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Spis. zn.: 72157/2013 
   Č.j.: 72677/2013 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 75. schůze rady města Šumperka ze dne 12. 9. 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. 
 

4075/13 Účetní závěrka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. k 30.6.2013 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 
sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady bere na vědomí 
účetní závěrku společnosti k 30.6.2013 ve výši: 
 
Výnosy celkem     8.523.304,--Kč, z toho: 
Tržby       2.272.076,--Kč 
Dotace      6.251.228,--Kč 
 
Náklady celkem     9.324.447,--Kč 
 
Výsledek hospodaření        -801.143,--Kč 
 
 

4076/13 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2013: 
 
příjmy ve výši                    1.853 tis. Kč 
výdaje ve výši                    3.655 tis. Kč 
 
příjmy celkem     487.425 tis. Kč 
výdaje celkem     544.857 tis. Kč 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4077/13 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2013 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2013. 
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4078/13 Příspěvkové organizace města – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2013 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.6.2013. 
 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2013 (v Kč) 
 
 

Hospodářský výsledek 
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Celkem: Hlavní činnost: 
Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 537.958,74 480.090,24 57.868,50 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 129.407,70 71.892,13 57.515,57 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka -444.613,31 -473.707,35 29.094,04 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek 159.221,03 109.074,02 50.147,01 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  411.532,33 -13.650,33 425.182,66 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková -75.360,63 -94.761,77 19.401,14 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 238.053,41 180.990,91 57.062,50 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 259,58 259,58 0,00 
Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9 

Mgr.  
Jaroslav Ondráček -758.490,27 -1.011.423,27 252.933,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 10.875,74 -198.760,26 209.636,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 1.427.509,17 1.422.015,17 5.994,00 

 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4079/13 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka“ a schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Údržba 
veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ pro období od 
1.4.2014 do 31.3.2020. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná dle   
§ 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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4080/13 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ zpracované dle ust. § 156 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 

4081/13 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

schvaluje 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro zadávací řízení pro veřejnou 
zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 
ve složení: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Přemysl Michálek, CSc., Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek Novotný, Ing. 
Tomáš Vašíček 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Jan 
Doležal 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4082/13 MJP – zástavba proluky ul. Radniční, investoři Mgr. Aleš Žák, Ivo Bezděk 

doporučuje ZM 
vyhovět žádosti investorů Mgr. Aleše Žáka a Ivo Bezděka a prodloužit termín pro pravomocnou 
kolaudaci stavby na nový termín 31.1.2016 a prominout splatnou smluvní pokutu ve výši 
181.200,--Kč  s tím, že v případě nesplnění termínu pravomocné kolaudace do 31.1.2016 
uhradí investoři Mgr. Aleš Žák a Ivo Bezděk společně a nerozdílně městu Šumperku 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 437.700,--Kč. 
 
Podmínky: 
-  vlastní kupní smlouva na pozemek bude uzavřena po vybudování celé hrubé stavby dle 

projektové dokumentace, včetně jejího kompletního zastřešení i s položenou krytinou, 
bez osazení vyplní oken a dveří. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 14-ti dnů po  
kontrole rozsahu hrubé stavby ze strany města, kterou  město Šumperk  neprodleně 
provede na základě písemné výzvy budoucích kupujících (investorů) a následném 
schválení zastupitelstvem města. Hrubou stavbu včetně zastřešení i s položenou krytinou 
je investor povinen provést nejpozději v termínu do 31.12.2014. V případě nesplnění  
tohoto závazku se investoři zavazují městu Šumperk uhradit společně a nerozdílně smluvní 
pokutu ve výši 200.000,--Kč, a to v termínu do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k její úhradě.  
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- do doby vybudování celé hrubé stavby dle projektové dokumentace, včetně jejího 
zastřešení i s položenou krytinou a uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemek nepřevedou 
budoucí kupující (investoři) práva a povinnosti ze stavebního povolení, včetně práv 
z vypracované projektové dokumentace na třetí osobu. Investoři rovněž do uzavření vlastní 
kupní smlouvy nezatíží stavbu právem třetí osoby 

- smluvní pokuta ve výši 437.700,--Kč ve prospěch města Šumperka v případě nesplnění 
termínu pravomocné kolaudace stavby do 31.1.2016, která nahradí stávající sjednanou 
smluvní pokutu 300,--Kč za každý den prodlení s kolaudací stavby 

- město Šumperk se zavazuje poskytnout součinnost, při výstavbě a pro úspěšnou realizaci 
stavby, kterou je možné po městu Šumperku spravedlivě požadovat 

- v  případě, že do 31.1.2016 neproběhne pravomocná kolaudace stavby, avšak bude 
dokončena hrubá stavba ve shora specifikovaném rozsahu, město Šumperk bude povinno 
pozemek na budoucí kupující převést (dle již uzavřené platné Smlouvy o smlouvě budoucí 
na prodej pozemku). Město Šumperk však bude oprávněno vyúčtovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 437.700,--Kč. Splatnost smluvní pokuty bude sjednána ve lhůtě   
14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.  

- v případě, že do 31.1.2016 neproběhne pravomocná kolaudace stavby a nebude 
dokončena ani hrubá stavba včetně zastřešení i s položenou krytinou, je město Šumperk 
oprávněno od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 1.12.2004 odstoupit v plném 
rozsahu a  budoucí kupující (investoři) se zavazují na město Šumperk bezúplatně převést a 
město Šumperk bude oprávněno bezúplatně převzít: 
a)   všechna práva ze stavebního povolení k budoucímu objektu v ulici Radniční, a to 

včetně dokumentace pro stavební povolení 
b)  rozestavěnou a nedokončenou hrubou stavbu objektu v ulici Radniční, nezatíženou 

právem třetích osob   
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4083/13 MJP – „Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“   
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo SOD/0025/2011 ze dne 8.11.2011 na akci 
„Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“ uzavřené s 
firmou JAS ENERGO CZ, s.r.o., se sídlem Anglická 2129/14, Šumperk,  IČ 25854127, na 
provedení změn do maximální částky 61.636,76 Kč bez DPH tj. 74.580,48 Kč včetně DPH. 
Cena díla se zvýší na celkovou částku 5.264.484,76 bez DPH tj. 6.336.122,06 Kč včetně 
DPH. 
 
       Termín:  15.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4084/13 MJP – pronájem pozemků v lokalitě PZ IV za účelem zemědělské velkovýroby 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
23.08.2013 do 09.09.2013 dle usnesení rady města č. 4027/13  ze dne 22.08.2013 
pronajmout pozemek p.č. 1040/1 o výměře 20 326 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). 
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Účel nájmu:   zemědělská velkovýroba 
Nájemce:  Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 61 
Nájemné:   1% z násobku výměry pronajímaných pozemků a průměrné základní 

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

Doba nájmu:   určitá od podpisu smlouvy do 31.10.2014 
Podmínky:  nájemci uhradí nájemné i za období od 01.11.2012 – 31.10.2013, 

neboť v tomto období předmět nájmu již užívali 
 
      Termín:  31.10.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4085/13 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1268/44 v k.ú. Šumperk v lokalitě při ul. 
Blanické za účelem zemědělské velkovýroby 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
23.08.2013 do 09.09.2013 dle usnesení rady města č. 4028/13  ze dne 22.08.2013  
pronajmout část pozemku p.č. 1268/44 o výměře 6250 m2 v k.ú. Šumperk (lokalita při ul. 
Blanické). 
 
Účel nájmu:   zemědělská velkovýroba 
Nájemce:  Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 61 
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 
Podmínky:  nájemci uhradí nájemné i za období od 01.11.2012 – 31.10.2013, 

neboť v tomto období předmět nájmu již užívali 
 
      Termín:  31.10.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4086/13 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu sjezdu přes pozemek p.č. 1845/157 
v k.ú. Šumperk,  or. lokalita U Vodárny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č.1845/157 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést stavbu sjezdu přes pozemek p.č. 1845/157 v k.ú. Šumperk k pozemku p.č. 1845/110 
v k.ú. Šumperk, v rozsahu a stavebně-technickém řešení dle projektové dokumentace vydané 
ke stavbě „Slaměnohliněný rodinný na ulici Panorama v Šumperku – pozemek par. č. 
1845/110 v k.ú. Šumperk“. 
 
Vlastník pozemku p.č. 1845/157 v k.ú Šumperk: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 

 
         Stavebník: 
       J. Š., Šumperk 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky RÚI a PMŠ a.s. ze dne 9.8.2013, č.j.  sř-038-13 
- sjezdy budou vybudovány výhradně na náklady stavebníka 
- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2017 
- správa a údržba sjezdu nákladem stavebníka 
 
        Termín:  30.9.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4087/13 MJP – ukončení smlouvy o zajištění agendy spisových  materiálů pro město Zábřeh 

schvaluje 
ukončení smlouvy o zajištění agendy spisových materiálů ze dne 31.3.2004, ve znění   
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem a městem Zábřehem, se sídlem 
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640. 
 
Způsob ukončení: dohodou ke dni 31.12.2014 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4088/13 MJP – smlouvy o zajištění agend spisových materiálů pro města Zábřeh a Mohelnice 

schvaluje 
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění agendy spisových materiálů ze dne 

31.3.2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem a městem 
Mohelnicí, se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ 00303038. Dodatkem č. 2 dojde 
k prodloužení platnosti a účinnosti předmětné smlouvy, a to ze stávajícího termínu do 
31.3.2014 na nový termín do 31.12.2014. 
 

- ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27.07.2005 mezi městem Šumperkem, jako 
pronajímatelem a městem Mohelnicí se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ 
00303038, jako nájemcem, jejímž předmětem nájmu je část nebytových  (skladových) 
prostor spisovny na ul. Bří. Čapků 35A v Šumperku. 
 

Způsob ukončení: dohodou ke dni 31.12.2014 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4089/13 MJP – finanční příspěvek na opravy společných částí domu Gen. Svobody 40/10 

doporučuje ZM 
schválit v souvislosti s odprodejem domu č.p. 40 na st.p.č. 258 v k.ú. Šumperk poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu společných částí domu vlastníkům bytových jednotek č. 2 ve 
výši 71.175,--Kč, č.3 ve výši 103.102,--Kč a č.4 ve výši 82.741,--Kč. Smlouva o poskytnutí 
finančního příspěvku bude uzavřena po provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod bytové jednotky. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4090/13 MJP – finanční příspěvek na opravy společných částí domu Gen. Svobody 245/7 

doporučuje ZM 
schválit v souvislosti s odprodejem domu č.p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. Šumperk poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu společných částí domu vlastníkům bytových jednotek č. 3 ve 
výši 25.905,--Kč, č. 4 ve výši 139.707,--Kč, č.5 ve výši 54.063,--Kč, č. 6 ve výši 71.391,--Kč a 
č. 7 ve výši 42.973,--Kč. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku bude uzavřena po 
provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude převod bytové jednotky. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4091/13 MJP – dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí – ZŠ Vrchlického 22, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 68/07 ze dne 28.12.2007 uzavřené mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako půjčitelem a 
Základní školou Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 22, Šumperk, IČ 60339381, 
jako vypůjčitelem, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o budovu bez čísla 
popisného nebo evidenčního, způsob využití jiná stavba, postavenou na pozemku stavební 
parcela č. 3891 v k.ú. Šumperk a o pozemek stavební parcela č. 3891 v k.ú. Šumperk a 
současně rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 3215 v k.ú. Šumperk a změna označení 
budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavba občanského vybavení, 
postavené na pozemku stavební parcela č. 2247 v k.ú. Šumperk na budovu č.p. 1871.  
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4092/13 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory ve Vile Doris 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6.12.2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům umístěných pod pódiem (bývalá keramika, stará „kuchyňka“ za zadním 
vchodem, vchodový prostor, WC) přistaveným k budově č.p. 691 na pozemku st.p.č. 863 v k.ú. 
Šumperk (or.ozn. Vila Doris) za těchto podmínek: 

 
- nájemce P. M., Petrov nad Desnou, PSČ 788 16, IČ 02003082 
- účel nájmu: provozování čajovny 
- doba nájmu: ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2014 
- úplata za podnájem: 3.000,--Kč/měsíc + 4.000,--Kč/měsíc za elektřinu, topení, vodné 

stočné. U služeb jde o zálohovanou platbu, která bude po ukončení roku vyúčtována 
přeplatkem nebo doplatkem 

- příjem z pronájmu je příjmem pronajímatele – Střediska volného času  a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk 

 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4093/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu přípojek inženýrských sítí pro akci „Reálné rozdělení budovy 
kamenictví“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy vodovodní, 
plynovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemky p.č. 583/1 a 2076/3 v k.ú. 
Šumperk, v předpokládané celkové délce 27 m, v rámci stavební akce „Reálné rozdělení 
budovy kamenictví“. 
 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. R., 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 včetně platné sazby DPH/1 bm 
trasy jednoho vedení dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.080,--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 na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu do dvou let od dokončení stavby 
a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději do 30.06.2016, pro případ 
nedodržení povinnosti předložit výzvu ze strany budoucího oprávněného v požadovaném 
termínu se sjednána jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč 

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

- budoucí oprávněný zajistí na své náklady po dokončení stavby a jejím zaměření 
geometrický plán pro určení skutečného rozsahu věcného břemene 

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětných pozemků, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
těchto pozemcích příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení 
dle předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.12.2015 
 

        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4094/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                           
č. MJP/P/0008/2012 uzavřené dne 23. 10. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. H., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do          
31. 10. 2014.  
 
        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4095/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 250/2008-P 
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. J.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 6  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2013  do  30. 9. 2015.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4096/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2009  uzavřené dne 19. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. D., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1275/43 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do         
31. 10. 2015.  

 
Termín:  31.10.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4097/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2011  uzavřené dne 26. 10. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do  31. 
10. 2015.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4098/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0011/2011  uzavřené dne 22. 9. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. R.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Lidické 1312/75 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od      1. 10. 2013  do  30. 9. 2015.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4099/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření  dodatku   č. 2   za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0012/2011  uzavřené dne 26. 10. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. J.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Lidické 1313/77  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do  31. 10. 2015.  

 
Termín:  31.10.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4100/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 251/2008-P  
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. M.,  bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 14  v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2013  do  30. 9. 2015.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4101/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 982/2008-N 
uzavřené dne 22. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. Ř.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt č. 18   v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk. Předmětem 
dodatku č. 5  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do  31. 10. 2014.  

 
Termín:  31.10.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4102/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2012  uzavřené dne 26. 7. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. V.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 22  v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do  31. 5. 
2014.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4103/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0010/2011  uzavřené dne 19. 9. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 19  v domě  na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2013  do  30. 9. 2014.   
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4104/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0009/2011  uzavřené dne 19. 9. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 13  v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od   1. 10. 2013  do  30. 9. 2014.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4105/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                
č. MJP/P/0007/2009 uzavřené dne 20. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. S.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici Balbínově 878/17  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od   1. 11. 2013  do   31. 10. 2015.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4106/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0008/2011 uzavřené dne 26. 10. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. M., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 59  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2013  do  31. 10. 2015.  
 
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4107/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/N/0004/2012 uzavřené dne 6. 6. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. K., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od   1. 11. 2013  do  31. 3. 2014.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4108/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                            
č. MJP/P/0010/2012 uzavřené dne 10. 10. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. P.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 53  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od   1. 11. 2013  do  31. 10. 2014.  
 

Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4109/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 9 na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku, který byl uzavřen dne        
2. 7. 2001 nájemní smlouvou č.96/2001-MS mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a S. H. a A. H., bytem Šumperk, jako 
nájemci, na základě ustanovení  § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4110/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 2 na ulici 17. listopadu 1326/5 v Šumperku, který byl uzavřen dne      
2. 5. 2001 nájemní smlouvou č.247/2001-PŘ ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem              
a A. N., bytem  Šumperk, jako nájemcem, na základě ustanovení § 711 odst. 2, písm. b) 
občanského zákoníku. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4111/13 MJP – směna pozemků při ul. Vojanově 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.7.2013 do 31.7.2013 dle usnesení rady města č. 3928/13 ze dne 11.7.2013 schválit 
směnu pozemků, přičemž  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 ze svého vlastnictví převede část p.p.č.487 a část p.p.č. 498/1, dle GP nově 
pozemek označen jako p.p.č. 487/2 o výměře 208 m2  do vlastnictví Jana a Jany Mertových, 
bytem Vojanova 2605/6, Šumperk a tito ze svého vlastnictví převedou městu Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 část p.p.č. 513/2, dle GP nově pozemek 
označen jako p.p.č. 513/83 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel směny: narovnání majetkoprávních vztahů 
- hodnota směňovaných pozemků: 400,--Kč/m2 s finančním vyrovnáním  
- J. a  J. M.  doplatí městu Šumperk do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy finanční rozdíl ve 

výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 
směňovaných pozemků 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 
katastru uhradí Jan a Jana Mertovi 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4112/13 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperkem a L. K.  v k.ú. Horní Temenice, or. 
při ul. Bohdíkovské 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.6.2013 do 27.6.2013 dle usnesení rady města č. 3795/13 ze dne 6.6.2013 schválit 
směnu pozemků, přičemž  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 ze svého vlastnictví převede část p.p.č.227/1, dle GP nově pozemek označen jako 
p.p.č. 227/5 o výměře 129 m2  do vlastnictví L. K.,  bytem  Šumperk a ten ze svého vlastnictví 
převede městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 část p.p.č. 
1212, dle GP nově pozemek označen jako p.p.č. 1212/4 o výměře 33 m2 vše v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:  
 
- hodnota směňovaných pozemků: 300,--Kč/m2 
- L. K. doplatí městu Šumperk do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy  finanční rozdíl ve výši 

odpovídajícího rozdílu  výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 
směňovaných pozemků 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 
katastru uhradí L. K. a oprávněný z věcného břemene 

- společně se směnou pozemku bude zřízeno ve prospěch vlastníka budovy s č.p. 2248 na 
st.p.č. 212 v k.ú. Horní Temenice věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy 
přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, přičemž úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena dohodou  mezi povinným a oprávněným z věcného břemene. 

 
        Termín:  26.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4113/13 MJP – prodej  části  p.p.č. 227/1 v k.ú.  Horní Temenice, or. při ul. Bohdíkovské 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.6.2013 do 27.6.2013 dle usnesení rady města č. 3796/13 ze dne 6.6.2013 schválit 
prodej  části p.p.č. 227/1 o výměře 7 m2, dle GP nově pozemek označen jako  p.p.č. 227/6 o 
výměře 7 m2 v k.ú. Horní Temenice,  za dále uvedených podmínek:  
 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující: J. a A. Š.,  bytem Šumperk   
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu do katastru  
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4114/13 MJP – výstavba řadových domů Kanadská, změna usnesení ZM 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007, usnesení ZM č. 558/07 ze dne 
13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008, usnesení ZM č. 1289/09 ze dne 
6. 8. 2009, usnesení ZM č. 376/11 ze dne 22. 9. 2011 a usnesení ZM č. 729/12 ze dne 
15.11.2012, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 
1278/18 a p.p.č. 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk, společnosti  SAN-JV  s. r. o. se 
sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu prodeje: bytová výstavba 
včetně příjezdových komunikací a chodníků. 
Změnou dojde k nově stanovenému termínu v doplněném ustanovení, které je obsahem 
dodatku č. 4 ze dne 16. 1. 2012, kde se nově stanovuje termín předložení územního 
rozhodnutí na výstavbu z termínu 30. 9. 2013 nově na 31.1.2014 s tím, že tento termín je 
konečný. V případě nepředložení územního rozhodnutí na výstavbu bude budoucím 
prodávajícím, tj. městem Šumperkem, uplatněno právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4115/13 MJP – výstavba řadových domů Kanadská 

schvaluje 
uzavřít dodatek ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu,  označená jako 
obch/0035/2013/Pe, kterým dojde ke změně v čl. V., stanovení platnosti smlouvy z data 
30.9.2013 nově do 31.1.2014. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením RM č. 3875/13 ze dne 27.6.2013 zůstávají 
nezměněny. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4116/13 MJP – změna usnesení  RM č. 3313/13, zahrada a vjezd u domu Vančurova 3,  
Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3313/13 ze dne 7.2.2013  v části budoucích oprávněných, kde nově 
bude P. a H. S.,  bytem Šumperk.  
Ostatní podmínky v usnesení RM č. 3313/13 ze dne 7.2.2013 uvedené zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  30.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4117/13 MJP – změna usnesení  ZM č. 744/12, zahrada a vjezd u domu Vančurova 3 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 744/12 ze dne 15.11.2012 takto:  
- ve druhé odrážce , kde místo úhrady kupní ceny  v  11 splátkách bude nově: .....dále bude 

kupní cena uhrazena nejpozději do 30.4.2014  
- v poslední odrážce, kde je stanoven termín podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 

bude  místo nejpozději do 30.4.2013 nově nejpozději do 31.10.2013 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 744/12 ze dne 15.11.2012 zůstávají 
nezměněny. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4118/13 MJP  - parkovací dům a polyfunkční domy ul. Langrova – odstoupení od záměru 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí  odstoupení od záměru budoucího prodeje  p.p.č. 2346, st.p.č. 469/2, st.p.č. 
454/2, p.p.č 276/9 a p.p.č. 2347  a budovy bez č.p. na st.p.č. 454/2 vše v k.ú. Šumperk, 
které písemně dne 5.9.2013 podal budoucí kupující shora uvedeného předmětu budoucího 
prodeje,   společnost SAN.JV s.r.o., se sídlem Lidická 56, Šumperk.  
Budoucí prodávající se zavazuje, že  budoucímu kupujícímu vrátí složenou zálohu na kupní 
cenu  do 7 dnů ode dne vrácení projektové dokumentace na  inženýrské sítě. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4119/13 MJP – realizace budoucího prodeje zahrady u domu B. Václavka 8, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
6.4.2009 do 23.4.2009 dle usnesení rady města č. 3466/09 ze dne 26.3.2009 a usnesením 
ZM č. 1594/10 ze dne 22.4.2010 a č. 1688/10 ze dne 17.6.2010, kterými byl schválen 
budoucí prodej p.p.č. 1450/7 o výměře 222 m2, p.p.č.1450/28 o výměře 85 m2, p.p.č. 
1450/29 o výměře 99 m2 a p.p.č. 1450/27 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
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- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2,stanoveno smlouvou budoucí kupní Obch/0058/2010/Vr, kupní 

cena bude doplacena kupujícími nejpozději při podpisu kupní smlouvy 
- kupující: F. P.,  bytem  Šumperk, p.p.č. 1450/28, p.p.č. 1450/27 a podíl o velikosti 1/4  na 

p.p.č. 1450/7, P. a Z. D.,  bytem Šumperk,  p.p.č. 1450/29 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1450/7, M. S.,  bytem  Rýmařov, PSČ 795 01, p.p.č. 140/30 a podíl 1/4 na p.p.č. 1450/7, 
E. H., bytem Šumperk, p.p.č. 145/31 a podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1450/7 vše v k.ú. 
Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín:  26.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4120/13 MJP – realizace budoucího prodeje zahrady u domu Denisova 12, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 4. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1675/11 ze dne 10. 11. 2011, 
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1868/11 ze dne 30. 12. 2011 a od 
5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 1. 3. 2012, schválit 
prodej p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2, části p.p.č. 1994/1 o výměře 131 m2, části 1999/8 
o výměře 21 m2, části p.p.č. 3096 o výměře 43 m2, dle GP číslo 6070-9/2012 p.p.č.2000/1 
o výměře 939 m2, p.p.č. 2000/13 o výměře 17 m2 a p.p.č. 2000/14 o výměře 96 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
 
- účel prodeje: zahrada a vymezený prostor k domu Denisova 12, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, stanoveno smlouvou budoucí kupní obch /0055/2012/Vr, 

kupující Hanou Vavříkovou bude kupní  cena doplacena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy 

- kupujícím se, v souladu s podmínkami smlouvy obch/0055/2012/Vr  za vybudování 
plochy pro parkování v rozsahu cca 200 m2, uznává sleva z kupní ceny ve výši        
30.000,--Kč, která byla započítána do stanovené kupní ceny smlouvou budoucí kupní s 
ohledem na již vybudovanou zpevněnou plochu pro parkování  před podpisem smlouvy 
budoucí kupní 

- kupující: P. E., spoluvlastnický podíl o velikosti 2972/10000 na p.p.č. 2000/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2643/10000 na p.p.č. 2000/13, M. G., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2414/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2085/10000 na p.p.č. 2000/13, B. J., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2671/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2342/10000 
na p.p.č. 2000/13, Z. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1315/10000 na p.p.č. 
2000/13, všichni bytem  Šumperk, H. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1943/10000 na 
p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1615/10000 na p.p.č. 2000/13, bytem  
Praha, PSČ  106 00, M. F.,  p.p.č. 2000/14, bytem  Šumperk 

- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4121/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 52 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č.2958/53 v domě nám.Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku  
ke dni 30.9.2013 s nájemkyní M. O.,  bytem  Šumperk. Současně se schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/53 v domě 
nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s O. T.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín:  21.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4122/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 52 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č.2958/53 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující M. O., bytem  
Šumperk ke dni 30.9.2013. M. O.,  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 vyrovnalo s O. T.,bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/53 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s O. T.,  
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2013. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4123/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody 
v pavilonu B“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů 

vody v pavilonu B“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Snášelová Freudmannová 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
26825180 
PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903 
UNIPRO plus s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 27854337  

 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4124/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 40 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/40 v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku ke dni 
30.9.2013 s nájemkyní P. K.,  bytem  Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 1.10.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/40 v domě nám. Jana 
Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. F.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4125/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 40 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt     
č. 2958/40 v domě nám. Jana zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující P. K.,  bytem  
Šumperk ke dni 30.9.2013. P. K., 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 I. F.,  bytem  Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt 2958/40 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s I. F., bytem  
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2013. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4126/13 MJP – odkoupení pozemku p.č. 1845/12 v k.ú. Šumperk, p.p.č. 1845/173, p.p.č. 
1845/174, p.p.č. 1845/175 a p.p.č. 1845/176, vše v k.ú. Šumperk a odkoupení 
inženýrských sítí 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p.č. 1845/12 – ostatní plocha a na něm stojící vybudované dílo 
místní komunikace, včetně opěrných zdí,  pozemku p.č. 1845/173 - travní porost a pozemků 
p.č. 1845/174 - travní porost, pozemku p.č. 1845/175 - travní porost a pozemku p.č. 
1845/176 - travní porost, které byly odděleny z pozemku p.č. 1845/12 geometrickým plánem 
č. 6306-145/2013  K. B.,  to vše v k.ú. Šumperk, a dále odkoupení inženýrských sítí, a to 
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení vybudovaných  v rámci 
výstavby projektu „Obytný soubor Panorama II, Šumperk“ na pozemku p.č. 1845/12, p.č. 
1845/156, p.č. 2137/8 a p.č. 1845/172 v k.ú. Šumperk. 
 

                          Prodávající:   FORTEX – AGS, a.s.,  se sídlem Jílová 155,  PSČ  787 92, IČ  00150584                             
 

Kupující:       Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461 
  

Kupní cena: 1.000,--Kč k celku + DPH (cena za pozemky činí částku 500,--Kč (od 
DPH osvobozeno dle § 56 odst. 2  zák.č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění platném k uzavření smlouvy), cena za inženýrské sítě činí částku 
200,--Kč bez DPH, cena za dílo místní komunikace  a opěrných zdí  činí 
částku 300,--Kč bez DPH 
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Předmět koupě: pozemek p.č. 1845/12 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk a na něm 

stojící vybudované dílo místní komunikace, včetně opěrných zdí, 
pozemek p.č. 1845/173 - travní porost a pozemky  p.č. 1845/174 - 
travní porost, p.č. 1845/175 - travní porost a pozemku p.č. 1845/176 - 
travní porost, které byly odděleny z pozemku p.č. 1845/12 
geometrickým plánem č. 6306-145/2013 Ing. Květoslava Berky, to vše  
v k.ú. Šumperk a dále  inženýrské sítě -  splašková a dešťová 
kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení vybudovaných na pozemku p.č. 
1845/12, p.č. 1845/156, p.č. 2137/8 a p.č.1845/172 v k.ú. 
Šumperk. 

Další podmínky:  
- návrh vlastní kupní smlouvy po kolaudaci sítí a komunikace, včetně opěrných zdí vypracuje 

FORTEX - AGS, a.s. 
- geometrický plán pro vymezení komunikace a rozdělení pozemku pod komunikací zajistí 

na své náklady FORTEX - AGS, a.s. 
- správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu uhradí město 

Šumperk. 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4127/13 MJP – smlouva o zřízení věcného  břemene  vedení inž. sítí v pozemku p.č. 1845/172   
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení  věcného břemene, spočívajícího v právu vedení dešťové a splaškové 
kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení a dále v právu vstupu a vjezdu na pozemek pro 
údržbu, provoz a odstraňování poruch dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného 
osvětlení, a to na pozemku p.č. 1845/172 v k.ú. Šumperk, které je ve vlastnictví společnosti 
FORTEX-AGS, a.s.  
 
Oprávněný z věcného břemene: 
- Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461 
- Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová č.6, Šumperk, IČ  47674954 

 
                          Povinný z věcného břemene:    
                          FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ  787 92, IČ  00150584                             
 

Úplata za věcné břemeno: 100,--Kč + DPH uhradí město Šumperk 
 

Doba trvání: neurčitá  
 
Společnost FORTEX-AGS, a.s. na své náklady zajistí geometrický plán pro vyznačení trasy 
věcného břemene. Správní poplatek za podáními návrhu na vklad práva odpovídající věcnému 
břemeni do KN zaplatí město Šumperk. 
Město Šumperk po naplnění podmínek usnesení ZM č. 653/12 ze dne 12.7.2012 a 
následném převodu komunikace včetně pozemků ze všech spoluvlastníků  na město Šumperk, 
zřídí  věcné břemeno na přípojky vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace pro jednotlivé 
stavebníky za celkovou symbolickou úhradu 100,--Kč + úhradu správního poplatku za správní 
řízení o povolení vkladu práva do KN. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4128/13 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene vedení plynovodu přes pozemky p.č. 
1845/25 a 1845/156  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení plynovodu v délce 12,76 m přes pozemky p.č. 1845/25 a 1845/156 v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavební akce „Výstavba technické infrastruktury – Obytný soubor Panorama II, 
Šumperk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, 
IČ 27768961. 
 
Vedlejší účastník – investor: 
FORTEX – AGS, a.s.,  se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ  787 92, IČ  00150584.              
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 1.404,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 26,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 1430,--Kč 
vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby VBb/0040/2012/Pe ze dne 15.11.2012, vyplatí povinný  investorovi 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

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

- investor uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4129/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro objekt provozovny spol. 
TSR Czech Republic, s.r.o., ul. Žerotínova 1482/39 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy splaškové 
kanalizační přípojky v délce 7,1 m přes pozemek p.č. 2047/5 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
TSR Czech Republic s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 40614875. 
 
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  773,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 173,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 600,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/41/07/Foj ze dne 16.11.2007, 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:  31.12.2013 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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4130/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro RD Anglická 2120/6 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy splaškové 
kanalizační přípojky v délce 3,5 m přes pozemek p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
J. N., 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  127,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 23,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 150,--Kč, 
zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0058/2008/Foj ze dne 24.09.2008, vyplatí povinný oprávněnému 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:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4131/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 22 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku ke dni 
30.9.2013 s nájemkyní M. B.,  bytem  Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 1.10.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/22 v domě nám. Jana 
Zajíce 2958/14 v Šumperku, s L. M., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4132/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 22 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt     
č. 2958/22 v domě nám. Jana zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující  M. B.,  bytem  
Šumperk ke dni 30.9.2013. M. B.,  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 L. M., bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s L. M.,  bytem  
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2013. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4133/13 MJP – uzavření smlouvy o užití práva – umístění televizního převaděče na rozhledně 
Háj 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva mezi spoluvlastníky městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2,  Praha 4, Michle, PSČ 140 22,IČ  60193336, obcí  Bludov, se sídlem  
Jana Žižky 195, Bludov, PSČ 789 61, IČ  00302368, jako poskytovatelem práva na straně 
jedné a společností Digital Broadcasting, s.r.o., se sídlem Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, 
PSČ 708 00, IČ 26839407, jejímž předmětem je umístění televizního převaděče DVB-T na 
rozhledně Háj na st.p.č. 392, v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, zapsaný na LV č. 475 
za podmínek: 

 
- instalací nebude dotčena funkčnost ani dispoziční umístění stávajících zařízení, pro případ 

bude-li tato funkčnost dotčena, sjednává se právo poskytovatele na ukončení smlouvy ve 
14denním zkušebním testovacím provozu 

- úhrada za užití práva: 50.000,--Kč ročně + DPH dle platných právních předpisů/rok 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá  s účinností od uzavření smlouvy 
- výpovědní lhůta se sjednává 1 měsíc od doručení výpovědi 
 
        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4134/13  MJP – zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově 28. října 1, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. NP v budově č.p. 1280 na pozemku 
st.p.č. 1248/2 v obci a k.ú. Šumperk (or. 28. října 1), a to 1 samostatnou místnost (kancelář)  
o výměře 20,32 m2 a 2 samostatné výukové učebny, každá o výměře 59,06 m2 s právem na 
využívání sociálních zařízení k níže uvedenému účelu a za níže stanovených podmínek: 

 
- účel: zajištění školícího střediska pro vyhlášené veřejné zakázky pro Úřad práce, krajskou 

pobočku v Olomouci, jedná se o vzdělávací aktivity - školení, semináře, rekvalifikační kurzy  
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o nájmu 
- doba budoucího nájmu: od 1.10.2013 do 31.12.2014 
- budoucí nájemné: 2.000,--Kč/m2/rok včetně paušálních služeb 
 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4135/13 MJP – smlouva o budoucí nájemní smlouvě nebytových prostor v budově 28. října 1, 
Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, jejímž předmětem bude budoucí pronájem 
nebytových prostor v 1. NP budově č.p. 1280 na pozemku st.p.č. 1248/2 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. 28. října 1), a to 1 samostatné místnosti (kancelář) o výměře 20,32 m2 a 2 
samostatných výukových učeben, každá o výměře 59,06 m2 s právem na využívání sociálních 
zařízení ve vlastnictví města Šumperk k níže uvedenému účelu a za níže stanovených 
podmínek: 

 
- budoucí pronajímatel: Město Šumperk, se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČ 

00303461 
- budoucí nájemce: EUROCOM 2000, s.r.o., se sídlem U Divadla 49, 530 02 Pardubice, IČ 

25940341 
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- účel: zajištění školícího střediska pro vyhlášené veřejné zakázky pro Úřad práce, krajskou 
pobočku v Olomouci, jedná se o vzdělávací aktivity - školení, semináře, rekvalifikační kurzy 
(dále jen „středisko“) 

- doba budoucího nájmu: od 1.10.2013 do 31.12.2014 
- budoucí nájemné: 2.000,--Kč/m2/rok včetně paušálních služeb  
- středisko bude mít k dispozici  

- samostatnou místnost pro poradce s počítačem (počítač si zajistí budoucí nájemce) 
- 2 samostatné výukové učebny (každá pro min. 15 účastníků) 
- min. 4 funkční počítače s přístupem na internet (2 počítače na jednu učebnu), které 

zajistí budoucí nájemce   
- sociální zařízení 

- středisko bude dostupné pomocí MHD nebo nejvíce 15 minut pěší chůze od autobusového 
nebo vlakového nádraží 

- nebytové prostory poskytne budoucí pronajímatel budoucímu nájemci na základě smlouvy 
o nájmu nebytových prostor za podmínky, že se budoucí nájemce stane realizátorem výše 
uvedené veřejné zakázky, nejpozději do 31.1.2014 

- smlouva nabude platnosti po uplynutí lhůty ke zveřejnění záměru budoucího pronájmu 
předmětných prostor 

        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4136/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 3420/13, 3421/13, 3423/13, 3424/13, 3505/13, 3506/13, 
3507/13, 3508/13, 3509/13, 3515/13, 3518/13, 3561/13, 3562/13, 3563/13, 
3595/13, 3607/13, 3611/13, 3619/13, 3632/13, 3633/13, 3634/13, 3635/13, 
3636/13, 3637/13, 3638/13, 3639/13, 3640/13, 3641/13, 3642/13, 3643/13, 
3644/13, 3645/13, 3646/13, 3647/13, 3648/13, 3649/13, 3650/13, 3651/13, 
3652/13, 3653/13, 3654/13, 3655/13, 3656/13, 3657/13, 3658/13, 3659/13, 
3660/13, 3661/13, 3662/13, 3663/13, 3664/13, 3665/13, 3666/13, 3667/13, 
3668/13, 3680/13, 3681/13, 3682/13, 3687/13, 3692/13, 3693/13, 3694/13, 
3710/13, 3715/13, 3716/13, 3717/13, 3722/13, 3774/13, 3775/13, 3787/13, 
3788/13, 3790/13, 3793/13, 3799/13, 3801/13, 3816/13, 3840/13, 3841/13, 
3856/13, 3859/13, 3867/13, 3878/13, 3879/13, 3883/13, 3890/13, 3891/13, 
3893/13, 3894/13, 3895/13, 3896/13, 3897/13, 3917/13, 3920/13, 3922/13, 
3923/13, 3924/13, 3925/13, 3926/13, 3927/13, 3928/13, 3931/13, 3933/13, 
3934/13, 3935/13, 3936/13, 3937/13, 3938/13, 3939/13, 3940/13, 3941/13, 
3942/13, 3943/13, 3944/13, 3950/13, 3952/13, 3953/13, 3954/13, 3955/13, 
3958/13, 3961/13, 3962/13, 3966/13, 3967/13, 3968/13, 3969/13, 3970/13, 
3971/13, 3972/13, 3973/13, 3974/13, 3975/13, 3977/13, 3978/13, 3980/13, 
3991/13, 3993/13, 3995/13, 3996/13, 3997/13, 3998/13, 4000/13, 4001/13, 
4002/13,   4008/13,    4009/13,   3842/13,    3976/13,    3999/13,   3951/13. 
 

4137/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4439/09 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
2958/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3311/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3591/13 do 31.10.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3610/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3701/13 do 30.09.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3776/13 do 30.10.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3789/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3956/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
3959/13 do 14.10.2013 Zodpovídá: Ing. Miterková 
3960/13 do 20.11.2013  Zodpovídá: Ing. Miterková 
3981/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
3982/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3992/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4003/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
 
 

4138/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3373/13 a 3374/13 

ruší 
usnesení RM č. 3373/13 a 3374/13, kterým byla schválena změna uživatele bytu v domě 
Prievidzská 27, Šumperk, z důvodu odstoupení od smlouvy.  
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4139/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3868/13 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3868/13 ze dne 27.6.2013 k internetovému připojení Švagrov, kdy 
namísto podnájemné: 3.000,--Kč bez DPH měsíčně bude uvedeno podnájemné: 3.000,--Kč      
+ DPH v zákonné výši měsíčně. 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Kouřil 
 

4140/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3869/13 

schvaluje 
změnu usnesení R č. 3869/13 ze dne 27.6.2013 ve znění usnesení RM č. 3926/13 ze dne 
11.7.2013 k internetovému připojení Švagrov, kdy namísto cena: 4.000,--Kč bez DPH 
v zákonné výši + jednorázový aktivační poplatek 10.000,--Kč bez DPH bude uvedeno cena: 
4.000,--Kč + DPH v zákonné výši + jednorázový aktivační poplatek 10.000,--Kč + DPH 
v zákonné výši. 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Kouřil 
 

4141/13 Návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě Hrabenovská a Skalka 

doporučuje ZM schválit: 
- názvy dvou nově vzniklých ulic v lokalitě Hrabenovská, a to názvy „Estonská“ a „Litevská“ 

ulice dle grafické přílohy č. 2 předloženého materiálu se zapracovanými připomínkami 
členů rady   
 

- názvy čtyř nově vzniklých ulic v lokalitě Skalka, a to názvy „Islandská“, „Norská“, „Švédská“ 
a „Dánská“ ulice dle grafické přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
        Termín:  26.09.2013 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4142/13 Výjimka z OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
Film for People, zast. panem Radkem Auerem, Šumavská 27, 787 01 Šumperk, IČ 
22834605 
- 14.09.2013 (sobota): Víno a film, promítání letního kina s degustací, amfiteátr Vily  Doris, 

od 20:00 do 24:00 hod.  
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4143/13 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele: 
Film for People, zast. panem Radkem Auerem, Šumavská 27, Šumperk, 787 01, IČ 
22834605 
- 14.09.2013 (sobota): Víno a film, promítání letního kina s degustací, amfiteatr Vily  Doris, 

čas ukončení akce 24:00 hod. 
 
Temple cafe bar, zast. panem Viktorem Rudišem, Nezvalova 55, Šumperk, 787 01, IČ 
87813963  
- 14.09.2013 (sobota): Koncert Yesblues, Temple cafe bar, Langrova 10, Šumperk, čas 

ukončení akce 23:00 hod.  
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4144/13 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 
přijetí příspěvku ve výši 180.000,--Kč na základě smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 606 09 460, DIČ CZ 606 09 460, zast. Mgr. Radovanem 
Rašťákem, na zajištění koncertu MFO při příležitosti slavnostního koncertu ke státnímu svátku 
ČR 24.10.2013. 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Miterková 
 

4145/13 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc, IČ 
100617, zast. Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého výkonu (Slavnostní koncert 
ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, šéfdirigent Petr Vronský, termín a čas konání: 
24.10.2013, místo: Dům kultury Šumperk). 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4146/13 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, IČ 
25818830, zast. Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a propagace 
uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, šéfdirigent Petr 
Vronský, termín a čas konání: 24.10.2013, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). Tržba 
bude příjmem Domu kultury Šumperk, který nebude v souvislosti s akcí uplatňovat vůči městu 
žádné finanční nároky. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4147/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje  
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v celkové výši 20.000,--Kč od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., Jílová 
2769/6, 787 01 Šumperk, IČ 47674911. Finanční dar bude účelově poskytnut na podporu 
akce DEN VODY 2013. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4148/13 Zřízení školky a dětského centra Borůvka v Šumperku v rámci podnikatelského 
záměru Bc. Borůvkové 

nemá námitek 
k realizaci podnikatelského záměru Bc. Hany Borůvkové, bytem Šumperk, zřídit „Školku a 
dětské centrum Borůvka“ ve městě Šumperku. 
 
       Termín:  12.09.2103 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4149/13 Zřízení společensky účelného pracovního místa ve Středisku volného času a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9 

souhlasí 
se zřízením společensky účelného pracovního místa a s podáním žádosti Střediska volného 
času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, 
787 01 Šumperk, IČ 00852082, o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní 
místo. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4150/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
FBC LUNX Šumperk, o.s., Finská 18/2729 Šumperk, 787 01, IČ 22767991 
Logo bude použito na florbalových dresech týmu. 
 
       Termín:  12.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4151/13 Plnění plánu investiční výstavby k 31.8.2013 

schvaluje 
plnění plánu investiční výstavby k 31.8.2013. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4152/13 Smlouva o spolupráci Olomouckého kraje a města Šumperka k projektu „Nástroje 
ÚAP“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“ mezi městem 
Šumperkem a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11, IČ 60609460. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4153/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Metropolitní optická sít města Šumperka – 
montáž mikrotrubiček, montáž opt. kabelů“ 

schvaluje 
- zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Metropolitní 

optická síť města Šumperka – montáž mikrotrubiček, montáž opt. kabelů“ 
 
- 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 
Libor Dudek, Dolnostudénská 1079/2, Šumperk, IČ 73203084 
Novomont, s.r.o., 8. května 750/31, Šumperk, IČ 25394525 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4154/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Revitalizace Smetanových sadů 
v Šumperku – sadovnické úpravy – I. etapa“ 

schvaluje 
- zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace 

Smetanových sadů v Šumperku  - sadovnické úpravy – I. etapa“ 
 

- členy hodnotící komisi včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. 
Bořivoj Hojgr 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, RNDr. Lenka 
Stojarová 
 

- minimální seznam zájemců: 
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, Šumperk,  787 01, IČ 26837391 
Ing. Jana Mikisková, Horní 3223/9, Šumperk, 787 01, IČ 48437859 
ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc,772 11, IČ 48395013 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4155/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka – zemní 
práce“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka – zemní práce“ zhotovitelem stavby TC servis, s.r.o., třída Tomáše 
Bati 1845, Otrokovice, PSČ 765 02, IČ 25533673. Nabídková cena je 1.257.878,--Kč bez 
DPH, tj. 1.582.032,--Kč včetně DPH.   
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4156/13 Akce „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č.038/13 ze dne 26.6.2013 na akci „Propojení 
Moravské cyklotrasy Bludov - Šumperk“ se zhotovitelem akce EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě  
980/21, 78901 Zábřeh,  na provedení změny při realizaci stavby - přeložku vodovodního řadu 
(zemní práce). Cena navýšení činí maximálně 210.983,- Kč bez DPH , celková smluvní cena se 
mění na max. 6.424.778,-Kč bez DPH (tj. 7.773.981,38 Kč včetně DPH). Vlivem této 
skutečnosti se posouvá termín dokončení realizace díla do 30.11.2013. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4157/13 Přísedící okresního soudu 

doporučuje ZM 
a) na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, a na základě doporučení předsedkyně Okresního soudu v Šumperku Mgr. 
Jany Veselé zvolit přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období 
počínající zvolením v roce 2013 tyto občany: 
M. F., bytem Šumperk 
J. H., bytem Šumperk 
J. K., bytem Šumperk     
M. K., bytem Šumperk 
R. K., bytem Šumperk 
V. K., bytem Šumperk                                                                                                                                                                                                                                
B. L., bytem Šumperk 
A. M., bytem Šumperk 
Z. M., bytem Šumperk  
M. S., bytem Šumperk 
S. S., bytem Šumperk 
Z. Š., bytem Šumperk 
V. Š., bytem Šumperk 
M. V.,  bytem Šumperk 
O. V.,  bytem Šumperk 
M. Z., bytem Šumperk 

 
b) na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, zvolit přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období 
počínající zvolením v roce 2013 tyto občany: 
J. P., bytem Šumperk 
J. O.,  bytem Šumperk 
P. H., bytem Šumperk 

 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

4158/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny doby  nájmu k nájemní smlouvě č.                           
MJP/DPS/0018/2010 uzavřené dne 29. 11. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a  Z. P., bytem  
Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 304 v domě na ulici Bohdíkovské 
2336/24, Šumperk. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení nájmu od 1. 10. 2013 do     
30. 9. 2014. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4159/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 11 o velikosti 1 + 1 obytných místností v  Šumperku, 
na ulici Temenické 2795/109 s V. T., bytem Šumperk a současně se schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 1 + 1 obytných místností v 5. nadzemním podlaží 
v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
V. T.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  
- nájemní smlouva na dobu určitou šesti měsíců, předpokládaný počátek nájmu od              

1. 10. 2013  
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.09.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

4160/13 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 26. 9. 2013 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.    RNDr. Jan Přichystal   v.r. 

1. místostarosta                    člen rady města  
 






