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RM 31 – 20.02.2020 

 

Naše čj.: MUSP 19579/2020 

Naše sp. zn.: 19572/2020 TAJ/PECH *MUSPX024ETWV* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 31. schůze Rady města Šumperka ze dne 20.02.2020 

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. 

1609/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku st. p. č. 1365, jehož součástí je stavba č. p. 1276 

v obci a katastrálním území Šumperk (or.  ozn. Banskobystrická 44 v Šumperku) – 

změna a doplnění usnesení Rady města Šumperka č. 1580/20 ze dne 06.02.2020 

schvaluje 

doplnění a změnu usnesení Rady města Šumperka č.1580/20 ze dne 06.02.2020 tak, že se 

doplňuje výměra části pozemku st. p. č. 1365 – zastavěná plocha a nádvoří, která je 

předmětem zveřejněného záměru prodeje a tato  činí cca 418 m2  (výměra bude upřesněna 

před konáním výběrového řízení) a dále dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek 

nejpozději v termínu do 11.03.2020 do 9.00 hod. Při osobním doručení musí být písemná 

nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 

nejpozději do 9.00 hod. dne 11.03.2020. 

Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu, tj. po 9.00 hod. dne 11.03.2020, 

nebudou přijaty a hodnoceny a budou zájemcům vráceny. 

Zájemci, kteří podají ve lhůtě do 9.00 hod. dne 11.03.2020 svou nabídku, budou následně 

informování městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a dále budou 

povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 90.000,-- Kč, která 

bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním účastníkům bude kauce 

vrácena bez zbytečného odkladu. 

Rovněž dochází k nahrazení původního textu „sankce ve výši 20 % kupní ceny za nedodržení 

využití předmětu koupě v souladu s územním plánem, tj. jako bytového domu“ novým textem 

„sankce ve výši 100 % kupní ceny za nedodržení využití předmětu koupě v souladu s územním 

plánem, tj. jako bytového domu“ a dále se text usnesení doplňuje o větu „Účel prodeje: 

rekonstrukce stávajícího bytového domu případně odstranění a výstavba nového bytového 

domu, který bude vzhledově i výškově respektovat vedlejší bytovou zástavbu“. 

Dále dochází k úpravě a doplnění textu v poznámce usnesení č. 1580/20 ze dne 06.02.2020, 

kde se ve větě první doplňují termíny možné prohlídky budovy Banskobystrická 44 

v Šumperku, a to na termíny 25.02.2020,  03.03.2020 a 10.03.2020 vždy v 09.00 hod. na 

místě samém a dále se nahrazuje text „kde je k nahlédnutí rovněž znalecký posudek č. 5291-

121/2019 a dále vyhodnocení statického stavu bytového domu Banskobystrická 44 

v Šumperku“ novým textem „kde je k nahlédnutí rovněž znalecký posudek č. 5291-121/2019,  

dále vyhodnocení technického  stavu bytového domu Banskobystrická 44 v Šumperku“ a dále 

budou k dispozici naposledy provedené revize a projektová dokumentace „Demolice objektu 

Banskobystrická 44, Šumperk“. Město Šumperk dále upozorňuje, že nebude provádět vyklizení 

a úklid objektu Banskobystrická 44 v Šumperku. 

Neexistenci dluhů či nedoplatků vůči městu Šumperku zájemce doloží svým čestným 

prohlášením. Referencí kupujícího město Šumperk rozumí realizaci výstavby nebo 

rekonstrukce bytového nebo polyfunkčního domu kupujícím. Dále město Šumperk upozorňuje, 

že na objekt Banskobystrická 44 v Šumperku bylo vydáno odborem výstavby Městského úřadu 
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Šumperk dne 18.03.2019 pod č.j. MUSP 26518/2019 pravomocné povolení o odstranění 

stavby. 

V ostatním se unesení Rady města Šumperka č. 1580/20 ze dne 06.02.2020 nemění. 

 

Termín:  21.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

   

1610/20 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění  

  motorových vozidel – rozděleno na části“ 

 
schvaluje 

  v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění  

  motorových vozidel – rozděleno na části“, zadanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění  

  dle § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

  předpisů: 

 

 

- pro část 1: „Pojištění majetku a odpovědnosti“ dodavatelem: Generali Česká pojišťovna a.s., 

se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, celková nabídková 

cena: 4.650.000,-- Kč/3 roky (není předmětem DPH) 

- pro část 2: „Pojištění motorových vozidel“ dodavatelem: Generali Česká pojišťovna a.s., se 

sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, celková nabídková cena 

572.520,-- Kč/3 roky (není předmětem DPH) 

    

 Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

1611/20 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění  

  motorových vozidel – rozděleno na části“ 

 
bere na vědomí, 

že v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a 

odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části“ došlo na základě jednání 

s dodavatelem Generali Česká pojišťovna a.s., k úpravě v seznamu vozidel a z předmětu 

pojištění bylo vyjmuto HAV pojištění hasičského vozidla SCANIA P 480, RZ 5M9 6996 s tím, že 

pojištění tohoto vozidla bude řešeno samostatně z důvodu hospodárnosti. 

 

 

 

1612/20 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění  

  motorových vozidel – rozděleno na části“ 

 
schvaluje 

uzavřít pojistnou smlouvu s Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, kterou bude sjednáno havarijní pojištění vozidla 

SCANIA P 480, RZ 5M9 6996, s účinností od 01.03.2020 na dobu neurčitou, roční pojistné: 

49.916,-- Kč. 

 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1613/20 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 3 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 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 vícepráce 

(dle změnového listu č. 1 a č. 2) v částce 2.998.523,97 Kč bez DPH, tj. 3.628.213,88 Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

1614/20 Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května, Šumperk – II. a III. etapa – dohoda o   

  ukončení smlouvy o dílo  

 
schvaluje 

ukončení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení 

stavby na akci: „Sanace vlhkého zdiva – III. ZŠ ul. 8. května, Šumperk – II. a III. etapa“, 

uzavřené dne 06.11.2017 mezi městem Šumperkem jako objednatelem a Ing. Ladislavem 

Trčkou – PROINK, Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČO 13617826, jako zhotovitelem. 

 

Způsob ukončení: dohodou ke dni 28.02.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

1615/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného   

  majetku 

 
nepřijímá 

od Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, nabídku 

neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací ceně        

360.798,70 Kč, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  20.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková  

  

1616/20 Projekt E – YEScyklo 2020–2021 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do dotačního projektu „Zlepšení dostupnosti a zvýšení návštěvnosti 

turistické oblasti Jeseníky pro specifickou cílovou skupinu cykloturistů využívajících 

elektromobilitu I. Etapa – Jeseníky“ ve spolupráci se sdružením Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu, Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 68923244. Spoluúčast města 

Šumperka bude činit 10.000,-- Kč, z čehož 5.000,-- Kč bude hrazeno v roce 2020 z rozpočtu 

odboru ŠKV a zbývajících 5.000,-- Kč bude zařazeno do rozpočtu odboru ŠKV na rok 2021. 

 

Termín:  28.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1617/20 Projekt E – YEScyklo 2020–2021 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na provozování nabíjecí stanice pro elektrokola se sdružením 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 68923244, a 

následný odkup nabíjecí stanice za částku 1.000,-- Kč po ukončení projektu „Zlepšení 

dostupnosti a zvýšení návštěvnosti turistické oblasti Jeseníky pro specifickou cílovou skupinu 

cykloturistů využívajících elektromobilitu I. Etapa – Jeseníky“. 

 

Termín:  28.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                               1. místostarostka 
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