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Spis. zn.: 54348/2013 
   Č.j.:  54363/2013 

 

U S N E S E N Í  

ze 71. schůze rady města Šumperka ze dne 11.7.2013.   
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. 
 

3917/13 Program prevence kriminality 2013 – zrušení usnesení RM č. 3848/13 a 3849/13 

ruší 
usnesení RM č. 3848/13 a 3849/13 ze dne 27.6.2013 k realizaci „Programu prevence 
kriminality 2013“. 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3918/13 Program prevence kriminality 2013 

schvaluje 
realizaci projektu „Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému“ bez 
státní účelové dotace.  
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3919/13 Petice občanů za zredukování kolejové dopravy na přejezdu ul. Lidická v Šumperku 

bere na vědomí 
petici občanů za zredukování kolejové dopravy na přejezdu ul. Lidická v Šumperku. 
 
 

3920/13 Příspěvková organizace města Šumperka – nařízení odvodu finančních prostředků do 
rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, odvod finančních prostředků  
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 62 tis. Kč. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Verner 
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3921/13 Žádost o navýšení veřejné finanční podpory organizaci Ječmínek, o.p.s., Evaldova 25, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit navýšení veřejné finanční podpory organizaci Ječmínek, o.p.s., Evaldova 25, Šumperk, 
IČ 26835932, dle žádosti organizace ve výši 100 tis. Kč, tj. ze 414 tis. Kč na 514 tis. Kč pro 
rok 2013 a roky následující. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3922/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
České dráhy, a.s., nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226 
Logo bude použito pro propagační účely (plakáty, propagační tiskoviny) v rámci oslav 
140. výročí Moravské pohraniční dráhy, které se uskuteční dne 14.9.2013. 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3923/13 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

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 v celkové výši do 
210 tis. Kč.  
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3924/13 Rozpočtová opatření č. IX města Šumperka roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. IX města Šumperka roku 2013: 
příjmy ve výši      2.248 tis. Kč 
výdaje ve výši      2.935 tis. Kč 
 
příjmy celkem   481.572 tis. Kč 
výdaje celkem  540.141 tis. Kč  
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3925/13 Oprava usnesení RM č. 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 
opravu usnesení RM č. 3841/13, kterým byla schválena řádná účetní závěrka Divadla 
Šumperk, s.r.o., v části -  bod 1. „Výsledek hospodaření“ takto:    
V usnesení je chybně uvedena částka  –1.298.462,--Kč, správně má být uvedena částka         
–1.289.462,--Kč. Usnesení se takto opravuje s tím, že vše ostatní zůstává v platnosti.   
 
       Termín:  28.07.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

3926/13 Oprava usnesení RM č. 3869/13 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3869/13 ze dne 27.6.2013 k uzavření smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací v lokalitě Švagrov,  když v usnesení je chybně uvedeno „schvaluje“, 
správně má být „souhlasí“. V tomto se usnesení opravuje, vše ostatní zůstává v platnosti. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Kouřil 
 

3927/13 Veřejná zakázka „Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ vyloučit uchazeče Siemens, s.r.o., 
Siemensova 1, Praha 13, PSČ 155 00, IČ 00268577, ze zadávacího řízení v souladu s § 60 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Důvodem vyloučení 
uchazeče je nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3928/13 MJP  – zveřejnění směny pozemků při. ul. Vojanově 

schvaluje 
záměr města zveřejnit směnu část p.p.č. 487 o výměře cca 208 m2 a část p.p.č. 498/1 
o výměře cca 1 m2, dle GP nově p.p.č. 487/2 o výměře 208 m2 a p.p.č. 498/32 o výměře 
123 m2 vše v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví  města  Šumperka se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, za část p.p.č.543/2 o výměře  97 m2 v k.ú. Šumperk, která je 
ve vlastnictví J. a   J. M.,  bytem Šumperk, za dále uvedených podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků: 400,--Kč/m2 
- J. a  J. M. doplatí městu Šumperk finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílů výměr 

směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu směňovaných pozemků 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru uhradí J. a  J. M.  
 
       Termín:  15.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3929/13 MJP  – prodej p.p.č. 231/2  v k.ú. Šumperk, or. nám. Republiky 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.6.2013 do 27.6.2013 dle usnesení rady města č. 3781/13 ze dne 6.6.2013, schválit 
prodej p.p.č. 231/2 o  výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 6.910,--Kč 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou kioskové trafostanice 
- kupující: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV. Podmokly, PSČ 405 02 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3930/13 MJP  – budoucí prodej části p.p.č. 59/2 a části p.p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice, 
or. ul. Holandská 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 11.6.2013 do 27.6.2013 dle 
usnesení rady města č. 3800/13 ze dne 6.6.2013, schválit budoucí prodej části p.p.č. 59/2 
o výměře cca 30 m2 a  části p.p.č. 59/6 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Horní Temenice, za 
podmínek: 
- budoucí kupující: ŠMR, a.s., Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 25902784 
- účel prodeje: odstavná plocha vytvořená v rámci stavebních úprav objektu č.p. 2471/151, 

ul. Temenická, Šumperk 
- kupní cena: 400,--Kč/m2 
- 1. splátka na kupní cenu ve výši 11.000,--Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, 

nejpozději při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude 
uhrazen při podpisu smlouvy kupní 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaměření  stavby, uhrazení kupní ceny 
jako celku, nejpozději však do 31.12.2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3931/13 MJP  – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 571/5  v k.ú. Šumperk pro účely - 
pozemek sloužící k individuálnímu využití 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 571/5 o výměře 43 m2 v k.ú. Šumperk, 
(or. ul. Vančurova 25). 
- Účel nájmu: pozemek pro individuální využití 
- Nájemné:  5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
- Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 1.1.2014, ukončení nájmu dohodou nebo          
                                   výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 
       Termín:  20.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3932/13 MJP  – prodej části p.p.č. 3067 v k.ú. Šumperk, ul. Bří Čapků 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.6.2013  do 27.6.2013 dle usnesení rady města č. 3810/13 ze dne 6.6.2013, schválit 
prodej části p.p.č. 3067 o výměře 4 m2, dle GP p.p.č. 3067/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- kupní cena: 400,--Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu 
- kupující: R. M.,  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do katastru 

 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3933/13 MJP  – vyhodnocení veřejné zakázky „Hlavní třída 31, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, na akci: „Hlavní třída 
31, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ vyloučit firmy: 

 
- TESPO – Topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8.května 2952/24, Šumperk, IČ 25868349 
- Topení Plyn Voda – servis s.r.o., se sídlem Nádražní 890, Bludov, PSČ 789 61, 

IČ 28647076 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3934/13 MJP  – vyhodnocení veřejné zakázky „Hlavní třída 31, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění na akci: „Hlavní třída 
31, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“  zhotovitelem akce firmu ENTES CONSULTING spol. 
s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČ 25844750. Nabídková cena je 1.421.725,75  
Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 71 – 11.07.2013 

 
6 

 

3935/13 MJP – Nemocnice Šumperk  „Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu 
nemocnice v Šumperku“, dodatek č. 1  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0025/2011 ze dne 8.11.2011 na akci 
„Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“ uzavřené 
s firmou JAS ENERGO, s.r.o., se sídlem Anglická 2129/14, Šumperk, IČ 25854127, na 
prodloužení termínu realizace díla z původního termínu 31.7.2013 na nový termín 30.9.2013. 

 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3936/13 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – vybudování 
kardiologického oddělení v pavilonu B“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice, Šumperk – vybudování 

kardiologického oddělení v pavilonu B“ 
 
- členy hodnotící komice včetně náhradníků 

členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

EKOZIS spol. s.r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024 
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
STAVKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 25827375 
Hájek–Kozlanský HAK s.r.o.,se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 789 01, 
IČ 26825180 
PRUMHOR, spol. s.r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3937/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě č. 883/2002-N ze dne 7.1.2003, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. P., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 15 
v domě na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude namísto A. a B. P.  uveden A. P.  s ohledem na 
úmrtí B. P.  

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3938/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0005/2011 uzavřené dne 27.6.2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. H.,  bytem  Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 12 v domě na ulici Banskobystrické 1275/43 
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 
31.7.2015. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3939/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0003/2010 uzavřené dne 14.6.2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. R., bytem Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici Banskobystrické 1277/46 
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 1.9.2013 do 
31.8.2014. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3940/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0005/2012 uzavřené dne 16.7.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. M.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici Banskobystrické 1279/50 
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 
31.7.2015. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3941/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0007/2012 uzavřené dne 16.7.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. S.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 13  v domě na ulici Lidické 1313/77 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude  prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 31.7.2015. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3942/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0008/2009 uzavřené dne 16.10.2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. K.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 10 v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 31.7.2014. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3943/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0006/2012 uzavřené dne 26.7.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. V., bytem  Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 22 v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 31.10.2013. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3944/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. MJP/P/0004/2012 uzavřené dne 16.7.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. a M.  S.  oba bytem Šumperk, 
jako nájemci, jejímž předmětem je byt č. 18 v domě na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1.8.2013 do 31.7.2015. 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3945/13 MJP – nájemné pro rok 2014 – obecní byty 

schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2014 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví města 
Šumperka. 

 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3946/13 MJP – zvýšení nájemného - obecní byty 

schvaluje 
zvýšit základní výši měsíčního nájemného na 47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu všem 
nájemcům obecních bytů, u kterých základní výše měsíčního nájemného nedosahuje výše 
47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu. Zvýšení bude provedeno dohodou s účinností od 1.1.2014. 
V případě, že nedojde k dohodě, bude postupováno dle § 696 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. Zvýšení se netýká bytů v domech Gagarinova 11, 
Gagarinova 13, Temenická 109 a domů s budoucími kupními smlouvami. 

 
       Termín:  31.12.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3947/13 MJP – nájemné pro rok 2014 – nebytové prostory a budovy 

schvaluje 
nezvyšovat v roce 2014 nájemné u nájemních smluv nebytových prostor a budov v majetku 
města Šumperk o průměrnou meziroční míru inflace s výjimkou nájemní smlouvy 
č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, uzavřené mezi městem Šumperk a Šumperskou 
nemocnicí, a.s., kde bude nájemné zvýšeno dle podmínek smlouvy. 

 
       Termín:  31.03.2014 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3948/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1+2 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1278/48 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. H.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

1.9.2013 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/ m2/měsíc 

 
       Termín:  30.09.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3949/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Balbínově 878/17 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. T. 
bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
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Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

1.9.2013 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měsíc 

 
       Termín:  30.09.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3950/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Vrchlického 
v Šumperku“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce podlahy 

v tělocvičně ZŠ Vrchlického v Šumperku“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petr 
Málek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 
Vašíček 
 

- seznam zájemců ve složení: 
TENNIS ZLÍN – SPORTS CONSTRUCTIONS, s.r.o., Nová 1073, Malenovice, Zlín, 
PSČ 763 02, IČ 01585215 
EKKL a.s., Altýře 582, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 27752771 
Holmark Creative s.r.o., Loučka 2, PSČ 783 22, IČ 29388244 
Floor Technology s.r.o., Náměstí Svobody 93/22, Brno, PSČ 602 00, IČ 24286494 
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Štefánikova 3820, Zlín, PSČ 760 01, IČ 25560191 
 
       Termín:  19.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3951/13 Veřejná zakázka „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“ zhotovitelem akce LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, Šternberk, 
PSČ 785 01, IČ 26845687. Nabídková cena je 699.000,--Kč bez DPH, tj. 845.790,--Kč včetně 
DPH. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3952/13 Veřejná zakázka „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, část Lávka Desná“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, část Lávka Desná“ zhotovitelem akce SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, Brno, 
PSČ 620 00, IČ 48035599. Nabídková cena je 3.150.264,--Kč bez DPH, tj. 3.811.819,50 Kč 
včetně DPH. 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3953/13 Veřejná zakázka „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici“ 

schvaluje 
na základě doporučení  hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku - Temenici“ zhotovitelem stavby  EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 
980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024. Nabídková cena je 930.748,37 Kč bez DPH 
(tj. 1.126.205,57 Kč včetně DPH). 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3954/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1+1 obytných místností v 5. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku na ulici Gagarinově 2376/11 mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, jako pronajímatelem na straně 
jedné a E. B.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od  

1.8.2013  
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2 
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

3955/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 209 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. 
nadzemním podlaží v Šumperku, na ulici Bohdíkovské 2336/24 s H. V., bytem Šumperk a 
současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 201 o velikosti 
1+kk obytných místností ve 2. nadzemním podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku 
na ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídem nám. Míru 
1, Šumperk,  jako pronajímatelem na straně jedné a H. V., bytem  Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu neurčitou, předpokládaný počátek nájmu od 1.8.2013 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2 

 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3956/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 403 o velikosti 2+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku na ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, jako pronajímatelem na straně 
jedné a  J. K., bytem Karviná, PSČ 733 01, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

1.8.2013 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2 
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3957/13 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 19.6.2013. 
 
 

3958/13 Dražba nalezených vědí 

schvaluje 
likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,--Kč. 
 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.    RNDr. Jan Přichystal  v.r. 
1. místostarosta        člen rady města  

 
 

 






