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Spis. zn.: 65224/2013 
   Č.j.:  65228/2013 

    

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 73. schůze rady města Šumperka ze dne 22. 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. 

 

4010401040104010/13/13/13/13    Rozpočtová opatření č. XI roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. XI roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. XI roku 2013 města ŠumperkaRozpočtová opatření č. XI roku 2013 města Šumperka    

schvaluje  
rozpočtová opatření č. XI roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši        4.000 tis. Kč 
výdaje ve výši            795 tis. Kč 
 
příjmy celkem    485.572 tis. Kč 
výdaje celkem    541.202 tis. Kč 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

4011/134011/134011/134011/13    Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2012Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2012Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2012Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2012    

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
 
1. v souladu s § 187 odst. 1 písm. f) 0bchodního zákoníku, v platném znění, a v souladu se 

zněním stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, za rok 2012: 

 
výsledek hospodaření za účetní období 2012:  2.034 tis. Kč 
 
v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření závěrky za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 
- zpráva auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy 

za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 
- rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 
- daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012 
- výroční zpráva za rok 2012 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2012 včetně zprávy 

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
2. použití zisku společnosti na povinný příděl do rezervního fondu společnosti a na úhradu 

ztrát společnosti z let minulých      
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4012/134012/134012/134012/13    Závěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních sluZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních sluZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních sluZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních služebžebžebžeb    

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2012 – závěrečný účet – vyúčtování poskytnutých 
záloh na plnění mandátních smluv za rok 2012 a vyúčtování financí,  které PMŠ, a.s., inkasuje 
přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za rok 2012.  
Závěrečná kumulovaná bilance účtu: 1.110.057,41 Kč. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4013/134013/134013/134013/13    Závěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních služebZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních služebZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních služebZávěrečný účet za rok 2012, plnění komunálních služeb    

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat závěrečné vypořádání mezi PMŠ, a.s. a městem Šumperkem 
dle závěrečného účtu za rok 2012 do příslušného rozpočtového opatření. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4014/134014/134014/134014/13    Smlouva na údržbu místních komunikacíSmlouva na údržbu místních komunikacíSmlouva na údržbu místních komunikacíSmlouva na údržbu místních komunikací    

schvaluje 
na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb.             
v platném znění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování údržby veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka ze dne 27.7.2007, uzavřenou mezi 
Městem Šumperkem a společností Evják, s.r.o., Hybešova 10, Šumperk, IČ 26836980, 
zastoupené Stanislavem Evjákem, jednatelem společnosti, kterým se prodlužuje doba 
platnosti a účinnosti smlouvy z 31.8.2013 do 31.3.2014. Důvodem uzavření dodatku č. 1 
smlouvy je potřeba zajištění plnění veřejné služby do doby vyhodnocení opakovaného 
zadávacího řízení veřejné zakázky na provádění údržby veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
  

4015/134015/134015/134015/13    MJP MJP MJP MJP ––––    předzahrápředzahrápředzahrápředzahrádkadkadkadka    

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti     
10,0 m2 nájemci Janu Nimrichterovi, bytem Gen. Svobody 66, Šumperk, IČ 651671357, 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:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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4016/134016/134016/134016/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva ssmlouva ssmlouva ssmlouva s    právem provést stavbu „Křižovatka místních komunikací ul. právem provést stavbu „Křižovatka místních komunikací ul. právem provést stavbu „Křižovatka místních komunikací ul. právem provést stavbu „Křižovatka místních komunikací ul. 
Vančurova Vančurova Vančurova Vančurova ––––    Zábřežská včetně ul. Nerudova“   Zábřežská včetně ul. Nerudova“   Zábřežská včetně ul. Nerudova“   Zábřežská včetně ul. Nerudova“       

schvaluje  
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník st.p.č. 1231 a objektu s č.p. 
1203 na st.p.č. 1232 v k.ú. Šumperk, tj. P. Š.,  bytem  Šumperk, zřídí pro stavebníka, tj. město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 303461, právo provést stavbu v souladu s 
projektem „Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská včetně ul. Nerudova“, 
včetně výměny skříně s rozvaděčem na budově s č.p. 1203 na st.p.č. 1232 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- vlastník st.p.č. 1231 v k.ú. Šumperk se zavazuje, že část pozemku st.p.č. 1231 v k.ú. 

Šumperk v rozsahu záboru pozemku stavbou, odprodá stavebníkovi za dohodnutou kupní 
cenu 1.000,--Kč, výměna skříňky bude provedena bez úplaty vlastníkovi objektu 

- výměna skříňky na budově s č.p. 1203 a stavební úpravy st.p.č. 1231 budou provedeny 
výhradně na náklady stavebníka s tím, že práce budou předem vlastníkovi oznámeny 

- stavebník se zavazuje, že oznámí vlastníku, kdo bude stavení práce provádět a zavazuje se 
k součinnosti stavebních prací plánované investice města Šumperka a vlastníka, přičemž 
stavební práce vlastníka spočívají v odizolování objektů na st.p.č. 1231 a st.p.č. 1232         
v k.ú. Šumperk 

- podmínky stanovené v rámci stavby „ Křižovatka......“ a odizolování objektů:  
- v rámci odizolování objektů  budou stavební práce hrazeny výhradně vlastníkem 

objektů 
- pokud budou práce realizovány jinou firmou než bude vybrána stavebníkem                  

k realizaci projektu „Křižovatka.....“, bude vlastníkem provedena úprava zemní pláně 
po zhutnění min. 30 MPa a předložen protokol zátěžové zkoušky 

 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4017/14017/14017/14017/13333    MJP MJP MJP MJP ––––    zveřejnění prodeje části p.p.č. 2304 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2304 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2304 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2304 v    k.ú. Šumperk, or. U Sanatoria k.ú. Šumperk, or. U Sanatoria k.ú. Šumperk, or. U Sanatoria k.ú. Šumperk, or. U Sanatoria ––––    směr směr směr směr 
kkkk    domovu důchodcůdomovu důchodcůdomovu důchodcůdomovu důchodců    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 2304 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena 300,--Kč/m2, stanovena v souladu s podmínkami zveřejněného prodeje 

pozemků u domu U Sanatoria 18, Šumperk usnesením rady města č. 3118/12 ze dne 
6.12.2012 (zaměření skutečného stavu užívání) 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad do katastru  

 
        Termín:  30.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4018/134018/134018/134018/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku uzavřené dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku uzavřené dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku uzavřené dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku uzavřené 
se SUMTEX  ENERGO,  s.r.o.se SUMTEX  ENERGO,  s.r.o.se SUMTEX  ENERGO,  s.r.o.se SUMTEX  ENERGO,  s.r.o.    

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku OBCH/0084/2011 
se společností SUMTEX ENERGO, s.r.o., se sídlem Šumperk, Žerotínova 417/85, PSČ 787 01, 
IČ 25859633, z důvodu upuštění společnosti od realizace stavby „zkapacitnění stávajícího 
propustku – obtok“. Dodatkem dojde ke zrušení článku popisujícího rozsah prací společnosti 
SUMTEX ENERGO, s.r.o. a  ke změně rozsahu prací prováděných městem Šumperkem.    
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

4019/134019/134019/134019/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení prsmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení prsmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení prsmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva áva áva áva 
provést stavbu „Šumperk provést stavbu „Šumperk provést stavbu „Šumperk provést stavbu „Šumperk ––––    Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, NNk“Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, NNk“Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, NNk“Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, NNk“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, NNk“, jejímž předmětem bude právo 
uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2226, 455/3 a 
364/1 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. 
Podmínky: 
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno se stanovuje dohodou ve výši jednorázové částky 

1.000,--Kč, kterou budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí do 30 dnů ode dne 
uzavření vlastní smlouvy 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  31.05.2016 

- 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, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2015 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4020/134020/134020/134020/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni smlouva o věcném břemeni „Šumperk „Šumperk „Šumperk „Šumperk ––––    Nerudova, přípojka NNk, SELECT Nerudova, přípojka NNk, SELECT Nerudova, přípojka NNk, SELECT Nerudova, přípojka NNk, SELECT 
SYSTEM“SYSTEM“SYSTEM“SYSTEM“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN v délce cca 3 m přes pozemek p.č. 2263 v k.ú. Šumperk, 
název stavby „Šumperk–Nerudova, přípojka NNk, SELECT SYSTEM“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
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Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
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, kterou budoucí oprávněný uhradil jako zálohovou platbu na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0012/2012/Pe ze 
dne 03.04.2012 

- 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:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4021/134021/134021/134021/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o věcném břemeni „Šumperk smlouva o věcném břemeni „Šumperk smlouva o věcném břemeni „Šumperk smlouva o věcném břemeni „Šumperk ––––    Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“, or. Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“, or. Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“, or. Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“, or. 
lokalita stávající zástavby rodinných domů při ul. Bohdíkovské, naproti lomu lokalita stávající zástavby rodinných domů při ul. Bohdíkovské, naproti lomu lokalita stávající zástavby rodinných domů při ul. Bohdíkovské, naproti lomu lokalita stávající zástavby rodinných domů při ul. Bohdíkovské, naproti lomu 
vvvv    TemeniciTemeniciTemeniciTemenici    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního a 
závěsného kabelového vedení NN v celkové délce 137,55 m přes pozemky p.č. 296, 1230, 
1327/1 (ZE 1327 původ PK) a st. 122 v k.ú. Horní Temenice, název stavby „Šumperk–
Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
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 15.131,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 12.271,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 2.860,--Kč včetně DPH, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/0023/2011/Pe ze dne 18.08.2011, uhradí oprávněný 
povinnému v termínu do 30 dnů ode dne uzavření 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:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4444022/13022/13022/13022/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o věcném  břemeni smlouva o věcném  břemeni smlouva o věcném  břemeni smlouva o věcném  břemeni ––––    vodovodní a kanalizační přípojka pro RD vodovodní a kanalizační přípojka pro RD vodovodní a kanalizační přípojka pro RD vodovodní a kanalizační přípojka pro RD 
Anglická 3151/23  v Anglická 3151/23  v Anglická 3151/23  v Anglická 3151/23  v     ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
vodovodní a splaškové kanalizační v celkové délce 7,49 m, přes pozemek p.č. 921/1 v k.ú. 
Dolní Temenice, pro účely napojení RD Anglická 3151/23 v Šumperku. 
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Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
T. P.,  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 225,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 75,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 150,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0005/2008/Foj ze dne 18.01.2008, 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 
 

4023/134023/134023/134023/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o věcném břemeni „Prodloužení vodovodu a kasmlouva o věcném břemeni „Prodloužení vodovodu a kasmlouva o věcném břemeni „Prodloužení vodovodu a kasmlouva o věcném břemeni „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro připojení nalizace pro připojení nalizace pro připojení nalizace pro připojení 
RD m. Dvorských na ul. Pod Senovou 71A vRD m. Dvorských na ul. Pod Senovou 71A vRD m. Dvorských na ul. Pod Senovou 71A vRD m. Dvorských na ul. Pod Senovou 71A v    Šumperku“Šumperku“Šumperku“Šumperku“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy: 
- zemního vedení vodovodního řadu a vodovodní přípojky v celkové délce 41 m přes 

pozemky p.č. 816/28 (pozemek ZE p.č. 872/1, původ GP), 871/3 a 872/10 v k.ú. Dolní 
Temenice. 

- zemního vedení kanalizačního řadu a přípojky splaškové kanalizace v celkové délce 20 m 
přes pozemky p.č. 816/28 (pozemek ZE p.č. 872/1, původ GP) a 872/10 v k.ú. Dolní 
Temenice, 

v rámci stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro připojení RD m. Dvorských na ul. Pod 
Senovou 71A v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
J. a  J. D.,  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 2.440,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.840,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 4.280,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0045/2010/Pe ze dne 05.01.2011, uhradí povinný oprávněným v 
termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

- oprávnění doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v pěti vyhotoveních příslušný GP 
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4024/134024/134024/134024/13    MJP MJP MJP MJP ----    změna usnezměna usnezměna usnezměna usnesení RM č. 3591/13, smlouva o věcném břemeni „Propojení I. sení RM č. 3591/13, smlouva o věcném břemeni „Propojení I. sení RM č. 3591/13, smlouva o věcném břemeni „Propojení I. sení RM č. 3591/13, smlouva o věcném břemeni „Propojení I. ––––    IV. IV. IV. IV. 
STL plynovodů ul. Žerotínova vSTL plynovodů ul. Žerotínova vSTL plynovodů ul. Žerotínova vSTL plynovodů ul. Žerotínova v    Šumperku“ Šumperku“ Šumperku“ Šumperku“     

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3591/13 ze dne 02.05.2013, týkajícího se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení STL 
plynovodu přes pozemky p.č. 1168/2, 1168/9, 1168/10, 1168/11, 2047/3, 2047/5, 
2047/8, 2047/9, 2047/27, 2047/44, 2047/45, 2047/46, 2047/49 a 2092 v k.ú. Šumperk, 
v celkové délce 561,79 m, v rámci stavby „Propojení I. – IV. etapy STL plynovodů ul. Žerotínova 
v Šumperku“, pro oprávněného z věcného břemene spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 
3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961. 
 
Změna usnesení spočívá: 
1. v zúžení výčtu dotčených pozemků o pozemek p.č. 2047/27 v k.ú. Šumperk 
2. v úpravě celkové délky vedení, přičemž místo původně uvedené délky 561,79 m bude 

nově uvedena celková délka 453,37 m 
3. v nově stanovené výši úplaty za zřízení věcného břemene a jejího doplatku, přičemž místo 

uvedené výše úplaty 61.179,--Kč včetně DPH bude nově uvedena výše úplaty v částce 
49.372,--Kč včetně DPH a místo uvedené výše doplatku v částce 13.179,--Kč včetně DPH 
bude nově uvedena výše doplatku v částce 1.372,--Kč včetně DPH. 

V ostatním se usnesení RM č. 3591/13 nemění. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4025/134025/134025/134025/13    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 ––––    
přípojka dešťové kanalizace pro RD Bohdíkovská 1A v Šumperku přípojka dešťové kanalizace pro RD Bohdíkovská 1A v Šumperku přípojka dešťové kanalizace pro RD Bohdíkovská 1A v Šumperku přípojka dešťové kanalizace pro RD Bohdíkovská 1A v Šumperku     

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0004/2008/Foj, uzavřené dne 04.03.2008 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
povinným a  J. V.,  bytem Šumperk, jako budoucím oprávněným, kterou se město Šumperk 
zavázalo ve prospěch budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, 
spočívajícímu v uložení a správě přípojky dešťové kanalizace přes pozemek  p.č. 95/6 v k.ú. 
Horní Temenice, pro účely napojení RD Bohdíkovská 3178/1A v Šumperku. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vyplatí zpět budoucímu oprávněnému na jeho žádost uhrazenou zálohu na 
budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 50,--Kč, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení žádosti. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4026/134026/134026/134026/13    MJMJMJMJP P P P ––––    zveřejnění prodeje části p.p.č. 2256 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2256 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2256 vzveřejnění prodeje části p.p.č. 2256 v    k. ú. Šumperk, or. Žižkova k. ú. Šumperk, or. Žižkova k. ú. Šumperk, or. Žižkova k. ú. Šumperk, or. Žižkova 2840/2840/2840/2840/1111    

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit  prodej části p.p.č. 2256 o výměře cca 400 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (součást budovy Žižkova 2840/1,  Šumperk) 
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Podmínky: 
- kupní cena: 250,--Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí prodávající město Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
        Termín:  30.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4027/134027/134027/134027/13    MJP MJP MJP MJP ––––    zveřejnění pronájmu pozemků vzveřejnění pronájmu pozemků vzveřejnění pronájmu pozemků vzveřejnění pronájmu pozemků v    lokalitě PZ IV  za účelem zemědělské lokalitě PZ IV  za účelem zemědělské lokalitě PZ IV  za účelem zemědělské lokalitě PZ IV  za účelem zemědělské 
velkovýrobyvelkovýrobyvelkovýrobyvelkovýroby    

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1040/1 o výměře 20326 m2, 
p.p.č. 1041/1 o výměře 11378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2088 m2, p.p.č. 1041/2 o výměře 
2102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16606 m2, p.p.č. 1040/5 o výměře 8467 m2, p.p.č. 1040/7 
o výměře 1076 m2, p.p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, p.p.č. 1041/4 o výměře 9087 m2, 
p.p.č. 1040/2 o výměře 18465 m2, p.p.č. 1040/6 o výměře 1112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 
742 m2, p.p.č. 1041/5 o výměře 21063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1121 m2 a p.p.č. 2183/3 
o výměře 6280 m2 vše v k.ú. Šumperk (lokalita PZ IV). 
 
Účel nájmu:  zemědělská velkovýroba 
Nájemné:  1% z násobku výměry pronajímaných pozemků a průměrné základní ceny 

zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, která  činí 6,81 Kč/m2, tj. 9256,-- 
Kč/rok. 

Doba nájmu:  určitá od podpisu smlouvy do 31.10.2014 
 
       Termín:  30.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4028/134028/134028/134028/13    MJP MJP MJP MJP ––––    zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 vzveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 vzveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 vzveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 v    k.ú. Šumperk vk.ú. Šumperk vk.ú. Šumperk vk.ú. Šumperk v    lokalitě při lokalitě při lokalitě při lokalitě při 
ul.  Blanické za účelem zemědělské velkovýrobyul.  Blanické za účelem zemědělské velkovýrobyul.  Blanické za účelem zemědělské velkovýrobyul.  Blanické za účelem zemědělské velkovýroby    

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1268/44 o výměře 6250 m2 
v k.ú. Šumperk. 
 
Účel nájmu:  zemědělská velkovýroba 
Nájemné:  1% z násobku výměry pronajímaných pozemků a průměrné základní ceny 

zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, která  činí 6,81 Kč/m2, tj. 426,-- 
Kč/rok 

Doba nájmu:  určitá od podpisu smlouvy do 31.10.2014 
 
       Termín:  30.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4029/134029/134029/134029/13    MJP MJP MJP MJP ––––    změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
vvvv    domě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

schvaluje 
 uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/50 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku  ke dni 30.9.2013 s nájemkyní A. P.,  bytem  Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/50 
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, s V. P.,  bytem Šumperk. 

 
        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4030/134030/134030/134030/13    MJP MJP MJP MJP ––––    změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
vvvv    domě nám. Jana Zdomě nám. Jana Zdomě nám. Jana Zdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vajíce 13,14 vajíce 13,14 vajíce 13,14 v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt  
č. 2958/50 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující A. P.,  bytem 
Šumperk ke dni 30.9.2013. A. P.,  bytem  Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s V. P.,  bytem Šumperk.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit     uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/50 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s V. P.,  
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2013. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4031/134031/134031/134031/13    MJP MJP MJP MJP ––––    změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
vvvv    domě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/52 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 30.9.2013 s nájemcem P. M.,  bytem  Vikýřovice. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/52 
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, se Z. S.,  bytem Polná, PSČ 588 13. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4032/134032/134032/134032/13    MJP MJP MJP MJP ––––    změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
vvvv    domě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 vdomě nám. Jana Zajíce 13,14 v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt  
č. 2958/52 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím P. M.,   
bytem Vikýřovice ke dni 30.9.2013. P. M.,  bytem  Vikýřovice, v dohodě o zrušení smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, 
když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal se Z. S.,  bytem  
Polná, PSČ 588 13.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit     uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/52 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku se Z. S.,  
bytem Polná, PSČ 588 13, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2013. 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4033/134033/134033/134033/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízdohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízdohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízdohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ení věcného břemene ení věcného břemene ení věcného břemene ––––    
plynovodní přípojka pro objekt Uničovská 34A vplynovodní přípojka pro objekt Uničovská 34A vplynovodní přípojka pro objekt Uničovská 34A vplynovodní přípojka pro objekt Uničovská 34A v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0013/2009/Foj, uzavřené dne 11.03.2009 mezi městem Šumperkem jako budoucím 
povinným a R. a L. K.,  oba bytem Šumperk, jako budoucími oprávněnými, kterou se město 
Šumperk zavázalo ve prospěch budoucích oprávněných zřídit právo odpovídající věcnému 
břemeni, spočívajícímu v uložení a správě plynovodní přípojky přes pozemky  p.č. 1354/1, 
2112/1 a 1346/9 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení objektu k podnikání Uničovská 34A 
v Šumperku. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vyplatí zpět budoucím oprávněným uhrazenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši 6.000,--Kč, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4034/134034/134034/134034/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení práva provést stavbu smlouvy o zřízení práva provést stavbu smlouvy o zřízení práva provést stavbu smlouvy o zřízení práva provést stavbu ––––    uloženíuloženíuloženíuložení    IS pro napojení stavebního pozemkuIS pro napojení stavebního pozemkuIS pro napojení stavebního pozemkuIS pro napojení stavebního pozemku    

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a smlouvy 
o zřízení práva provést stavbu VBb/0007/2011/Pe, uzavřené dne 07.03.2011 mezi městem 
Šumperkem jako budoucím povinným a J. a D. O., oba bytem Šumperk, jako budoucími 
oprávněnými, kterou se město Šumperk zavázalo ve prospěch budoucích oprávněných zřídit 
právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě přípojek inženýrských 
sítí přes pozemek p.č. 137 v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení pozemku pro stavbu RD 
p.č. 907 v k.ú. Horní Temenice. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vyplatí zpět budoucím oprávněným uhrazenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši 2.600,--Kč, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4035/134035/134035/134035/13    MJP MJP MJP MJP ––––    smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu přípojek IS pro napojení stavebníhoprovést stavbu přípojek IS pro napojení stavebníhoprovést stavbu přípojek IS pro napojení stavebníhoprovést stavbu přípojek IS pro napojení stavebního    pozemkupozemkupozemkupozemku    

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, STL plynovodní a splaškové kanalizační přípojky přes 
pozemek p.č. 137/1 v k.ú. Horní Temenice, v předpokládané celkové délce 50 m, pro účely 
napojení plánované výstavby RD na pozemku p.č. 907/2 v k.ú. Horní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
D. a L. Ř.,  oba 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 
oprávnění z věcného břemene 

- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 2.000,--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  31.05.2016 

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětného pozemku, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
tomto pozemku příslušnou stavbu inženýrských sítí, v trase, rozsahu a stavebně 
technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 
30.11.2015 

 
        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4036/134036/134036/134036/13    MJP MJP MJP MJP ––––    dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hlavní třída 31, Šumperk dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hlavní třída 31, Šumperk dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hlavní třída 31, Šumperk dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hlavní třída 31, Šumperk ––––    
rekonstrukce zdroje tepla“rekonstrukce zdroje tepla“rekonstrukce zdroje tepla“rekonstrukce zdroje tepla“    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/0009/2013 ze dne 30.7.2013 na akci „Hlavní 
třída 31, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ uzavřené s firmou ENTES CONSULTING spol. 
s.r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25844750, na provedení změn 
do maximální částky 58.465,39 Kč včetně DPH. Cena díla se zvýší na celkovou částku 
1.480.191.14,--Kč včetně DPH. 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4037/134037/134037/134037/13    MJP MJP MJP MJP ––––    změna usnesení  RM č. 3979/13 změna usnesení  RM č. 3979/13 změna usnesení  RM č. 3979/13 změna usnesení  RM č. 3979/13 ----    smlouva o nájmu nebytových prostor smlouva o nájmu nebytových prostor smlouva o nájmu nebytových prostor smlouva o nájmu nebytových prostor 
vvvv    budově Lautnerova 920/1, Šumperk budově Lautnerova 920/1, Šumperk budově Lautnerova 920/1, Šumperk budově Lautnerova 920/1, Šumperk     

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3979/13 ze dne 2.8.2013 týkající se 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 SPOLEČNÉ – 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. 
Změna spočívá ve zmenšení pronajímané podlahové plochy z 50,14 m² na 32,53 m² a  snížení 
nájemného ze 48.000,--Kč/rok/celek na 31.200,--Kč/rok/celek. 
 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4038/134038/134038/134038/13    MJP MJP MJP MJP ––––    podnájem části nemovitosti v ulici Temenické 2309/61 vpodnájem části nemovitosti v ulici Temenické 2309/61 vpodnájem části nemovitosti v ulici Temenické 2309/61 vpodnájem části nemovitosti v ulici Temenické 2309/61 v    ŠumperkuŠumperkuŠumperkuŠumperku    

souhlasí 
s podnájmem části nemovitosti, jedná se o 2 třídy, chodby, sociální zařízení a šatny v přízemí 
budovy, na ulici Temenická 2309/61 v Šumperku, nájemce Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., se sídlem 
Erbenova 16, Šumperk, IČ 25827707, pro podnájemce  Mateřskou školku Veselou školku, se 
sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČ 00852091, za následujících podmínek: 
 
- doba podnájmu: určitá  od 19.8.2013 do 30.11.2013 
- 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 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4039/134039/134039/134039/13    MJP MJP MJP MJP ––––    vypsání veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk vypsání veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk ––––    
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“    

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

zakázkách, v platném znění, na akci „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk – 
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

 
- členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Veronika Wilková, Ing. Oto 
Sedlář 
    
náhradníci  
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Romana Drásalová, Rudolf Krňávek, 
Pavel Hegedüs 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 
T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČ 26865360 
Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
26825180 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024 
PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 25827375 

 
         Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4040/134040/134040/134040/13    MJP MJP MJP MJP ––––    odkoupení otočných hodin v  areálu nádraží Čodkoupení otočných hodin v  areálu nádraží Čodkoupení otočných hodin v  areálu nádraží Čodkoupení otočných hodin v  areálu nádraží ČSAD při ul. JesenickéSAD při ul. JesenickéSAD při ul. JesenickéSAD při ul. Jesenické    

ruší 
usnesení RM č. 2182/12 dne 29.3.2012, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o užití práva 
umístit  městské hodiny na části p.p.č. 1273/10 v k.ú. Šumperk (or. areál nádraží ČSAD při ul. 
Jesenické) se společností V I S I A REKLAMA s.r.o., se sídlem Prosluněná 560/11, Praha 
5, PSČ 150 00, IČ 63675251. Usnesení se ruší z důvodu odkoupení městských otočných 
hodin městem Šumperkem. 
 
        Termín:  22.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4041/134041/134041/134041/13    MJP MJP MJP MJP ––––    odkoupení otočných hodin v  aodkoupení otočných hodin v  aodkoupení otočných hodin v  aodkoupení otočných hodin v  areálu nádraží ČSAD při ul. Jesenickéreálu nádraží ČSAD při ul. Jesenickéreálu nádraží ČSAD při ul. Jesenickéreálu nádraží ČSAD při ul. Jesenické    

schvaluje 
odkoupit městské otočné hodiny umístěné na části pozemku p.č. 1273/10 v k.ú. Šumperk (or. 
areál nádraží ČSAD při ul. Jesenické) z vlastnictví společnosti V I S I A REKLAMA s.r.o., se 
sídlem Prosluněná 560/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 63675251. do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, za kupní cenu ve výši 19.000,--Kč bez DPH.  
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4042/134042/134042/134042/13    MJP MJP MJP MJP ––––    odkoupení otočných hodin v  areálu nodkoupení otočných hodin v  areálu nodkoupení otočných hodin v  areálu nodkoupení otočných hodin v  areálu nádraží ČSAD při ul. Jesenickéádraží ČSAD při ul. Jesenickéádraží ČSAD při ul. Jesenickéádraží ČSAD při ul. Jesenické    

schvaluje 
předat otočné hodiny umístěné na části pozemku p.č. 1273/10 v k.ú. Šumperk (or. areál 
nádraží ČSAD při ul. Jesenické) po odkoupení městem Šumperk do správy společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163.  
 
 

Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4043/134043/134043/134043/13    Veřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    snižování energetické snižování energetické snižování energetické snižování energetické 
náročnosti“náročnosti“náročnosti“náročnosti“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MŠ Zahradní v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ vyloučit 
uchazeče VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, IČ 25878778, z další účasti v otevřeném  
řízení. 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

4044/134044/134044/134044/13    Veřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní vVeřejná zakázka „Stavební  úpravy MŠ Zahradní v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    snižování energetické snižování energetické snižování energetické snižování energetické 
náročnosti“náročnosti“náročnosti“náročnosti“    

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MŠ Zahradní v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ zhotovitelem 
akce DACH SYSTÉM s.r.o., Chvalkovická 220/45, Olomouc, IČ 25367501. Nabídková cena je 
3.424.067,--Kč bez DPH, tj. 4.143.121,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4045/134045/134045/134045/13    UzavřeUzavřeUzavřeUzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Prievidzská ní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Prievidzská ní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Prievidzská ní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Prievidzská 
vvvv    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ––––    snižování energetické náročnosti“ snižování energetické náročnosti“ snižování energetické náročnosti“ snižování energetické náročnosti“     

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 12116313 ze dne 1.8.2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního prostředí 
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na akci „Stavební 
úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
Název projektu: Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku – snižování energetické 

náročnosti  
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14142 
Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:  3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u 

nepodnikatelské sféry) 
      Termín:  31.08.2013 
      Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4046/134046/134046/134046/13    Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy vVeřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy vVeřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy vVeřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy v    tělocvičně ZŠ Vrchlického tělocvičně ZŠ Vrchlického tělocvičně ZŠ Vrchlického tělocvičně ZŠ Vrchlického 
vvvv    Šumperku“ Šumperku“ Šumperku“ Šumperku“     

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem stavby 
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Vrchlického v Šumperku“ uchazeče Vladislav Jakeš – 
MAN, Česká Bělá 306, 582 61 Česká Bělá, IČ 11000384. Nabídková cena je 713.185,--Kč 
bez DPH, tj. 862.954,--Kč včetně DPH. 
       Termín:  30.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4047/134047/134047/134047/13    Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením vse zdravotním postižením vse zdravotním postižením vse zdravotním postižením v    Šumperku Šumperku Šumperku Šumperku ----    vybavení“vybavení“vybavení“vybavení“    

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem akce 
„Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – 
vybavení“ uchazeče HS STYL Interiér s.r.o., Stará 205, 789 61 Bludov, IČ 27857662. 
Nabídková cena je 946.004,--Kč bez DPH, tj. 1.144.665,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4048/134048/134048/134048/13    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 
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 – 
nákup automobilu“ dodavatelem firmu Auto Kubíček, s.r.o, Zábřežská 2898/74A, Šumperk, IČ 
25895443. Nabídková cena činí 80.218,--Kč bez DPH, tj. 1.057.964,--Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4049/134049/134049/134049/13    Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka ––––    zemní zemní zemní zemní 
práce“práce“práce“práce“    

schvaluje 
- zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby 

„Metropolitní optická síť města Šumperka – zemní práce“ 
 

- 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, Ing. Pavel 
Kouřil  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Jaroslav 
Matušů 
 

- minimální seznam zájemců: 
SELECT SYSTÉM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČ 25382292 
ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK, s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, IČ 26812380 
Libor Dudek, Dolnostudénská 1079/2, Šumperk, IČ 73203084 
Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, IČ 25861905 
MoSeV Olomouc, s.r.o., Banskobystrická 3192/54, Šumperk, IČ 48399183 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4050/134050/134050/134050/13    Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků zUzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků zUzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků zUzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z    rozpočtu SFDI krozpočtu SFDI krozpočtu SFDI krozpočtu SFDI k    financování financování financování financování 
akce  „Přechodový ostrůvek Jesenická akce  „Přechodový ostrůvek Jesenická akce  „Přechodový ostrůvek Jesenická akce  „Přechodový ostrůvek Jesenická ––––    Banskobystrická“Banskobystrická“Banskobystrická“Banskobystrická“    

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2013 v částce 395.005,--Kč k financování akce „Přechodový ostrůvek 
Jesenická – Banskobystrická“. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4051/134051/134051/134051/13    Veřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora z    rozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperka    

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce: TK PRECHEZA Přerov, o.s., se sídlem Kosmákova 55, 750 02 Přerov,IČ 

22826611 
Zastoupený: prezidentem Petrem Huťkou 
Účel použití: na náklady spojené s tenisovou akcí Prokennex Cup v termínu od 6.9. do 

8.9.2013 
Výše částky: 30.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků: do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
     

4052/134052/134052/134052/13    Veřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora z    rozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperka    

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2013 navýšení částky na 
granty a dotace o částku 16.000,--Kč. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4053/134053/134053/134053/13    Informace o organizaci školního roku 2013/2014Informace o organizaci školního roku 2013/2014Informace o organizaci školního roku 2013/2014Informace o organizaci školního roku 2013/2014        

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2013/2014 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem. 
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4054/134054/134054/134054/13    Veřejná zakázka „Veřejná zakázka „Veřejná zakázka „Veřejná zakázka „DDDDodávání kompletně zpracovaných městských periodik odávání kompletně zpracovaných městských periodik odávání kompletně zpracovaných městských periodik odávání kompletně zpracovaných městských periodik ––––    
čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“    

schvaluje 
zrušení podlimitní veřejné zakázky „Dodávání kompletně zpracovaných městských periodik – 
čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“ na základě doporučení 
komise pro otevírání obálek v souladu s § 84 odst.1 písm. e)  zák. č. 137/2006 Sb. v platném 
znění, která byla vypsána dne 1.7.2013. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4055/134055/134055/134055/13    Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 ––––    Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s.     

doporučuje ZM 
schválit mimořádné navýšení veřejné finanční podpory organizaci Ječmínek, o.p.s., Evaldova 
25, 787 01 Šumperk, IČ 26835932, dle žádosti organizace ve výši 82 tis. Kč, tj. z 514 tis. Kč  
na 596 tis. Kč pro rok 2013. Navýšení bude poskytnuto účelově na pořízení vybavení jeslí. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4056/134056/134056/134056/13    Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 ––––    Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s.     

ukládá  
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení do rozpočtu odboru MJP  
na provedení oprav a údržby v areálu využívaném organizací Ječmínek, o.p.s., Evaldova 25,  
787 01 Šumperk, IČ 26835932, která provozuje Jesle MÍŠA, ve výši 63 tis. Kč. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4057/134057/134057/134057/13    Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 Žádost o navýšení VFP pro rok 2013 ––––    Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s. Ječmínek o.p.s.     

ukládá 
odboru MJP zajistit provedení oprav a údržby v areálu využívaném organizací Ječmínek, o.p.s., 
Evaldova 25, 787 01 Šumperk, IČ 26835932, která provozuje Jesle MÍŠA, ve výši 63 tis. Kč  
dle žádosti organizace. 
 
       Termín:  15.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4058/134058/134058/134058/13    Žádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu k    užití loga města Šumperkaužití loga města Šumperkaužití loga města Šumperkaužití loga města Šumperka    

schvaluje 
užití loga města Šumperka na základě žádosti pro: 
- FbC Asper Šumperk, o.s., Potoční 70, Šumperk, 787 01, IČ 26550881 

Logo bude použito na dresy pro hráče klubu a pro propagační účely (propagační letáky, 
mantinely, bulletin). Logo bude uděleno na dobu neurčitou. 
 

- Petr Baudyš – UNISOFT, Bílé Poličany 78, Bílé Poličany, 544 52, IČ 60907975 
Logo bude použito na informačních plakátech, které informují o tom, kam za kulturou a 
sportem ve městě a přilehlém regionu a o vybraných firmách. 
 
       Termín:  22.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4059/134059/134059/134059/13    Výjimka zVýjimka zVýjimka zVýjimka z    OZV č. 5/2OZV č. 5/2OZV č. 5/2OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k012, o některých omezujících opatřeních k012, o některých omezujících opatřeních k012, o některých omezujících opatřeních k    zabezpečení zabezpečení zabezpečení zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku místních záležitostí veřejného pořádku místních záležitostí veřejného pořádku 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: 

 
Kamila Hlochová, Sadová 9, 78701 Šumperk, IČ 76540081 
- 05.09.2013 (čtvrtek): Deadline I, filmový festival, Sady 1. máje, v prostoru před muzeem, 

čas ukončení akce 23:00 hod. 
 
        Termín:  22.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4060/134060/134060/134060/13    Výjimka zVýjimka zVýjimka zVýjimka z    OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranstvíprostranstvíprostranstvíprostranství    

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 3/2013 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 

 
Kamila Hlochová, Sadová 9, 78701 Šumperk, IČ 76540081 
- 05.09.2013 (čtvrtek): Deadline I, filmový festival, Sady 1. máje v prostoru před muzeem, 

od 21:00 do 23:00 hod. 
        Termín:  22.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4061/134061/134061/134061/13    Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2013Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2013Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2013Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2013    

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2013 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 
11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
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4062/134062/134062/134062/13    PONTIS  Šumperk, o.p.s., zpráva nezávislého auditoraPONTIS  Šumperk, o.p.s., zpráva nezávislého auditoraPONTIS  Šumperk, o.p.s., zpráva nezávislého auditoraPONTIS  Šumperk, o.p.s., zpráva nezávislého auditora    

bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora účetní jednotky PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 25.4.2013. 
 

4063/134063/134063/134063/13    Žádost o vyslovení souhlasu kŽádost o vyslovení souhlasu kŽádost o vyslovení souhlasu kŽádost o vyslovení souhlasu k    podání žádosti o dotaci na „Podporu standardizace podání žádosti o dotaci na „Podporu standardizace podání žádosti o dotaci na „Podporu standardizace podání žádosti o dotaci na „Podporu standardizace 
orgánů sociálněorgánů sociálněorgánů sociálněorgánů sociálně----právní ochrany“právní ochrany“právní ochrany“právní ochrany“    

schvaluje 
podat žádost o dotaci v rámci výzvy pro předkládání grantových projektů pro oblast podpory 
3.1 – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany z operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 
 
       Termín:  16.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

4064/134064/134064/134064/13    Informace o přijatých peticích za 1. Informace o přijatých peticích za 1. Informace o přijatých peticích za 1. Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2013pololetí roku 2013pololetí roku 2013pololetí roku 2013    

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2013. 
 
 

4065/134065/134065/134065/13    Petice vůči chování spoluobčanůPetice vůči chování spoluobčanůPetice vůči chování spoluobčanůPetice vůči chování spoluobčanů    

bere na vědomí 
petici podanou dne 6.8.2013 ve věci zjednání pořádku a nařízení uvedeným osobám zdržet se 
obtěžujícího chování vůči ostatním obyvatelům ul. Javoříčko 11, 13, 15 a 17.  
 

4066/134066/134066/134066/13    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

ruší 
usnesení RM č. 3746/13 ze dne 23.5.2013, týkající se celkového počtu zaměstnanců, 
z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  23.08.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4067/134067/134067/134067/13    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

ruší 
usnesení RM č. 3747/13 ze dne 23.5.2013, týkající se změny přílohy č. 1 – systemizace 
úřadu, organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku, z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  23.08.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4068/134068/134068/134068/13    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku: 
k 1.9.2013 – stav 193,25 zaměstnanců  -1 zaměstnanec odboru SVV odd. 

přestupků (přesun na odd. matriky na 
uvolněné pracovní místo) 

      
 Termín:  01.09.2013 

  Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4069/4069/4069/4069/13131313    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského úřadu 
v Šumperku schváleného radou města dne 12.1.2012 s účinností od 1.9.2013. 
 
       Termín:  01.09.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4070/134070/134070/134070/13    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku: 
k 1.1.2014 – stav 193,25 zaměstnanců  (viz usnesení RM č. 3211/13 ze dne 

10.1.2013, doba určitá do 31.12.2013), 
nová doba určitá z důvodu výkonu 
veřejné funkce 

 
k 1.1.2014 – stav 191,25 zaměstnanců   -1 zaměstnanec odbor SOC (odchod do 

starobního důchodu 
  -1 zaměstnanec odbor SVV (přesun na 

odbor FAP za odchod do starobního 
důchodu) 

      
 Termín:  01.01.2014 

  Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4071/134071/134071/134071/13    Personální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitostiPersonální záležitosti    

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského úřadu 
v Šumperku schváleného radou města dne 12.1.2012 s účinností k 1.1.2014. 
 
       Termín:  01.01.2014 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.     Ing. Petr Suchomel   v.r. 
      starosta           2. místostarosta 




