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Naše čj.: MUSP 61382/2020 

Naše sp. zn.: 61380/2020 TAJ/PECH *MUSPX025Z7EL* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 43. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.06.2020 

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. 

2002/20 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2019 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., po projednání a předložení ze strany statutárního ředitele a správní rady společnosti, 

řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 

Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2019:  

 

- výsledek hospodaření za účetní období 2019:  602.568,63 Kč (zisk)  

 

a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., v 

rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2019 do 31.12.2019, 

včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní závěrce, vše za rok 

2019. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2003/20 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2019 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, rozhoduje 

o převodu zisku společnosti Podniky města Šumperka a.s., za účetní období od 01.01.2019 do 

31.12.2019 ve výši 602 tis. Kč (slovy: šest set dva tisíc korun českých) na účet neuhrazené 

ztráty minulých let. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2004/20 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2019 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

výroční zprávu společnosti za rok 2019, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je:  
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- zpráva statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku,  

- účetní závěrka společnosti za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 

účetní závěrce,  

- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) a  

- zpráva nezávislého auditora společnosti COMEC AUDIT s.r.o. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2005/20 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2019 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, určuje 

v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2020 auditora 

společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, 

č. licence KA ČR č. 276. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

2006/20 Záměr umístění mobilního billboardu na pozemku města Šumperka, p. č. 3151, ulice 

Lidická, Šumperk 

schvaluje 

záměr umístění mobilního billboardu na pozemku města Šumperka, p. č. 3151, katastrální 

území Šumperk, ulice Lidická, Šumperk. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

2007/20 MJP – organizování veřejné služby 

schvaluje 

podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřadu práce České republiky a uzavření 

smlouvy o organizování veřejné služby mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako organizátorem a Úřadem práce České republiky, se sídlem 

Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 72496991. 

 

Termín:  25.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2008/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba 

veřejného osvětlení na území města Šumperka“ 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci na zhotovitele 

„Údržby veřejného osvětlení na území města Šumperka“. 
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členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové: 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

Náhradníci: 

Ing. Marta Novotná, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Eva Nádeníčková, Ing. Pavel Volf, Emilie 

Lovichová 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2009/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba 

veřejného osvětlení na území města Šumperka“ 

pověřuje 

starostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele včetně rozhodnutí o 

námitkách podaných v zadávacích řízeních vypsaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče 

ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

2010/20 MJP – systém využívání ploch veřejného prostranství – upřesnění umísťování 

reklamních stojanů typu „A“ pro účely propagace politických stran 

schvaluje 

upřesnění systému využívání ploch veřejného prostranství v majetku města Šumperka 

v případech umísťování reklamních zařízení, vystavování zboží a při obdobných činnostech a 

zařízení využívajících veřejná prostranství v majetku města, schváleného usnesením Rady 

města Šumperka č. 566/11 ze dne 17.03.2011, a to pro účely propagace politických stran a 

hnutí v rámci volební kampaně před volbami do Senátu Parlamentu ČR a voleb do 

zastupitelstev krajů, které se konají v termínu 02. a 03. října 2020, a to následovně: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění maximálně jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o velikosti do 1 m2, který smí být umístěn pouze na pěší 

zóně v úseku od obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny 

tak, aby nebránil volnému pohybu osob a vozidel zásobování a integrovaného 

záchranného systému; 

− reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 08. září 2020 do 01. října 2020; 

− v případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR do 08. října 2020. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2011/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba 

veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci zhotovitele „Údržby veřejných 

komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“. 
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členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové: 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Eva Nádeníčková, Ing. Pavel Volf, Ing. Oto 

Sedlář 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2012/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba 

veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 

pověřuje 

starostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele včetně rozhodnutí o 

námitkách podaných v zadávacích řízeních vypsaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče 

ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2013/20 MJP – Transfúzní služba – sleva z nájmu – nouzový stav 

schvaluje 

slevu z nájemného ve výši 16.300,-- Kč pro nájemce Transfúzní služba a.s., se sídlem              

B. Němcové 1006/22, Šumperk, IČO 26797917, za pronájem budovy č. p. 1006 – občanské 

vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1184 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. st. 

6360 – zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemků p. č. st. 1184 a p. č. st. 6360, katastrální 

území a obec Šumperk. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2014/20 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádka – kavárna s bistrem na ul. Gen. 

Svobody č. 9 v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2035/3 o výměře 17 m2 před 

vznikající kavárnou s bistrem v budově č. p. 244, č. or. 9 v k.ú. Šumperk, za účelem zřízení 

předzahrádky ke kavárně s bistrem na ul. Gen. Svobody č. 9 (provozovatel Jan Hegedüs), za 

podmínek: 

 

Nájemné:              240,-- Kč/m2/rok vč. 21% DPH 

Doba nájmu:         01.07.2020 – 31.12.2020 

 

Termín:  22.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2015/20 MJP – smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky – realizace protihlukové 

stěny v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“ 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky“ na realizaci protihlukové stěny  

v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“ na pozemcích parc. č. 914/4 vodní plocha, parc. č. 

914/11 trvalý travní porost, parc. č. 914/12 trvalý travní porost v katastrálním území 

Šumperk, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 

4 - Nusle, IČO 65993390, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem 

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

zadavatelem. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2016/20 MJP – bytová problematika 

ruší 

usnesení RM č. 1856/20, 1857/20, 1858/20, 1859/20, 1861/20, 1862/20, 1863/20, 

1864/20, 1865/20, 1868/20, 1869/20, 1871/20, 1872/20, 1874/20 a 1875/20, vše ze 

dne 21.05.2020, z důvodu přijetí nových usnesení. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2017/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0018/2014 uzavřené dne 01.08.2014 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. S. a H. R., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé. Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2018/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0018/2015 uzavřené dne 25.06.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a S. a L. L., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé.  Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2019/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0005/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2020/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0019/2015 uzavřené dne 11.06.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a P. a H. G., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé.  Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2021/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0020/2015 uzavřené dne 17.06.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2022/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0021/2015 uzavřené dne 17.06.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2023/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0007/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a G. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2024/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. N/0011/2015 uzavřené dne 18.03.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a K. a E. A., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé.  Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2025/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. N/0016/2015 uzavřené dne 29.04.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2026/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. MS/0002/2015 uzavřené dne 20.05.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2027/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0009/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a V. a J. M., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé.  Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2028/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0005/2015 uzavřené dne 18.03.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a L. a J. N., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 

druhé.  Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.12.2020 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2029/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2017/0097/OSM uzavřené dne 20.03.2017 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a M. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2030/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. N/0004/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a P. S., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 

 Předmětem dodatku je: 

− prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.12.2020 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2031/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0015/2014 uzavřené dne 01.07.2014 mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a M. Š., bytem Králec, jako nájemcem na straně druhé, kde 

předmětem nájmu je služební byt v budově na Hlavní třídě v Šumperku.  Předmětem dodatku 

je: 

− prodloužení doby nájmu ke služebnímu bytu od 01.07.2020 do 30.06.2022 

− úprava nájemného na částku 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2032/20 MJP – správa majetku – „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní 

krytiny – etapa C“ – posunutí zahájení prací 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0201/OSM ze dne 24.03.2020 na akci 

„Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní krytiny – etapa C“ uzavřené s 

firmou DACH-IZOL s.r.o., se sídlem Šumperská 941, Uničov, PSČ 783 91, IČO 03568849, na 

posunutí zahájení provádění prací z původního termínu 01.06.2020 na nový termín 

01.07.2020. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2033/20 MJP – správa majetku – „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní 

krytiny – etapa C“ – odsouhlasení plného rozsahu prováděných prací 

souhlasí 

se zahájením plného rozsahu prací prováděných na základě smlouvy o dílo 

SML/2020/0201/OSM ze dne 24.03.2020 na akci „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku 

– výměna střešní krytiny – etapa C“ uzavřené s firmou DACH-IZOL s.r.o., se sídlem Šumperská 

941, Uničov, PSČ 783 91, IČO 03568849, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí účelové 

dotace v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2034/20 Pověření odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic k uzavírání 

smluv 

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 19.06.2020, odboru strategického rozvoje, územního plánování a 

investic Městského úřadu Šumperk působnost v oblasti uzavírání smluv v následujícím 

rozsahu:  

 

− smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063  

− smlouva s vlastníkem technické infrastruktury CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 

Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 
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Současně RM uděluje vedoucímu odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic 

podpisové právo k uzavření těchto smluv. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2035/20 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny Šumperk a Kina OKO Šumperk v I. pololetí 2020 

schvaluje 

finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  

a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2036/20 Výpověď Servisní smlouvy – dohled nad provozem Technologického centra ORP 

Šumperk 

schvaluje 

výpověď Servisní smlouvy MUSP 99120/2011 se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se 

sídlem Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČO 28606582, na proaktivní dohled nad 

provozem Technologického centra obce s rozšířenou působností Šumperk k 31.08.2020. 

Smlouva bude ukončena po uplynutí 3měsíční výpovědní lhůty k 30.11.2020. 

 

Termín:  28.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

2037/20 Pořízení informačních tabulí na vstupy do městských lesů 

schvaluje 

na základě provedené poptávky:  

− zhotovitele 7 ks stojanů – PILER MORAVIA s.r.o., Mánesova 28, 787 01 Šumperk, 

IČO 07354151. Nabídková cena je 100.475,-- Kč bez DPH, tj. 121.575,-- Kč vč. DPH 

 

− zhotovitele 9 ks informačních tabulí – KartoTISK s.r.o., Žerotínova 2075/48, 787 01 

Šumperk, IČO 26787024. Nabídková cena je 10.800,-- Kč bez DPH, tj. 13.068,-- Kč vč. 

DPH 

 

− zhotovitele 2 ks naučných tabulí – Awocado s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 28989121. Nabídková cena je 11.500,-- Kč bez DPH, tj. 13.915,-- Kč vč. 

DPH 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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