305/5 v k. ú. Horní Temenice a p. č. 1685, 1686/1 v k. ú. Bratrušov – přípojka zemního 

kabelového vedení NN + zemní pásek FeZn, pro účely připojení pozemku p. č. 1679 v k. ú. 

Bratrušov. 

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 

31.05.2022. 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 

   

949/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Obnova zemnění hromosvodné soustavy BD Fibichova 7 a 9 v Šumperku, parc. č. 

269/13 a 2039/6, k. ú. Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Obnova 

zemnění hromosvodné soustavy BD Fibichova 7 a 9 v Šumperku, parc. č. 269/13 a 2039/6,  

k. ú. Šumperk“ – uložení zemnících prvků do pozemků p. č. 269/13 a 2039/6 v k. ú. 

Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Společenství vlastníků domu Fibichova 7, 9 Šumperk, se sídlem Fibichova 391/9, 78701 

Šumperk, IČO 26806525 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2022. 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 

 

   

950/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Kanalizační přípojka 

pro RD čp. 1839/52, pozemek parc. č. 540/2 a 2297 v k. ú. Šumperk“ (lokalita při ul. 

Dobrovského) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 

stavbu: „Kanalizační přípojka pro RD čp. 1839/52, pozemek parc. č. 540/2 a 2297 v k. ú. 

Šumperk“ – přípojka splaškové kanalizace přes pozemek p. č. 2297 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení rodinného domu na adrese Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

J. A., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 605,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávnění uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

951/19 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr 

v Šumperku – výměna kondenzačního kotle“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pavlínin dvůr v Šumperku – výměna 

kondenzačního kotle“ zhotovitelem akce firmu SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41a, 

Šumperk, IČO 25350129. Nabídková cena je 566.672,-- Kč bez DPH, tj. 685.673,12 Kč 

včetně DPH. Délka záruční doby je 60 měsíců. 

 

Termín:  20.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

952/19 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Šumperk z vlastního podnětu dle § 6 odst. 5 

písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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(stavební zákon), v platném znění, která bude ve vymezené části obsahovat prvky regulačního 

plánu dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, a to zkráceným způsobem dle § 55b odst. 1, 

s obsahem: změna v lokalitě „Bratrušovská“ dle právě zpracovávané územní studie „Obytný 

soubor Bratrušovská“. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

953/19 Vyhlášení výzvy na obsazení pozice městského architekta 

schvaluje 

vyhlášení výzvy na obsazení pozice městského architekta. 

 

Termín:  17.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

954/19 Smlouva o spolupráci s ORP Šumperk k projektu Nástroje ÚAP 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40 a, Hodolany, 778 11 Olomouc, IČO 

60609460, zastoupeným Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje  

a  

městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, zastoupené 

Mgr. Tomášem Spurným, starostou města. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

955/19 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 03.07.2019 se společností INTOZA s.r.o., 

Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 25873261, na akci: ZŠ Vrchlického – 

nucené větrání tříd. Předmětem dodatku je změna termínu zahájení. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

956/19 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2019/2020. 
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957/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas s použitím fondu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 zařízení školní 

jídelny dle předloženého návrhu, v celkové výši do 228 tis. Kč. 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

958/19 Žádost Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy 

logopedické Schola Viva, o.p.s. Šumperk o kofinancování investiční akce 

doporučuje ZM 

zapracovat do rozpočtu roku 2020 poskytnutí částky 1 mil. Kč Základní škole pro žáky  

se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola Viva, o.p.s.,  

Erbenova 16, 787 01 Šumperk, IČO 25827707, jako spoluúčast města na financování  

akce „Speciálně pedagogické centrum v Šumperku“, identifikační číslo EIS: 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0009727, téma projektu: Vzdělávání. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

959/19 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2019 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2019. 

 

960/19 Zpráva o podaných stížnostech za 1. pololetí roku 2019 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí 2019 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

961/19 Senior doprava Šumperk – Taxík Maxík 

schvaluje 

 přijetí finančního daru ve výši 533.827,-- Kč (slovy: pětsettřicettřitisícosmsetdvacetsedmkorun 

českých). 

 

   Dárce: Nadace Charty 77, se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 00417904 

 

   Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

 

 Účel daru: příspěvek na pořízení motorového vozidla:  

                   Tovární značka: Ford 

            Model:   Tourneo Connect L2, 7 míst 

            Barva karoserie: Bílá Frozen 

            Cena:   533.827,-- Kč vč. DPH 
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            Rok výroby:  2019 

            Objem motoru:  1 499 cm3 

            Motor:   1.5 EcoBlue 74 kW/100 k, 6 st. manuální 

            Příslušenství:  výbava Trend, 

za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík po dobu nejméně 5 let.  

 

Provoz motorového vozidla v rámci projektu Taxík Maxík zajistí obdarovaný prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 2800/68, IČO 

25843904. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

962/19 Senior doprava Šumperk – Taxík Maxík 

schvaluje 

provozní podmínky Senior dopravy Šumperk – za účelem uzavření smlouvy o podmínkách 

provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“: 

− provozovatelem Senior dopravy Šumperk je společnost PONTIS Šumperk, o.p.s. 

− osoby oprávněné využívat Senior dopravu Šumperk jsou starší 65 let nebo jsou držitelé 

průkazu osob se zdravotní postižením ZTP a ZTP/P a mají trvalý pobyt v Šumperku 

− přeprava probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 15:00 

− zřízený dispečink provozovatele přijímá objednávky každý pracovní den v době od 8:00 

do 13:00, zpravidla 24 hodin před plánovaným přistavením automobilu na určené 

místo 

− osoby mají právo, aby s nimi byla přepravována jedna osoba jako doprovod 

− cena jednotlivého jízdného činí 30,-- Kč/osoba. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

963/19 Senior doprava Šumperk – Taxík Maxík 

schvaluje 

uzavření smlouvy o podmínkách provozu automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

964/19 Obnova lipového stromořadí na nám. Míru 1 

doporučuje ZM 

zabývat se problematikou obnovy lipového stromořadí na nám. Míru 1. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

965/19 Zmocnění k podání ústavní stížnosti 

schvaluje 

zplnomocnit JUDr. Radka Jurčíka k vypracování a podání ústavní stížnosti proti rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ČR a rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby proti 
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rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-R414/2014/VZ-

31197/2015/323/RBu. 

 

Termín:  15.08.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

966/19 OZV č. xx/2019 o regulaci hlučných činností 

doporučuje ZM 

vydat OZV č. xx/2019 o regulaci hlučných činností s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný    JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

                                 starosta                           člen Rady města 
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