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Spis. zn.: 60126/2013 
   Č.j.:   60398/2013 

    

U S N E S E N ÍU S N E S E N ÍU S N E S E N ÍU S N E S E N Í     

ze 72. schůze rady města Šumperka ze dne 2. 8. 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. 

3959/133959/133959/133959/13    Vánoce na točákuVánoce na točákuVánoce na točákuVánoce na točáku    

schvaluje 
na akci „Vánoce na točáku“ obsazování prodejních domků formou dražby – vyhlašovací cena 
400,--Kč/domek/den včetně DPH – celkově 8 prodejních míst v ulici Gen. Svobody. Účastník 
dražby složí kauci ve výši 15.000,--Kč/prodejní místo. Prvnímu v pořadí se kauce započte do 
ceny nájmu, ostatním bude vrácena.  
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

3960/133960/133960/133960/13    Vánoce na točákuVánoce na točákuVánoce na točákuVánoce na točáku    

schvaluje 
nákup čtyř kusů nových prodejních domků pro vánoční trhy ve výši 132.000,--Kč. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3961/133961/133961/133961/13    Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka ––––    přijetí darůpřijetí darůpřijetí darůpřijetí darů    

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, přijmout věcné dary (315 knih), v souladu s § 27  
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění.  
Přehled dárců: 
- Nakladatelství JOTA, s.r.o., Škárova 16, 612 00 Brno, IČ 25326473 - 10 ks knih v celkové 

hodnotě 2.514,--Kč 
- Nakladatelství ANAGRAM s.r.o., Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,  

IČ 25868764 - 20 ks knih v celkové hodnotě 1.870,--Kč 
- SVOJTKA&Co. nakladatelství, Soběslavská 40, 130 00 Praha 3, IČ 64942155 - 10 ks knih  

v celkové hodnotě 4.341,--Kč 
- Metafora s.r.o., U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10, IČ 26204037 - 22 ks knih v celkové 

hodnotě 4.378,--Kč 
- Pavel Dobrovský - BETA s.r.o., Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4 - Chodov,  

IČ 28450281 - 253 ks knih v celkové hodnotě 51.856,--Kč. 
 

       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3962/133962/133962/133962/13    Rozpočtová opatření č. X roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. X roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. X roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. X roku 2013 města Šumperka    

schvaluje 
rozpočtová opatření č. X roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši                0 tis. Kč 
výdaje ve výši                       226 tis. Kč  
 
příjmy celkem    481.572 tis. Kč 
výdaje celkem   540.407 tis. Kč 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3963/133963/133963/133963/13    Zpráva o vyřazení majetkuZpráva o vyřazení majetkuZpráva o vyřazení majetkuZpráva o vyřazení majetku    

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2013 do 30.6.2013              
dle předloženého materiálu. 
 

3964/133964/133964/133964/13    Kontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usnesení    

schvaluje 
kontrolu usnesení:  2876/12, 2935/12, 3309/13, 3321/13, 3335/13, 3336/13, 3368/13, 
3369/13, 3370/13, 3371/13, 3385/13, 3387/13, 3388/13, 3389/13, 3393/13, 
3417/13, 3500/13, 3543/13, 3566/13, 3567/13, 3568/13, 3569/13, 3570/13, 
3571/13, 3572/13, 3573/13, 3574/13, 3575/13, 3576/13, 3577/13, 3578/13, 
3579/13, 3580/13, 3581/13, 3582/13, 3583/13, 3584/13, 3585/13, 3586/13, 
3592/13, 3593/13, 3598/13, 3599/13, 3600/13, 3601/13, 3602/13, 3609/13, 
3689/13, 3690/13, 3691/13, 3695/13, 3711/13, 3721/13, 3745/13, 3752/13, 
3755/13, 3756/13, 3760/13, 3761/13, 3762/13, 3763/13, 3764/13, 3765/13, 
3766/13, 3767/13, 3768/13, 3769/13, 3771/13, 3772/13, 3777/13, 3778/13, 
3780/13, 3781/13, 3782/13, 3783/13, 3784/13, 3785/13, 3791/13, 3792/13, 
3794/13, 3795/13, 3796/13, 3798/13, 3800/13, 3803/13, 3804/13, 3805/13, 
3806/13, 3807/13, 3808/13, 3809/13, 3810/13, 3813/13, 3814/13, 3815/13, 
3817/13, 3818/13, 3819/13, 3820/13, 3821/13, 3822/13, 3823/13, 3824/13, 
3826/13, 3827/13, 3831/13, 3832/13, 3836/13, 3838/13, 3839/13, 3845/13, 
3846/13, 3850/13, 3851/13, 3853/13, 3854/13, 3855/13, 3857/13, 3861/13, 
3862/13, 3863/13, 3864/13, 3865/13, 3866/13, 3880/13, 3881/13, 3884/13, 
3885/13, 3892/13, 3899/13, 3901/13, 3902/13, 3903/13, 3904/13, 3905/13, 
3906/13, 3907/13, 3908/13, 3909/13, 3910/13, 3911/13, 3912/13, 3913/13, 
3914/13, 3915/13, 3540/13, 3731/13, 3916/13. 
 

3965/133965/133965/133965/13    Kontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usnesení    

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
2181/12 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2182/12 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2769/12 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2899/12 do 31.01.2014  Zodpovídá: Ing. Peluhová  
3113/12 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3311/13 do 31.08.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3373/13 do 31.08.2013 Zodpovídá. Ing. Répalová 
3374/13 do 31.08.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3384/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3434/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3497/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3722/13 do 22.08.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3773/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
3797/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3966/133966/133966/133966/13    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení ––––    zrušení usnesení RM č. 3833/13zrušení usnesení RM č. 3833/13zrušení usnesení RM č. 3833/13zrušení usnesení RM č. 3833/13    

ruší 
usnesení RM č. 3833/13 k uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 403 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 s Jindřiškou Šimkovou.  
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3967/133967/133967/133967/13    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení ––––    zrušení usnesení RM č. 3852/13zrušení usnesení RM č. 3852/13zrušení usnesení RM č. 3852/13zrušení usnesení RM č. 3852/13    

ruší 
usnesení RM č. 3852/13 k pronájmu části pozemku p.p.č. 2231 v Šumperku za účelem 
zřízení venkovní předzahrádky u provozovny pivnice FATAL TRAGEDY, Lužickosrbská 7, 
Šumperk z důvodu stažení žádosti o provozování předzahrádky.  
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3968/133968/133968/133968/13    MJP MJP MJP MJP ––––    předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny ––––    bistro mycí centrum Homazbistro mycí centrum Homazbistro mycí centrum Homazbistro mycí centrum Homaz----AutaAutaAutaAuta    

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 556/3 v k.ú. Dolní Temenice o velikosti 10,0 m2 nájemci 
HOMAZ-AUTA s.r.o., Bratrušovská 2996/17A, Šumperk, IČ 26847108, zast. Jiřím Hofrem, 
jednatelem společnosti, za podmínek dle usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008, dle 
usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 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 Homaz-Auta, Bratrušovská 17A, Šumperk – předzahrádka typ 1. 
        

Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3969/133969/133969/133969/13    MJP MJP MJP MJP     ----    vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejného osvětlení na území města vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejného osvětlení na území města vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejného osvětlení na území města vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejného osvětlení na území města 
Šumperka“Šumperka“Šumperka“Šumperka“    

schvaluje 
v souladu s § 81 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ vyhodnocení tohoto 
zadávacího řízení. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla podle hodnotících kritérií komisí vyhodnocena 
nabídka uchazeče ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, 787 01, IČ  
26812380. Smlouva od 1.9.2013 na 7 let, tj. do 31.8.2020. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3970/133970/133970/133970/13    MJP MJP MJP MJP ––––    předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny předzahrádka u provozovny ––––    pivnice Lužickosrbská 7, Šumperkpivnice Lužickosrbská 7, Šumperkpivnice Lužickosrbská 7, Šumperkpivnice Lužickosrbská 7, Šumperk    

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace 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 16.4.2009 a dle usnesení RM č. 566/11 ze 
dne 17.3.2011 na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny -
pivnice Lužickosrbská 7, Šumperk – předzahrádka typ 1.  
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

3971/133971/133971/133971/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůkůkůků                                                                                    
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

  schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ vyloučit 
z další účasti v zadávacím řízení uchazeče sdružení právnických osob pod názvem .A.S.A.-
čištění Šumperk, Ďáblická 791/89, Praha 8,  PSČ 182 00, kdy účastníky sdružení jsou 
společnost .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 45809712 a 
společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 26224178. 
Sdružení je zastoupeno vedoucím účastníkem sdružení společností .A.S.A., spol. s r.o., 
Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00,  IČ 45809712. Důvodem vyloučení uchazeče z další 
účasti v zadávacím řízení je, že uchazeč podal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu 
s platnými právními předpisy dle § 22 odst.1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3972/133972/133972/133972/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                    
a příslušenství a příslušenství a příslušenství a příslušenství nnnna území města Šumperka“a území města Šumperka“a území města Šumperka“a území města Šumperka“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ vyloučit z 
další účasti v zadávacím řízení uchazeče EVJÁK s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk, PSČ       
787 01, IČ 26836980. Důvodem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení je 
neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 
Sb., v platném znění, ve lhůtě pro podání nabídek dle § 52 zákona č. 137/2006 Sb.,                
v platném znění. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 

3973/133973/133973/133973/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                    
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ vyloučit z 
další účasti v zadávacím řízení uchazeče SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, Praha 2, PSČ       
120 00, IČ 25638955. Důvodem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení je 
dostatečné neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, v rozsahu 
požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 

3974/133974/133974/133974/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                    
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,             
v platném znění, zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“. Důvodem zrušení zadávacího řízení je 
vyloučení všech dodavatelů z další účasti v zadávacím řízení. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3975/133975/133975/133975/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                     
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

ukládá 
správci majetku města realizovat zveřejnění formuláře Oznámení předběžných informací ve 
Věstníku veřejných zakázek k novému opakovanému zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná, nadlimitní, smlouva na dobu 
určitou na 6 let od 01.04.2014 do 31.03.2020. 
 
       Termín:  09.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

3976/133976/133976/133976/13    VyhodnVyhodnVyhodnVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků ocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků ocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků ocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                         
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

ukládá 
správci majetku ve spolupráci s pracovní skupinou pro přípravu zadávacích podmínek veřejné 
zakázky na komunální služby ve složení dle usnesení RM č. 3367/13 ze dne 28.2.2013 
zpracovat a předložit nové zadávací podmínky pro opakované zadávací řízení pro veřejnou 
zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

3977/133977/133977/133977/13    Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníkůVyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                                                                                            
a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“a příslušenství na území města Šumperka“    

ukládá 
správci majetku města předložit radě města k projednání návrh řešení problematiky zajištění 
plnění prací v oblasti údržby veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka po uplynutí doby platnosti stávající smlouvy, tj. v době od 01.09.2013 do 
31.03.2014. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

3978/133978/133978/133978/13    MJP MJP MJP MJP ––––    nebytový prostor Gen. Svobody 254/1, Šumperk nebytový prostor Gen. Svobody 254/1, Šumperk nebytový prostor Gen. Svobody 254/1, Šumperk nebytový prostor Gen. Svobody 254/1, Šumperk     

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NNP/0008/2012 ze dne 31.12.2012, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a společností TP Product s.r.o. se sídlem Hustiská 107/3, Praha Žižkov, PSČ 
130 00, IČ 24177881, jako nájemcem, jejímž předmětem je prodejna zboží potravinářského 
charakteru na adrese Gen. Svobody 254/1 v Šumperku.  
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Předmětem dodatku je změna označení nájemce, kdy novým nájemcem, na základě Smlouvy o 
prodeji části podniku ze dne 3.7.2013, se stává Eva Zarabská, bytem Sokolovská 1251/58, 
Ostrava – Poruba, PSČ  708 00, IČ 76080935. 

Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

3979/133979/133979/133979/13    MJP MJP MJP MJP ––––    nebytové prostory nebytové prostory nebytové prostory nebytové prostory vvvv    budově Lautnerova 920/1, Šumperkbudově Lautnerova 920/1, Šumperkbudově Lautnerova 920/1, Šumperkbudově Lautnerova 920/1, Šumperk    

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 společností 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s., se sídlem Palackého 49, Ostrava, PSČ 702 99, IČ 68145209, 
jejímž předmětem jsou nebytové prostory v budově  na ulici Lautnerově 920/1  v Šumperku o 
celkové podlahové ploše  50,14 m²  za podmínek: 
 
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 včetně dešťové vody, teplo, elektrická 

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

                     
        Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
      

3980/133980/133980/133980/13    MJP MJP MJP MJP ––––    podnájem nebytových prostor na ulici 17. listopadu 3podnájem nebytových prostor na ulici 17. listopadu 3podnájem nebytových prostor na ulici 17. listopadu 3podnájem nebytových prostor na ulici 17. listopadu 3––––5 v Šumperku5 v Šumperku5 v Šumperku5 v Šumperku    

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru na ulici 17. listopadu 3-5 v Šumperku, nájemce 
Miroslav Dudych, bytem Za školou 919, Bludov, PSČ 789 61, IČ 70600597, pro podnájemce 
Josefa Mičjana, bytem Oskava 86, PSČ 788 01, IČ 18081428, za následujících podmínek: 
 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 8. 2013 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- 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 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3981/133981/133981/133981/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dar  Univ. dar  Univ. dar  Univ. dar  Univ. prof. Dr. Viktora Dostala prof. Dr. Viktora Dostala prof. Dr. Viktora Dostala prof. Dr. Viktora Dostala     

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Univ. prof. 
Dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň 1190, Rakousko, daruje podle svého určení peněžitý dar v 
částce 129.250,--Kč organizaci Římskokatolická farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, 
Šumperk,   IČ 48005541 na podporu její činnosti. 
 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperka na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
    

Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3982/133982/133982/133982/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dar Univ. prof. Dr. Viktora Dostala dar Univ. prof. Dr. Viktora Dostala dar Univ. prof. Dr. Viktora Dostala dar Univ. prof. Dr. Viktora Dostala     

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Univ. prof. 
Dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň 1190, Rakousko, daruje podle svého určení peněžitý dar 
v částce 129.250,--Kč organizaci Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra  
germanistiky, se sídlem Křížkovského 10, Olomouc 772 00, IČ 61989592, na podporu její 
činnosti. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy: 

 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperka na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

3983/133983/133983/133983/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o zřízení práva provést stavbu „Stavební úpravy a rozšíření krytého smlouva o zřízení práva provést stavbu „Stavební úpravy a rozšíření krytého smlouva o zřízení práva provést stavbu „Stavební úpravy a rozšíření krytého smlouva o zřízení práva provést stavbu „Stavební úpravy a rozšíření krytého 
bazénu vbazénu vbazénu vbazénu v    Šumperku, Šumperk č.p. 2819, LidŠumperku, Šumperk č.p. 2819, LidŠumperku, Šumperk č.p. 2819, LidŠumperku, Šumperk č.p. 2819, Lidická 81“ ická 81“ ická 81“ ická 81“     

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 1487/7, 1488/6, 1488/8, 1488/9 v k.ú. Šumperk (or. 
pozemky v plaveckém areálu Na Benátkách) zřídí pro stavebníka právo provést na 
předmětných pozemcích stavební úpravy pro rozšíření a modernizaci krytého bazénu včetně 
nové technické infrastruktury, v rozsahu, trase a stavebně technickém provedení dle doložené 
Projektové dokumentace „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku, Šumperk 
č.p. 2819, Lidická 81“, zhotovitele  Supring, spol. s r.o., Jesenická 65, Šumperk, zak. č.              
11-003, datum 7/2013. 
Vlastník pozemků:  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník:                                                                                                                                         
Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163. 
Účinnost smlouvy dnem podpisu všemi zúčastněnými.  
 

Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3984/133984/133984/133984/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk ––––    Nerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, spol. sNerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, spol. sNerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, spol. sNerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, spol. s    r.o., NNk“ , or. lokalita r.o., NNk“ , or. lokalita r.o., NNk“ , or. lokalita r.o., NNk“ , or. lokalita 
při ul. B. Němcovépři ul. B. Němcovépři ul. B. Němcovépři ul. B. Němcové    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Nerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, spol. s r.o., NNk“, jejímž předmětem bude 
právo uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 2 x 11 
bm přes pozemek p.č. 2059/3 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:         
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                      
IČ 24729035. 
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 16.4.2009, ve znění 
usnesení  č. 1794/11 ze dne 1.12.2011, v částce  180,--Kč/bm trasy jednoho vedení v I. – 
II. 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 3.960,--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 30. 04. 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 předmětného pozemku, 
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 31.10.2015 

 
Termín:  31.10.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3985/133985/133985/133985/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o budoucí smlouvě osmlouva o budoucí smlouvě osmlouva o budoucí smlouvě osmlouva o budoucí smlouvě o    zřízení věcného břemene a zřízení práva provést zřízení věcného břemene a zřízení práva provést zřízení věcného břemene a zřízení práva provést zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk ––––    Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“  Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“  Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“  Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“      

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a správy 
přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 12 bm přes pozemky p.č. 
2230 a 290/1 v k.ú. Šumperk a umístění 1 ks přípojkové skříně včetně nosného pilíře na 
pozemku p.č. 290/1 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:          
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                      
IČ 24729035 
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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 16.4.2009, ve znění 
usnesení č. 1794/11 ze dne 1.12.2011, pro uložení vedení  v částce 180,--Kč/bm trasy 
jednoho vedení v I. – II. zóně včetně platné sazby DPH, pro umístění el. skříně           
3.000,--Kč/1 ks 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 5.160,--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  30.04.2016 

- 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 31.10.2015 
 

Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3986/133986/133986/133986/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene          dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene          dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene          dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene          
a o zřízení práva provést stavbu VBb/0018/2012/Pe a o zřízení práva provést stavbu VBb/0018/2012/Pe a o zřízení práva provést stavbu VBb/0018/2012/Pe a o zřízení práva provést stavbu VBb/0018/2012/Pe ––––    novostavba RD včetně novostavba RD včetně novostavba RD včetně novostavba RD včetně 
přípojpřípojpřípojpřípojek inženýrských sítí ek inženýrských sítí ek inženýrských sítí ek inženýrských sítí ––––    zúžení předmětu budoucího věcného břemene o přípojku zúžení předmětu budoucího věcného břemene o přípojku zúžení předmětu budoucího věcného břemene o přípojku zúžení předmětu budoucího věcného břemene o přípojku 
NNk NNk NNk NNk     

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení 
práva provést stavbu VBb/0018/2012/Pe, uzavřené dne 28.05.2012 mezi městem 
Šumperkem jako budoucím povinným a manžely M. a  J. T.,  oba bytem Šumperk, jako 
budoucími oprávněnými, jejímž předmětem je vydání souhlasu města Šumperka s provedením 
stavby RD na pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Šumperk a budoucí závazek města Šumperka uzavřít 
vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
vodovodní, plynovodní a zemního kabelového vedení přes pozemky p.č. 2230 a 290/1 v k.ú. 
Šumperk, v rámci akce „Výstavba RD na ul. Okružní, Ztracená v Šumperku – parc. č. 290/1, 
435, 22390“.  
Dodatkem č. 1 dojde ke zúžení předmětu budoucího věcného břemene o právo uložit a 
spravovat přípojku zemního kabelového vedení NN.  
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.  
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0018/2012/Pe se nemění. 
 

Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3987/133987/133987/133987/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk ––––    Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“              Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“              Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“              Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“                  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a správy 
přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 7 bm přes pozemek p.č. 
1485/2 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:    
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                    
IČ 24729035 
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 č. 1794/11 ze dne 01.12.2011, pro uložení vedení v částce 110,--Kč/bm 
trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, pro umístění el. skříně 
3.000,--Kč/1 ks 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 3.770,--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  30.04.2016 

- 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 předmětného pozemku, 
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 31.10.2015 

 
Termín:  31.10.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3988/133988/133988/133988/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni ––––    kanalizační přípojka pro dům Vančurova 62kanalizační přípojka pro dům Vančurova 62kanalizační přípojka pro dům Vančurova 62kanalizační přípojka pro dům Vančurova 62                                
v Šumperku   v Šumperku   v Šumperku   v Šumperku       

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
splaškové kanalizace v délce 6,74 m, přes pozemky p.č. 2075/2 a 556/20 v k.ú. Šumperk, 
pro účely napojení rodinného domu Vančurova 1626/62 v Šumperku. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
P. A.,  bytem Šumperk. 
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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  částce  244,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 124,--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/27/07/Foj ze dne 15.08.2007, uhradí oprávněný  v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode uzavření smlouvy. 

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

 
Termín:  31.10.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3989/133989/133989/133989/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene 
VBb/02/04/Foj  VBb/02/04/Foj  VBb/02/04/Foj  VBb/02/04/Foj  ––––    „Inženýrské sítě „Inženýrské sítě „Inženýrské sítě „Inženýrské sítě ––––    PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk ––––    uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ 
EUROSERVIS spol. sEUROSERVIS spol. sEUROSERVIS spol. sEUROSERVIS spol. s    r.o.  r.o.  r.o.  r.o.      

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/02/04/Foj, uzavřené dne 16.02.2004 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a EUROSERVIS spol. s r.o., se sídlem Žižkova 2840/1, Šumperk, IČ 16626788, 
jako budoucím povinným, kterou se budoucí povinný zavázal ve prospěch města Šumperka 
zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě vodovodu přes 
pozemek p.č. 999/32, v rámci stavební akce „Inženýrské sítě – PZ II, Šumperk – uložení 
vodovodního řadu „A““. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
 

Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3990/133990/133990/133990/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/03/04/Foj „Inženýrské sítě VBb/03/04/Foj „Inženýrské sítě VBb/03/04/Foj „Inženýrské sítě VBb/03/04/Foj „Inženýrské sítě ––––    PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk PZ II, Šumperk ––––    uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ uložení vodovodního řadu „A““ ––––    
ŘSD,  or. lokalita PZ II při ul. Jesenické ŘSD,  or. lokalita PZ II při ul. Jesenické ŘSD,  or. lokalita PZ II při ul. Jesenické ŘSD,  or. lokalita PZ II při ul. Jesenické     

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/03/04/Foj, uzavřené dne 16.02.2004 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a Českou republikou, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČ 
65993390, jako budoucím povinným, kterou se budoucí povinný zavázal ve prospěch města 
Šumperka zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě 
vodovodu přes pozemek  p.č. 1093/4 a 927/11, v rámci stavební akce „Inženýrské sítě – PZ 
II, Šumperk – uložení vodovodního řadu „A““. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3991/133991/133991/133991/13    MJP MJP MJP MJP ––––    výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka ––––    pozemek pro umístění tpozemek pro umístění tpozemek pro umístění tpozemek pro umístění truhlíků osázených okrasnými dřevinami a ruhlíků osázených okrasnými dřevinami a ruhlíků osázených okrasnými dřevinami a ruhlíků osázených okrasnými dřevinami a 
zelenízelenízelenízelení    

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 02.07.2013 do 18.07.2013 dle usnesení RM č. 3881/13 ze dne 27.06.2013 
vypůjčit část pozemku p.č. 145/2  o výměře cca 130 m2 v k.ú. Šumperk (orientačně ul. 
Husitská v Šumperku) 
 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČ 00303461, 

DIČ CZ00303461 
- půjčitel: M. H.,  bytem Sobotín, PSČ 788 16 
- 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:  12.08.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3992/133992/133992/133992/13    MJP MJP MJP MJP ––––    nákup plynu na léta 2014, 2015 a 2016nákup plynu na léta 2014, 2015 a 2016nákup plynu na léta 2014, 2015 a 2016nákup plynu na léta 2014, 2015 a 2016    

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu plynu formou postupného nákupu na 
Komoditní burze PROFIT, se sídlem Lazebnická 986/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČ 29398762, 
na období od 01.01.2014 do 31.12.2016 mezi městem Jeseníkem, se sídlem Masarykovo 
nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 00302724 na straně jedné jako centrálním 
zadavatelem a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
organizacemi zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 
 
- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk, IČ 71011994 
- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 

Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČ 00852091 
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČ 60801085 
- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČ 

00852864 
- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČ 

00852287 
- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 

Šumperk, IČ 65496604 
- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČ 00851400 
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163 
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082 
 
Termín:  31.08.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

    



RM 72 – 02.08.2013 

 
14 

3993/133993/133993/133993/13    MJP MJP MJP MJP ––––    vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk ––––    vybuvybuvybuvybudování dování dování dování 
kardiologického oddělení vkardiologického oddělení vkardiologického oddělení vkardiologického oddělení v    pavilonu B“ pavilonu B“ pavilonu B“ pavilonu B“     

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – vybudování kardiologického 
oddělení v pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, IČ 00150584. Nabídková cena je 1.987.849,--Kč včetně DPH. 

 
Termín:  31.08.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3994/133994/133994/133994/13    MJP MJP MJP MJP ––––    vypsání veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk ––––    rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce 
výtahů“ výtahů“ výtahů“ výtahů“     

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele akce „Zahradní 33, 35 a 37, 
Šumperk – rekonstrukce výtahů“ 
 

- členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek včetně náhradníků:                  
členové                                                                                     
Ing. Petr Suchomel, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Stránský, Lubomír 
Polášek  
 
náhradníci                                                                                                                                        
Ing. Marek Zapletal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Luděk Felkl, 
Pavel Hegedüs 
 

Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3995/133995/133995/133995/13    Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská vVeřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská vVeřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská vVeřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    etapa 3 etapa 3 etapa 3 etapa 3 
a 2b“a 2b“a 2b“a 2b“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku“ – etapa 3 a 2b“ zhotovitelem akce 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024. Nabídková cena je 
6.477.369,72 Kč bez DPH, tj. 7.837.617,36 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3996/133996/133996/133996/13    Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením vpostižením vpostižením vpostižením v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    nákup automobilu“nákup automobilu“nákup automobilu“nákup automobilu“    

ruší 
zadávací řízení dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, z důvodu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu 
nabídku. 
 
       Termín:  02.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3993993993997/137/137/137/13    Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením vpostižením vpostižením vpostižením v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    nákup automobilu“nákup automobilu“nákup automobilu“nákup automobilu“    

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

zakázkách, v platném znění, na dodavatele akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – nákup automobilu“ 
 

- 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. Radek Novotný, Mgr. Miroslav 
Adámek 
 
náhradníci 

Ing. Marek Zapletal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Petra  Hatoňová, Ing. Roman Novotný, Mgr. 
Jiří Novák 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
ELITCAR s.r.o., Partyzánská 1461/49, Bruntál, IČ 26795248 
Auto Kubíček s.r.o., Zábřežská 74, Šumperk, IČ 25895443 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
Centrum Moravia spol. s.r.o., Horní Lán  415/3, Olomouc, IČ 25367862 
Autocentrum Olomouc s.r.o., Horní Lán 445/1, Olomouc, IČ 25744631 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3998/13 3998/13 3998/13 3998/13     Podání žádosti o dotaci na zateplení objektu Společenského střediska SEVER Podání žádosti o dotaci na zateplení objektu Společenského střediska SEVER Podání žádosti o dotaci na zateplení objektu Společenského střediska SEVER Podání žádosti o dotaci na zateplení objektu Společenského střediska SEVER         

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2., na 
zateplení objektu Společenského střediska SEVER, Temenická 5, Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3999/133999/133999/133999/13    Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č.2HS130403  ze dne 10.6.2013 na akci „Přístavba 
a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“ se zhotovitelem akce FORTEX - AGS a.s., Jílová 
1550/1, 787 01 Šumperk,  na provedení změn při realizaci stavby, a to zajištění stabilizace 
podloží, ztužení základových pasů a změna překladů ve stávajícím objektu. Cena navýšení činí 
maximálně 61.404,--Kč bez DPH, celková smluvní cena se mění na 5.495.550,--Kč bez DPH 
(tj. 6.649.615,50 Kč včetně DPH). 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

    4000/134000/134000/134000/13    Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1Akce „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“, dodatek č. 1    

ukládá 
vedoucí odboru FAP zařadit do rozpočtových opatření roku 2013 částku 300.000,--Kč na akci 
„Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4001/134001/134001/134001/13    Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
VVVV    ŠŠŠŠumperkumperkumperkumperku u u u ––––    stavební prácestavební prácestavební prácestavební práce““““,,,,    dodatek č. 1 dodatek č. 1 dodatek č. 1 dodatek č. 1     

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2013/04 na akci “Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – stavební práce“, Gen. Svobody 68, 
Šumperk, se zhotovitelem STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92,789 63 Ruda nad 
Moravou, na provedení změn při realizaci stavby, a to na základě dopracování PD a ocenění 
skutečných výměr. 
Cena navýšení činí maximálně 73.197,--Kč bez DPH, celková smluvní cena se mění na 
3.035.180,--Kč bez DPH,  tj. 3.672.567,80 Kč s DPH. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4002/134002/134002/134002/13    Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla ––––    ZŠ Vrchlického vZŠ Vrchlického vZŠ Vrchlického vZŠ Vrchlického v    Šumperku“Šumperku“Šumperku“Šumperku“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ Vrchlického v Šumperku“ zhotovitelem akce TESPO – 
Topenářské centrum s.r.o., 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk, IČ 25868349. Nabídková 
cena je 847.562,12 Kč bez DPH, tj. 1.025.550,165 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4003/134003/134003/134003/13    Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeAkce „Rozšíření a zkvalitnění služeAkce „Rozšíření a zkvalitnění služeAkce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením b pro seniory a osoby se zdravotním postižením b pro seniory a osoby se zdravotním postižením b pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
vvvv    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    stropní kolejnicový systém“stropní kolejnicový systém“stropní kolejnicový systém“stropní kolejnicový systém“    

schvaluje  
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku 
– stropní kolejnicový systém“ uchazeče DARTIN spol. s r.o., Suchdolská 688, 252 62 
Horoměřice, IČ 40763781. Nabídková cena je 415.836,--Kč bez DPH, tj. 478.211,40 Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4004/134004/134004/134004/13    Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru oděvů, obuvi a textiluDodatek č. 1 ke smlouvě o sběru oděvů, obuvi a textiluDodatek č. 1 ke smlouvě o sběru oděvů, obuvi a textiluDodatek č. 1 ke smlouvě o sběru oděvů, obuvi a textilu    

schvaluje 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 4.5.2013 
s firmou REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 
28101766 ve věci změny předmětu smlouvy (bezúplatný vztah se mění na úplatný 1.500,--
Kč/rok/kontejner. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

4005/134005/134005/134005/13    Smlouva o výpůjčce nádob na třídění odpadůSmlouva o výpůjčce nádob na třídění odpadůSmlouva o výpůjčce nádob na třídění odpadůSmlouva o výpůjčce nádob na třídění odpadů    

schvaluje 
smlouvu o výpůjčce nádob na třídění odpadů s firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701.  
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

4006/134006/134006/134006/13    Nakládání sNakládání sNakládání sNakládání s    komunálními odpadykomunálními odpadykomunálními odpadykomunálními odpady    

ukládá 
odboru ŽPR ve spolupráci s městskou policií jednat s firmou Elektrowin, a.s., ve věci získání 
dotačního titulu a získat pro město kameru kompatibilní s kamerovým systémem městské 
policie. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4007/134007/134007/134007/13    Nakládání sNakládání sNakládání sNakládání s    komunálními odpadykomunálními odpadykomunálními odpadykomunálními odpady    

ukládá 
odboru ŽPR jednat s firmou Elektrowin, a.s., ve věci doplnění systému zpětného odběru o 
kontejnery na shromažďování vyřazeného elektrozařízení na místa, na kterých se shromažďují 
oděvy, obuv a textil a která takto nejsou vybavena.    
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

4008/134008/134008/134008/13    Byty podle opatření č. 4/2013Byty podle opatření č. 4/2013Byty podle opatření č. 4/2013Byty podle opatření č. 4/2013    

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 202 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a A. P., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

1.9.2013 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 

 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4009/134009/134009/134009/13    Darovací smlouva Darovací smlouva Darovací smlouva Darovací smlouva ––––    náboje ráže 7,65 Browningnáboje ráže 7,65 Browningnáboje ráže 7,65 Browningnáboje ráže 7,65 Browning    

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako dárcem a Asociací víceúčelových základních organizací technických sportů 
a činností České republiky, Šumperk - Temenice, se sídlem Pod Senovou 2680/66, Šumperk, 
jako obdarovanou. Předmětem daru je 1 865 ks střeliva ráže 7,65 mm Browning z výzbroje 
Městské policie Šumperk, které jsou vzhledem k jejímu přezbrojení na nové zbraně ráže 9 mm, 
nepotřebné. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v. r.     Ing. Marek Zapletal  v. r. 
       starosta                      1. místostarosta   

 




