
RM 70 – 27.06.2013 

 
1 

Spis. zn.: 51004/2013 
   Č.j.: 51007/2013 

 

U S N E S E N Í  

ze 70. schůze rady města Šumperka ze dne 27.6.2013 
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.  
 
 

3841/13 Řádná účetní závěrka Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 
sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 
 
1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012 ve výši: 
Výnosy celkem         16.906.086,- Kč, z toho: 
Dotace na provoz        12.090.000,- Kč 
Granty město Šumperk               70.000,- Kč 
Veřejná fin.podpora město Šumperk              92.166,- Kč  
Dotace Olomoucký kraj             384.000,- Kč 
Dotace MK ČR                            0,- Kč 
Dotace celkem              12.636.166,- Kč   
  
Náklady celkem        18.195.548,- Kč  
 
Výsledek hospodaření        - 1.298.462,- Kč 
 
2. Uhrazení účetní ztráty z hospodaření za rok 2012 v částce 1.289.462,- Kč takto: 
413 002 kapitálové dovybavení   190.819,- Kč 
429 000 neuhrazení ztrát z minulých let        1.098.643,- Kč  
 
       Termín:  28.07.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
 

3842/13 Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o., k 30.6.2013 

ukládá 
řediteli Divadla Šumperk, s.r.o.,  zpracovat účetní závěrku společnosti k 30.6.2013 a předložit 
na jednání rady města dne 12.9.2013. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: ředitel divadla 

3843/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 3041/12, 3596/13, 3612/13, 3613/13, 3614/13, 3615/13, 3621/13, 
3622/13, 3673/13, 3674/13, 3678/13, 3679/13, 3684/13, 3685/13, 3686/13, 
3688/13, 3698/13, 3699/13, 3700/13, 3702/13, 3703/13, 3704/13, 3705/13, 
3706/13, 3707/13, 3709/13, 3712/13, 3713/13, 3714/13, 3718/13, 3719/13, 
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3723/13, 3727/13, 3728/13, 3729/13, 3730/13, 3732/13, 3733/13, 3734/13, 
3736/13, 3737/13, 3738/13, 3739/13, 3740/13, 3741/13, 3742/13, 3743/13, 
3744/13, 3748/13, 3749/13, 3750/13, 3751/13, 3753/13, 3754/13, 3496/13, 
3720/13. 
 
 

3844/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
3717/13 do 31.07.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3721/13 do 11.07.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3722/13 do 11.07.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3731/13 do 11.07.2013 Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

3845/13 Investiční záměry  ve vztahu k průjezdním úsekům silnic II. a III. třídy na území města 
Šumperka 

schvaluje 
investiční záměry k průjezdním úsekům silnic II. a III. třídy na území města Šumperka jako 
podklady pro přípravu strategického plánovacího dokumentu rozvoje silniční sítě na území 
Olomouckého kraje do roku 2020. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

3846/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3697/13 

ruší 
usnesení RM č. 3697/13 ze dne 23. 05. 2013 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu pro uložení zemního vedení přípojky 
NTL plynovodu přes pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
„Samoobslužná automatická myčka aut, Typ 3+1 P“, mezi městem Šumperk, jako budoucím 
povinným z věcného břemene, spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – 
Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a spol. Autovitamin Network s.r.o., se sídlem U Zvonařky 2536/1a, Praha,              
PSČ 120 00, IČ 24258920, jako vedlejším účastníkem investorem, z důvodu přijetí jiného 
řešení.  
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3847/13 MJP – změna  usnesení  RM č. 3696/13 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3696/13 ze dne 23. 05. 2013 ve věci uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy zemního 
vedení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavební akce „Samoobslužná automatická myčka aut, Typ 3+1 P“. Změna spočívá 
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v doplnění předmětu budoucího věcného břemene o právo uložit a spravovat zemní vedení 
přípojky NTL plynovodu přes pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 
3 m. V ostatním se usnesení RM č. 3696/13 nemění. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3848/13 Program prevence kriminality 2013 

schvaluje 
realizaci projektu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ bez státní účelové 
dotace, výhradně z prostředků města. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3849/13  Program prevence kriminality 2013 

ukládá 
odboru FaP navýšení rozpočtu odboru SOC v položce prevence kriminality o částku 
150.000,- Kč. 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3850/13 Rozpočtová opatření č. VIII roku 2013 města Šumperka  

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VIII r. 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši:  1.955 tis. Kč 
výdaje ve výši:  1.294 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  479.324 tis. Kč 
výdaje celkem:  537.206 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2013 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

 

3851/13 MJP – předzahrádky 

schvaluje 
pronájem části pozemku  p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti  
8,5 m2 nájemci HEDONIA, s.r.o., Evaldova 34A, IČ 28607619, zastoupená Terezou 
Schreiberovou, jednatelem společnosti, za podmínek usnesení RM  č. 2886/08 ze dne 
13.11.2008, dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle usnesení RM č. 566/11 
ze dne 17.3.2011 na dobu určitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky  u provozovny 
kavárna PředMěstí, Gen. Svobody 30. Šumperk – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3852/13 MJP – předzahrádky 

schvaluje 
pronájem části pozemku  p.p.č. 2231 v  k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti  
10,0 m2 nájemci Lee Černohousové, bytem Záchlumí 109, IČ 87760916, za podmínek dle 
usnesení RM  č. 2886/08 ze dne 13.11.2008, dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 
16.04.2009 a dle usnesení RM č. 566/11 ze dne 17.3.2011 na dobu určitou, za účelem 
zřízení venkovní předzahrádky  u provozovny  pivnice FATAL TRAGEDY, Lužickosrbská 7, 
Šumperk, předzahrádka typ 1.  
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 
 

3853/13 MJP – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku  p.p.č. 556/3 v  k.ú. Dolní Temenice o 
velikosti 10,0 m2, za podmínek dle usnesení RM  č. 2886/08 ze dne 13.11.2008, dle 
usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle usnesení RM č. 566/11 ze dne 17.3.2011 
na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky  u provozovny bistro mycí 
centrum Homar-Auta, Bratrušovská 17A, Šumperk, předzahrádka typ 1.  
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 

3854/13 Vypsání veřejné zakázky  „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ a 
schvaluje zadávací dokumentaci  pro zadávací řízení na zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné 
zeleně na území města Šumperka“ pro období od 01.01.2014 do 31.12.2018. Zadávací řízení 
otevřené, zakázka na služby, zakázka nadlimitní. 
 
       Termín:  12.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 
 

3855/13 Vypsání veřejné zakázky  „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
odůvodnění  veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3856/13 Vypsání veřejné zakázky  „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro zadávací řízení pro veřejnou 
zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ ve složení: 
členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Gonda, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Pavel Špatný, Ing. Bořivoj Hojgr 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Pavel Damiančik, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Jan 
Doležal 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

3857/13 Vypsání veřejné zakázky  „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování údržby veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně 
na území města Šumperka ze dne 20.07.2007 uzavřenou mezi městem Šumperkem  a 
společností Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, IČ 26837391, 
zastoupené Marií Navrátilovou, jednatelem společnosti, kterým se prodlužuje doba platnosti a 
účinnosti smlouvy z 30.06.2013 na 31.12.2013. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 

3858/13 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok  2012 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
bere na vědomí 
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu  kontroly stavu 
účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických ukazatelů a ověření 
skutečností mezi propojenými osobami, a to vše prováděné za období od 01.01.2012 do 
31.12.2012 auditorem při výkonu auditorské činnosti u společnosti. 
 
 

3859/13 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok  2012 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
ukládá 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady společnosti, 
po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2012 představenstvem společnosti a 
dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve věci výsledků hospodaření společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., za rok 2012 v rozsahu: 
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- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 

2012 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazů zisků a ztráty v druhovém členění vč. přílohy k účetní 

závěrce za rok 2012 
- výroční zpráva za rok 2012 vč. přílohy k účetní závěrce za rok 2012 
- zpráva o činnosti správce za rok 2012 – závěrečný účet 

 
         Termín:  22.08.2013 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

3860/13 MJP – stanovisko k dopisu SITA CZ, a.s. 

bere na vědomí 
stanovisko PMŠ, a.s., k dopisu ze dne 18.6.2013 doručeného od společnosti SITA CZ, a.s., 
Španělská 10/1073, Praha 2, IČ 25638955, ve věci podání vyjádření k aktuálnímu stavu 
zajišťování služeb údržby plochy a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka. 
 
 
 

3861/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/003/2011 uzavřené dne 14. 02. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. D.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6. 2013  do  30. 9. 
2013.  
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3862/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k vydanému „Rozhodnutí o přidělení náhradního bytu“ č. 
Byt/2841/1989-MP ze dne 3. 10. 1989,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. J.,  bytem Šumperk, jako nájemkyní, 
jejímž předmětem je byt č. 8 v domě na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku. Změna spočívá 
ve změně označení účastníka nájemního vztahu , kdy na straně nájemce bude namísto J. J. a 
A. J.  uvedena A. J.  s ohledem na úmrtí J. J.    
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3863/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 k uzavřené nájemní smlouvě č. 976/2008, MJP 38/2008  ze dne 14. 5. 
2008,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a B. Š.,  bytem Šumperk,  jako nájemkyní, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě 
na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy , kdy na straně nájemce bude namísto J. Š. a B. Š.,  uvedena B. Š.  s ohledem 
na úmrtí J. Š.    
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3864/13 MJP – bytová problematika 

 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0001/2012 uzavřené dne 10. 4. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. L.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemceě, jejímž předmětem je  byt  č. 3  v domě  na ulici Balbínova 879/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3865/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0003/2012 uzavřené dne 31. 5. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. Š.,  bytem Králec,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt č. 1   v objektu Obchodní akademie Šumperk, Hlavní třída 
31. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3866/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. 270/2007-DPS  uzavřené dne 29. 11. 2007  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. K., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 7 v domě  na ulici Temenické 3045/104 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2016.  
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3867/13 MJP – nebytový prostor nám. Míru 94/20, Šumperk – uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Ing. Leonou 
Pekařovou, bytem U splavu 738, Rapotín, PSČ 788 13, IČ 70003645,  jako nájemcem na 
straně druhé, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově  na nám. Míru 94/20 
v Šumperku o celkové podlahové ploše   54  m²  za podmínek: 
  
účel nájmu:  prodejna nepotravinářského charakteru                                     
doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 7. 2013, výpovědní lhůta   
   3 měsíce  
výše nájemného:  27.000 Kč/ rok /celek + DPH s možností valorizace  o koeficient inflace 
služby:   zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody    
záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3868/13 MJP – internetové připojení Švagrov 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o podnájmu stožáru TVP v katastru obce Sobotín, který je vhodný jako 
retranslační bod pro signál na stožár Sedmidvory – Vernířovice, který vlastní a provozuje město 
Šumperk, a to za následujících podmínek: 

 
- nájemce SELECT SYSTÉM,s.r.o, se sídlem Gen. Svobody 17/2, 787 01, IČ 2538292 
- podnájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk IČ 00303461 
- účel: provozování retranslační stanice pro přenos dat, a to jen podnájemcem, pokud 

následně nedojde k jiné písemné dohodě mezi nájemcem a podnájemcem 
- podnájemné: 3.000 Kč bez DPH měsíčně, splatné vždy na základě daňového dokladu 

vystaveného nájemcem se splatností 15 dní od obdržení tohoto dokladu podnájemcem 
- doba trvání podnájmu: určitá na dobu 20 let s účinností od 1.8.2013 
- podnájemce může užívat předmět podnájmu pouze sám, a to pouze k účelu výše 

uvedenému. Převést užívání předmětu podnájmu na třetí osoby, podnájemce jen po 
předchozím písemném souhlasu nájemce  

- podnájemce může nechat vstoupit třetí osobu jako podnájemce do této smlouvy pouze po 
předchozím písemném souhlasu nájemce. Tato změna podnájemce vstupuje v platnost 
teprve poté, zajistí-li podnájemce se součinností s nájemcem , že nový podnájemce plně 
vstoupí do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy 

- nájemce se zavazuje udržovat pro podnájemce uvedené místo a technologii 
v provozuschopném stavu, hlavně stran plné funkčnosti jako retranslačního bodu 
 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

         Ing. Kouřil 
 

3869/13 MJP – internetové připojení Švagrov 

schvaluje 
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací v lokalitě Švagrov, a to 
za následujících podmínek: 
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- poskytovatel: SELECT SYSTÉM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk IČ 
25382292  

- účastník: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků 
Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082 

- cena: 4.000,- Kč bez DPH v zákonné výši + jednorázový aktivační poplatek 10.000,- Kč bez 
DPH  

- doba trvání: určitá na dobu 20 let s účinností od 1.8.2013 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Kouřil 

 

3870/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „REKO NTL MS Šumperk, ul. Lidická“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v 
předpokládané délce 296,08 m přes pozemky p.č. 1354/1, 2111/1, 1350/3, 1485/11, 
1485/3, 1485/2, 1484/11, 1484/10, 1481/2, 2114/10 a 2114/11 v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavby „REKO NTL MS Šumperk, ul. Lidická“. 
Budoucí povinný z věcného břemene : 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene : 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.  
Podmínky : 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 04. 2009, ve znění 
usnesení 1794/11 ze dne 01. 12. 2011, v částce 110,-- Kč/bm trasy jednoho vedení ve 
III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 32.569,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

- v případě, že budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném 
odstranění stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty 
věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31. 03. 2016 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30. 09. 2015 

 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3871/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu inženýrských sítí a zpěvněného sjezdu pro akci „Stavba rodinného 
domu LARGO LINE a přístřešku na p.p.č. 539/53 v k.ú. Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu uložení a správy vodovodní, telefonní, splaškové a dešťové kanalizační a NNk přípojky 
přes pozemky p.č. 531/7, 531/8 a 531/9 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 
38,8 m, v rámci stavební akce „Stavba rodinného domu LARGO LINE a přístřešku  na p.p.č. 
539/53 v k.ú. Šumperk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene : 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene : 
L. J.,  bytem Šumperk. 
 
Podmínky : 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 04. 2009, ve znění 
usnesení 1794/11 ze dne 01. 12. 2011, v částce 40,-- Kč vč. platné sazby DPH/1 bm 
trasy jednoho vedení, dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí 
oprávněný z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.552,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31. 03. 2016 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI, DOP a PMŠ a.s. 

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětných pozemků, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
těchto pozemcích příslušnou stavbu inženýrských sítí včetně vybudování zpevněné plochy 
pro zřízení sjezdu z ul. Ladovy přes p.p.č. 531/9 v k.ú. Šumperk, v trase, rozsahu a 
stavebně technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu 
nejpozději do 30.09. 2015 

-  
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3872/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační vedení „DEPO Šumperk 70, na 
parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk, ul. Zábřežská“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemek p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk v délce 0,84 m, v rámci 
stavby „DEPO ŠUMPERK 70, na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk, ul. Zábřežská“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, 
PSČ 140 22, IČ 60193336. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úplatu provede oprávněný v termínu nejpozději do 30 dnů ode 
dne podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN 

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3873/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Vodovodní přípojka pro RD na ul. Vojanova 
447/3 v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní 
přípojky v délce 2,78 m přes pozemek p.č. 2063 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
„Vodovodní přípojka pro RD na ul. Vojanova 447/3 v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
O. a V. S.,  oba bytem Šumperk. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  100,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 20,-- Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 120,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/43/07/Foj ze dne 16. 11. 2007, uhradí oprávnění  v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode uzavření smlouvy 

- oprávnění doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3874/13 MJP – dohoda  o ukončení smlouvy o řízení  práva  provést stavbu  „Řadové domy  
Kanadská, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o zřízení práva provést stavbu ze dne 29.07.2008, 
uzavřené mezi městem Šumperk, jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků,  a spol. 
SAN-JV, s. r. o. , se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951, jako investorem stavby, 
pro účely vydání souhlasu s provedením výstavby 11 řadových domů včetně příjezdových 
komunikací a chodníků v lokalitě ul. Kanadské, z důvodu uzavření nové smlouvy. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu oběma účastníky.  
 
       Termín:  30.9.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 70 – 27.06.2013 

 
12 

3875/13 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Řadové domy Kanadská,  Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků město Šumperk  - p.č. 2258, 2109, 1278/19, 1278/18, 
3019, 1291/6, 1291/3, 1291/9 a st. 1895/2 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětných pozemcích stavbu 9 řadových domů včetně technické a dopravní 
infrastruktury, v rozsahu, trase a stavebně technickém provedení dle doložené Projektové 
dokumentace „Řadové domy Kanadská, Šumperk“, zhotovitele Ing. arch. Petra Doležala – 
Studio, se sídlem Slovanská 275/16, datum 10. 02. 2012.  
Vlastník pozemků : 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník : 
SAN–JV s. r. o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951. 
Platnost smlouvy na dobu určitou do 30. 09. 2013. 
Účinnost smlouvy dnem podpisu oběma zúčastněnými.  
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalaová 
 

 

3876/13 MJP – dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby „Lokalita Hrubínova Šumperk – výstavba rodinných domů, 
komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů – 1. část, SO 10 
Plynovod“ 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby VBb/0001/2013/Pe, uzavřené dne 06. 03. 2013 mezi městem Šumperk, 
jako povinným, spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným a spol. REAL SYSTEM 
DEVELOPMENT a.s., se sídlem Lessnerova 263, Praha 10 – Petrovice, PSČ 109 00, IČ 
28374363, jako investorem, jejímž předmětem je budoucí závazek města Šumperka uzavřít 
vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení plynovodu přes pozemky p.č. 1534/42, 1662/19, 1662/24, 1670/8 a 2137 v k.ú. 
Šumperk, v rámci akce: „Lokalita Hrubínova Šumperk – výstavba rodinných domů, 
komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů – 1. část, SO 10 Plynovod“. 
Dodatkem č. 1 dojde ke změně stanovené výše zálohy na budoucí úplatné věcné břemeno, 
přičemž původně stanovená částka 81.620,-- Kč vč. DPH se ponižuje o výši úplaty za 11 ks 
HUP v částce 33.000,-- Kč vč. DPH na nově stanovenou výši zálohy 48.620,-- Kč vč. DPH, 
kterou investor uhradí v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dodatku. 
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami. 
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0001/2013/Pe se nemění. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3877/13 MJP – dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitosti – pronájem pozemků st.p.č.  
5458 a 5457 v k.ú.  Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti MP/136/2011/Pro/Vr ze dne 11. 09. 
2001, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a  
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zaniklou spol. Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., jako nájemcem, k  pronájmu pozemku p.č.st. 
5457 o výměře 14 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely umístění prodejního stánku.  
Dodatkem dojde : 
- ke změně na straně nájemce, přičemž nově bude jako nájemce uvedena nástupnická spol. 

PNS Grosso, s.r.o., se sídlem Paceřická 2773/1, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00, 
IČ 48592153 

- k doplnění předmětu smlouvy o pronájem pozemku p.č.st. 5458 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Šumperk, na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 27. 05. 2013 do 12. 06. 2013, dle usnesení rady města č. 3710/13 ze dne 
23. 05. 2013, za cenu nájmu 55,-- Kč/m2/rok a za podmínek : nájem na dobu neurčitou, s 
účinností dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání 
důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční, povinnost nájemce odstranit stánek po 
ukončení nájemního vztahu vlastním nákladem 

 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3878/13 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27 v Šumperku 

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, nájemce 
Tomáš Suchan, bytem Krapkova 956/4, Šumperk, IČ 303461 pro podnájemce Ivanu 
Peterkovou, bytem Šumavská 2561/12, Šumperk, IČ 73897906, a to za podmínek: 

 
- doba podnájmu neurčitá s účinností od data vydání souhlasu se změnou užívání části 

nebytového prostoru  
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli  
- 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 a bude přednostně sloužit k úhradě nájemného 

pronajímateli městu Šumperku 
 

        Termín:  31.07.2013 
        odpovídá: Ing. Répalová 
 

 
 

3879/13 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27 v Šumperku 

souhlasí 
se změnou užívání části nebytového prostoru na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku 
z prodejny spotřebního zboží na provozovnu občerstvení za podmínky, že náklady spojené se 
změnou v užívání stavby včetně nákladů na stavební úpravy ponese ze svého nájemce. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3880/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Lautnerova 920/1, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část nebytových prostory, a to kanceláře č.  807, 808, 
809 v I. nadzemním podlaží, nacházející se v objektu města Šumperka na ulici Lautnerova 
920/1 v Šumperku  o celkové podlahové ploše 50,14  m². 
 
Podmínky: 
účel nájmu: poskytování sociálních služeb – odborného sociálního poradenství, terénních  
  programů a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 9. 2013  s výpovědní  
  lhůtou 3 měsíce   
nájemné:  48.000 Kč/rok/celek 
  v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
  možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014 
služby:  poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, teplo, elektrická energie      

a úklid, odpadky, internet - služby hrazeny paušální platbou, která bude 
navýšena o DPH 

 
       Termín:  03.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3881/13 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky – pozemek pro umístění truhlíků osazených 
okrasnými dřevinami a zelení 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 145/2  o výměře cca 130 m2 v k.ú. Šumperk, 
orientačně ul. Husitská v Šumperku 
- účel: umístění mobilních okrasných truhlíků osázených okrasnými dřevinami a zelení  
- doba výpůjčky: neurčitá od podpisu smlouvy, s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- podmínky výpůjčky: umístění truhlíků na zeleném pásu, ponechání kontejnerů na tříděný 

odpad a umožnění přístupu k nim, údržba vypůjčené části pozemku, zajištění přístupu 
k inženýrským sítím 

 
        Termín:  04.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3882/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 4 v domě  v ulici Gen. Svobody 7 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 245/4  o výměře 139,65 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2098/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 
253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2098/10000 na st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. Šumperk 
(or. ozn. Gen. Svobody 7) za níže uvedených podmínek.  
Pro dům č.p. 245 na st.p.č. 253/1 v ulici Gen. Svobody 7 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy F, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 306 kWh/m2/rok. 
 
Bytová jednotka je bez nájemního vztahu. 
- kupní cena bytové jednotky  7.332,- Kč/m2, tj. 1,023.914,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku st.p.č. 253/1 zastavěná část 1.869,- Kč/m2, nezastavěná 

část 400,- Kč/m2, tj. 103.202,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytové jednotce 6.585,- Kč 
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- celková kupní cena: 1,133.701,- Kč 
- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1000,- Kč 

- v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán v uzavřeném 
výběrovém řízení, s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Vyvolávací 
cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3883/13 MJP – výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti – reklamní plochy 

schvaluje 
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti MP/0026/2006 ze dne 25.7.2006, kterou město 
Šumperk jako pronajímatel pronajalo částí pozemku p.č. 1961/1 o výměře 1 m² v k.ú. 
Šumperk nájemci Ing. Daliboru Matějíčkovi, se sídlem Vančurova 735/11, Šumperk, IČ 
16637879. Nájemce odstraní reklamní tabuli na vlastní náklady. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
        

3884/13 MJP – výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti – reklamní plochy 

ruší 
usnesení  RM č. 2179 ze dne  29.3.2012, kterým bylo schváleno uzavřít dohodu o ukončení 
Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0026/2006 ze dne 25.7. 2006, kterou město Šumperk jako 
pronajímatel pronajalo část p.p.č. 1961/1 o výměře 1 m² v k.ú. Šumperk nájemci Ing. Daliboru 
Matějíčkovi, se sídlem Vančurova 735/11, Šumperk, IČ 16637879, za účelem umístění 
reklamní tabule. Usnesení se ruší z důvodu výpovědi Smlouvy o nájmu nemovitosti 
MP/0026/2006 ze dne 25.7.2006. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3885/13 MJP – výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti – reklamní plochy 

ruší 
usnesení RM č. 2180/12 ze dne 29.3.2012, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o užití 
práva umístit reklamní tabuli s plánem města Šumperka a jeho okolí o ploše 2,25 m² na části 
p.p.č.  1961/1 v k.ú. Šumperk (or. u parkoviště OC Kaufland při ul. Vítězné) s Ing. Daliborem 
Matějíčkem, se sídlem Vančurova 735/11, Šumperk, IČ 16637879. Usnesení se ruší z důvodu 
výpovědi Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0026/2006 ze dne 25.7.2006. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3886/13 MJP – žádost o snížení kupní ceny  b.j. č. 6 v domě Gen. Svobody 7 

doporučuje ZM 
nevyhovět žádosti manželů Z. a H. N.,  bytem  Šumperk o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 
245/6 v domě  č.p. 245  na ulici Gen. Svobody 7 v Šumperku. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3887/13 MJP – změna usnesení ZM č. 162/11 – budoucí prodej pozemků u krematoria 
v Šumperku 

doporučuje ZM 
změnu usnesení ZM č. 162/11 ze dne 10.3.2011 ve znění usnesení ZM č. 728/12 ze dne 
15.11.2012, kterými byl schválen příslib prodeje st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/3 a části p.p.č. 
589/4 vše v k.ú. Šumperk společnosti Moravské krematorium s.r.o. se sídlem Zábřežská 
2076/78, Šumperk, IČ 27802183. Účel příslibu prodeje: pozemek pod stavbou krematoria a 
zázemí k objektu. 
Změnou dochází:  
- k posunutí termínu úhrady kupní ceny 2. splátky z termínu 30.6.2013 na nově stanovený 

termín 31.12.2013, přičemž se do výše stanovené splátky započítá sleva z kupní ceny ve 
výši 80.000,-Kč a k posunutí termínu úhrady kupní ceny 3. splátky z termínu 31.12.2013 
na nově stanovený termín 31.6.2014  

- k posunutí termínu  převedení vlastnického  práva k pozemku z termínu 30.4.2014  nově 
na nejpozději do 30.9.2014 

- k zúžení předmětu budoucího prodeje kde místo  části p.p.č. 589/4 o výměře cca 250 m2 
bude nově cca 150 m2 a místo části p.p.č. 589/3 o výměře cca 1170 m2 nově cca 1100 
m2, vše v k.ú. Šumperk 
 

        Termín:  26.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3888/13 MJP  - dodatek ke smlouvě – budoucí prodej pozemků u krematoria 

schvaluje 
uzavřít dodatek ke smlouvě o užití práva, kterou město Šumperk  jako vlastník p.p.č.. 589/4  v 
k.ú. Šumperk a poskytoval práva poskytl Moravskému krematoriu, s.r.o., se sídlem Zábřežská 
2076/78, Šumperk užívat  p.p.č. 589/4 ke vstupu a vjezdu v rozsahu cca 300 m2. Dodatkem 
dojde k rozšíření sjednaného práva p.p.č. 589/4 v k.ú. Šumperk, a to z plochy cca 300 m2 
nově na cca 400 m2.  
 
Další podmínky:  
- stanovená sazba za užívání pozemku se nemění 
- dodatek bude podepsán společně s dodatkem ke smlouvě obch/0030/2011/Vr  s 

účinností  od podpisu dodatku 
 

        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3889/13 MJP – změna usnesení  RM č. 3597/13 – plynofikace obchodního centra Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3597/13 ze dne 2.5.2013, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu „PLYNOFIKACE 
OBCHODNÍHO CENTRA ŠUMPERK“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a správy 
zemního vedení plynárenského zařízení před pozemky p.č. 999/49, 1093/62, 984/7, 987/8, 
1093/32, 987/11, 987/11, 987/3 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 106,38 
bm. Změna spočívá v doplnění podmínek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a zřízení práva provést stavbu „PLYNOFIKACE OBCHODNÍHO CENTRA ŠUMPERK“, kdy 
další stranou výše uvedené smlouvy bude: 

 
- investor: INPROX Šumperk, s.r.o., se sídlem Dlouhá 733/29, 110 00 Praha, IČ 27862526 

 
a dále se nahrazují podmínky: 

 
- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 

předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 11.702,- Kč včetně platné 
sazby DPH 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 

 
následujícím zněním: 

 
- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 

hodnoty budoucího věcného břemene v částce  11.702,- Kč včetně platné sazby DPH 
- investor je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI a PMŠ, a.s.  
 

        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3890/13 Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ Vrchlického v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na zhotovitele akce „Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ 
Vrchlického v Šumperku“  
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka 
Salcburgerová, Ing. Kateřina Juránková 
náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír 
Polášek, Vladimír Schertler 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
T.P.V. Mont, s.r.o., Nádražní 846, 789 01 Bludov, IČ 25865360 
TESPO – topenářské centrum, s.r.o., 8. května 24, Šumperk, IČ 25868349 
Hájek-Kozlanský HAK, s.r.o., Oborník 2108/31c, 789 01 Zábřeh, IČ 26825180 
Wagner instalace, s.r.o., Rovensko 7, 789 01 Zábřeh, IČ 26851041 
SATEZA, a.s., 8. května 670/41A, Šumperk, IČ 25350129 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3891/13 Vypsání  veřejné zakázky „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci  „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením – stropní kolejnicový systém“ 
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka 
Salcburgerová, Mgr. Miroslav Adámek 
náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Pavla 
Skálová, Mgr. Jiří Novák 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
ERILENS, s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha – Bubeneč, IČ 45306371 
SIV Kladno, s.r.o., V. Nezvala 750, 272 04 Kladno, IČ 27076440 
DARTIN, spol. s r.o., Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice, IČ 40763781 
Medeos, s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, IČ 28438752 
Solift, s.r.o., Rudé armády 646/47, 683 01 Rousínov, IČ 29230365 
 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3892/13 Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická 

schvaluje 
uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby „Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická“ 
se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová ulice 60, 602 00 Brno, IČ 48035599. Nabídková cena je 443.575,82 Kč bez DPH, 
tj. 536.726,74 Kč  vč. DPH. 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

 

3893/13 Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, I. etapa – příjezdová komunikace 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací dům při 
ul. Finské, Šumperk – Temenice, I. etapa – příjezdová komunikace“ zhotovitelem stavby 
STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ 
60838744. Nabídková cena je 1.288.490,19 Kč bez DPH, tj. 1.559.073,19 Kč  vč. DPH. 
 

         Termín:  01.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 



RM 70 – 27.06.2013 

 
19 

3894/13 Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky – smlouva o realizaci překládky SEK 

schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s Telefónicou Czech 
Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ 60193336 v rámci akce Cyklostezka 
Šumperk – Dolní Studénky do maximální výše 1,15 mil. Kč bez DPH. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

3895/13 Stavební úpravy MŠ  Temenická – snižování energetické náročnosti 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
“Stavební úpravy MŠ Temenická – snižování energetické náročnosti“ zhotovitelem Prumhor, 
spol. s r.o., Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903. Nabídková cena je 2.545.667.- Kč bez 
DPH, tj. 3.080.257,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3896/13 Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu kina Oko v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
“Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu kina Oko v Šumperku“ zhotovitelem 
stavby EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě, IČ 41031024. Nabídková cena je 535.734.- Kč bez 
DPH, tj. 648.238,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  01.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

 

3897/13 Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku – dodávka výtahu 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
“Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – 
dodávka výtahu“ vyloučit uchazeče: 
 
- KONE, a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, IČ 00176842 
- SEMO Výtahy, s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč 375, IČ 27464997 

 
       Termín:  01.08.2013 

         Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3898/13 Organizace provozu mateřských škol v Šumperku v měsících červenci a srpnu 2013 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu a v období 
vánočních svátků 2013. 
 
 

 

3899/13 Změna platu Mgr. Viktora Vernera, ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje 
změnu platu Mgr. Viktoru Vernerovi, řediteli Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČ 
00852287, s účinností od 1.8.2013 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

3900/13 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2012/2013 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2012/2013. 
 
 

 

3901/13 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22  – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, přijmout finanční dar, v souladu s § 
27, odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, od Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1, IČ 64933873, ve výši  
10.000,- Kč. Finanční dar bude účelově poskytnut na realizaci projektu Kapka v akci. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3902/13 Základní škola Šumperk, 8. května 63 – odpisový plán 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČ 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 16.382,- Kč. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3903/13 Kino Oko Šumperk,  Masarykovo nám. 3 – odpisový plán 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                      
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 8.784,-- Kč. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

3904/13 Středisko volného času Doris  Šumperk, Komenského 9 – odpisový plán   

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 35.427,- Kč. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

3905/13 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ustanovením § 31, odst. 2, 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu spojovacích 
dveří školy, v celkové výši do 85 tis. Kč. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

3906/13 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22  - investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 30, odst. 3  
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 
75 tis. Kč. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3907/13 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22  - investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 31, odst. 
2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na provedení 
technického zhodnocení budovy – výstavba nového zádveří, v celkové výši do 115 tis. Kč. 
Realizace technického zhodnocení je podmíněno  udělením souhlasu vlastníka nemovitosti. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3908/13 Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci IČ 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení herních prvků na školních zahradách a vybudování 
zahradního altánu v celkové výši do 935 tis. Kč. Realizace vybudování altánu je podmíněna 
vydáním územního souhlasu. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3909/13 Smlouva o spolupráci se Seznamem.cz, a.s. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o spolupráci  s firmou Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 
Praha 5, IČ 26168685, za účelem propagace formou neplaceného zápisu na serveru Firmy.cz 
a Mapy.cz. 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3910/13 Smlouva o spolupráci se Seznamem.cz, a.s. 

schvaluje 
použití loga města Šumperka pro účely prezentace na  serveru Firmy.cz a Mapy.cz. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3911/13 Výjimka z OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele: 
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Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou, P.O.Box 17, 78969 
Postřelmov, IČ 60801158 
- 16.08.2013 (pátek):  MFF, ohňostroj, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 10:00 do 24:00 

hod. 
- 17.08.2013 (sobota): MFF, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod. 

 
Radoslav Večeřa, Evaldova 4, 78701 Šumperk, IČ 74419510 
- 19.07.2013 (pátek), 26.07.2013 (pátek), 17.08.2013 (sobota), 20.09.2013 (pátek), 

16.11. 2013 (sobota): Taneční zábava, restaurace Bratrušovské koupaliště, Zemědělská 
20, vždy od 20:00 do 24:00 hod. 
 

        Termín:  27.06.2013 
        Zodpov ídá: Ing. Miterková 
 

3912/13 Výjimka z OZV č. 3/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 3/2013 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupení Libuší Drtilovou, P.O.Box 17, 78969 
Postřelmov, IČ 60801158 
- 14.08.2013 (středa): MFF, sady 1. máje, od 15:00 do 20:00 
- 15.08.2013 (čtvrtek): MFF, sady 1. máje, od 08:30 do 22:00 
- 16.08.2013 (pátek):  MFF, ohňostroj, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 10:00 do 24:00 

hod. 
- 17.08.2013 (sobota): MFF, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod. 
- 18.08.2013 (neděle): MFF, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 09:30 do 22:00 hod. 
 
 
        Termín:  27.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková   
 

3913/13 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
prodejní cenu propagačních předmětů: 
- hrníček malovaný 60,- Kč/ks 
        Termín:  27.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

3914/13 Pořádání gastronomického veletrhu 

neschvaluje 
z důvodů organizačních, kapacitních a finančních pořádání  gastronomického veletrhu městem 
Šumperkem v roce 2013. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3915/13 Výjimka z ustanovení nařízení č. 6/2009, o placeném parkování  ve městě Šumperku 

neschvaluje 
v souladu s ustanovením čl. 7 nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku, 
udělení výjimky týkající se snížení ceny parkovací karty pro Janu Fuhrmannovou, nám. Míru 7, 
Šumperk. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
 
 
 

3916/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2013 finanční 
částku 750.000,- Kč na výstavbu inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“. 
 
       Termín:  01.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
   
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.     Ing. Marek Zapletal  v.r. 
     starosta                    1. místostarosta   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 






