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Spis. zn.: 78365/2013 
   Č.j.: 80716/2013 

 

U S N E S E N Í  

ze 77. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 10. 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. 

4170/13 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2013: 
příjmy ve výši           305 tis. Kč 
výdaje ve výši            843 tis. Kč 
 
příjmy celkem    487.730 tis. Kč 
výdaje celkem    545.700 tis. Kč 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4171/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 2503/12, 3384/13, 3610/13, 3696/13, 3701/13, 3708/13, 
3786/13, 3789/13, 3802/13, 3847/13, 3868/13, 3869/13, 3871/13, 3872/13, 
3873/13, 3874/13, 3877/13, 3886/13, 3887/13, 3921/13, 3929/13, 3930/13, 
3932/13, 3948/13, 3949/13, 3956/13, 3979/13, 3981/13, 3982/13, 4010/13, 
4011/13, 4012/13, 4013/13, 4014/13, 4016/13, 4017/13, 4026/13, 4027/13, 
4028/13, 4030/13, 4032/13, 4036/13, 4037/13, 4038/13, 4040/13, 4043/13, 
4046/13, 4048/13, 4049/13, 4050/13, 4051/13, 4052/13, 4054/13, 4055/13, 
4056/13, 4058/13, 4059/13, 4060/13, 4063/13, 4066/13, 4067/13, 4068/13, 
4069/13, 4072/13, 4073/13, 4074/13, 4076/13, 4078/13, 4079/13, 4080/13,  
4114/13, 4117/13, 4118/13, 4119/13, 4120/13, 4122/13, 4123/13, 4125/13, 
4132/13, 4134/13, 4138/13, 4139/13, 4140/13, 4141/13, 4142/13, 4143/13, 
4144/13, 4145/13, 4146/13, 4147/13, 4148/13, 4149/13, 4150/13, 4151/13, 
4152/13,    4153/13,    4154/13,   4156/13,   4157/13,    4158/13,   4045/13,   4159/13. 
 

4172/13 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení RM: 
2181/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3113/12 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3497/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3675/13 do 31.12.2013  Zodpovídá: Ing. Peluhová 
3870/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3876/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3994/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4015/13 do 30.04.2014  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
4044/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4047/13 do 24.10.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4173/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3870/13 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3870/13, kterým byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu „REKO NTL MS Šumperk, ul. Lidická“.  
Z důvodu změny projektové dokumentace se doplňují dotčené pozemky o p.p.č. 2125/8 v k.ú. 
Šumperk, celková délka trasy se mění z původních 296,08 m na 329,93 m a zároveň se mění 
výše zálohy z původních 32.569,--Kč na 36.292,--Kč. V ostatním se usnesení nemění. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4174/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 4047/13 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4047/13 k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – vybavení“. 
Z důvodu, že se jedná o kupní smlouvu, nahrazuje se v usnesení slovo „zhotovitelem“ slovem 
„dodavatelem“. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4175/13 Pořízení nového majetku PMŠ, a.s. 

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady, bere na vědomí 
rozhodnutí představenstva společnosti ve věci pořízení nového majetku společnosti formou 
odkoupení přetlakové tenisové haly z majetku společnosti Evják, s.r.o., do vlastnictví 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 
 
 

4176/13 Plán zimní údržby 2013/2014 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2013/2014 dle předloženého návrhu PMŠ, a.s. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4177/13 Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na 
území města Šumperka“ 

schvaluje 
v souladu s § 81 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 
vyhodnocení tohoto zadávacího řízení. 
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Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla podle hodnotících kritérií komisí vyhodnocena 
nabídka uchazeče Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, 787 01, IČ 
26837391.  
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4178/13 MJP – prodej pozemků u domu U Sanatoria 18, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.12.2012 do 27.12.2012 dle usnesení rady města č. 3118/12 ze dne 6.12.2012 a od 
23.8.2013 do 8.9.2013 dle usnesení rady města č. 4017/13 ze dne 22.8.2013 schválit 
prodej části p.p.č. 2304, části  st.p.č. 1742/2  a části p.p.č.1992/12,  dle GP st.p.č. 1742/2 o 
výměře 300 m2, p.p.č. 1992/10 o výměře 63 m2, p.p.č. 1992/33 o výměře 51 m2, p.p.č. 
1992/34 o výměře 46 m2, p.p.č. 1992/35 o výměře 42 m2, p.p.č. 1992/36 o výměře 42 m2, 
p.p.č. 1992/37 o výměře 47 m2 a p.p.č. 1992/38 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek:  
- účel prodeje: vstup a zahrada k domu     
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující: Z. a  J. B., p.p.č. 1992/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 

1742/2, H. P.,  p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2,  
H. U.,  p.p.č. 1992/37 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, M. a L. Ř., 
p.p.č. 1992/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, všichni bytem      
Šumperk, Z. B.  1/2 p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 
1742/2, bytem Šumperk, J. J.   1/2 p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/14 na st.p.č. 1742/2,  V. K.,  p.p.č. 1992/35 a spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/7  na 
st.p.č. 1742/2, bytem Rapotín, PSČ 788 13,  M. M.,  p.p.č. 1992/10 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, bytem  Šumperk 

- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny za zřízení věcného břemene vedení veřejného 
osvětlení v celkové výši 6.000,--Kč, přičemž podíl slevy na jednotlivé kupující bude 
vypočten v podílu odkupovaného vlastnického podílu na st.p.č. 1742/2 v k.ú. Šumperk. 
Věcné  břemeno bude zřízeno ve prospěch prodávajícího st.p.č. 1742/2 v k.ú. Šumperk. 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek      
k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

 
        Termín:  07.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4179/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Metropolitní optická síť města Šumperka, napojení energosloupků na 
ul. Gen. Svobody“, umístění elektroměrové rozvodnice na objektu Slovanská 281/22 
v Šumperku, or. lékárna „na Točáku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a spravovat energetické 
zařízení - elektroměrovou rozvodnici, umístěnou na objektu č.p. 281 na pozemku st.p.č. 165 
v k.ú. Šumperk (or. ozn. Slovanská 22), včetně venkovních rozvodů elektrického kabelu, 
v rámci investiční akce města „Metropolitní optická síť města Šumperka, napojení 
energosloupků na ul. Gen. Svobody“. 
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Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
D. M.,  bytem Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00. 
R. M.,  bytem Šumperk. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 5.000,--Kč. Úhrada bude provedena budoucím oprávněným v termínu do 30 
dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději do 31.07.2016 

- náklady spojené se zápisem věcného práva do katastru nemovitostí jdou k tíži budoucího 
oprávněného 

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
dotčeného objektu, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto 
objektu příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.01.2016 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4180/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3327/13 ke zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1354/1 
v k.ú. Šumperk  

ruší 
usnesení rady města číslo 3327/13 ze dne 7.2.2013, kterým bylo schváleno zveřejnění 
pronájmu části p.p.č. 1354/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu schváleného 
zveřejnění prodeje části p.p.č.1354/1 v k.ú. Šumperk.   
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4181/13 MJP – prodej pozemků u bývalé veterinární správy 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.2.2013 do 27.2.2013 dle usnesení rady města č. 3326/13 ze dne 7.2.2013, schválit  
prodej st.p.č. 586/4 o výměře 1 m2, st.p.č. 586/3 o výměře 2 m2 a části p.p.č.1354/1, dle GP 
p.p.č. 1354/14 o výměře 588 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: vymezený prostor k objektu na st.p.č. 586/2 v k.ú. Šumperk  
- kupní cena:  266.260,--Kč - úřední cena dle  znaleckého posudku č. 1756 ze dne 

3.9.2013  
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru  
- kupující: ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Generální ředitelství cel, se sídlem 

Budějovická 1387/7, Michle, Praha, PSČ 140 00 
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- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 9.000,--Kč a 
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.700,--Kč, náklady budou 
uhrazeny společně s kupní cenou před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4182/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu přípojek inženýrských sítí a zpevněného sjezdu pro akci „Novostavba 
RD v obci Šumperk parc. č. 701/22“, or. ul. Francouzská, lokalita RD vlevo při výjezdu 
směrem na Hrabenov 

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,  
splaškové a dešťové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice, 
v předpokládané celkové délce 14,5 m, v rámci stavební akce „Novostavba RD v obci Šumperk 
parc. č. 701/22“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
P. O.,  bytem Jeseník, PSČ 790 01. 
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  RM č. 1794/11 ze dne 01.12.2011, v částce 40,--Kč včetně platné sazby 
DPH/1 bm délky trasy jednoho vedení, určené dle geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný z věcného břemene, minimálně ale 500,--Kč včetně 
DPH 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene ve výši 580,--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 31.07.2016, pro případ 
nedodržení povinnosti předložit výzvu ze strany budoucího oprávněného v požadovaném 
termínu se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč 

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

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
dotčeného pozemku, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto 
pozemku příslušnou stavbu přípojek inženýrských sítí a zpevněné plochy pro zřízení sjezdu 
z ul. Francouzské – pozemku p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice, v trase, rozsahu a 
stavebně technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu 
nejpozději do 31.01.2016 

 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4183/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovodní řad „Prodloužení plynovodu – 
Víceúčelový objekt – Luže Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
plynovodního vedení přes pozemky p.č. 1804/1 a 1804/3 v celkové délce 11,55 m v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavební akce „Prodloužení plynovodu – Víceúčelový objekt – Luže 
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: 
M. V.,  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 1.271,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 379,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy 
uhrazené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu VBb/0039/2012/Pe ze dne 15.11.2012, vyplatí město investorovi 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 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 
 

4184/13 MJP – dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků soukromých vlastníků 
k honitbám města Šumperka Šumperský les a Městské skály 

schvaluje 
uzavírání dohod o náhradách za přičlenění honebních pozemků k honitbám města Šumperka -  
Městské skály a Šumperský les,  mezi městem Šumperkem, jako držitelem honiteb a vlastníky 
honebních pozemků přičleněných k honitbám Městské skály nebo Šumperský les. 
 
Doba trvání: neurčitá 
 
Roční náhrada za přičlenění honebních pozemků: 16,--Kč včetně DPH/ha/rok   
 
Podmínky: 
Náhrada bude městem Šumperkem poskytnuta pouze vlastníkům, u kterých výše finanční 
náhrady překročí částku 50,--Kč včetně DPH ročně za honební pozemky přičleněné k jednotlivé 
honitbě města Šumperka.  
 
       Termín:  31.12.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4185/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vedení VNk „Šumperk-Finská, lokalita Skalka, 
23 RD“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního  
kabelového vedení VN v celkové délce 151,6 m přes pozemky p.č. 274/1, 274/2, 274/3, 
274/12, 478/1 (ZE 883/102 EN), 879/6 a 879/7 v k.ú. Dolní Temenice, název stavby 
„Šumperk–Finská, lokalita Skalka, 23 RD“. 
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 6.017,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.177,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 4.840,--Kč včetně DPH, na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0011/2012/Pe ze dne 26.03.2012, 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:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4186/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Šumperk-Ladova, p.č. 539/53, Mgr. Jakubíková, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Ladova, p.č. 539/53, Mgr. Jakubíková, NNk“, jejímž předmětem bude právo 
uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 5 bm přes 
pozemek p.č. 531/9 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 01.12.2011, v částce 110,--Kč/bm délky trasy jednoho 
vedení ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, stanovené dle geometrického plánu pro 
určení skutečného rozsahu věcného  břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 
zajistí na své náklady budoucí oprávněný 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 
1.000,--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 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 31.07.2016. Pro případ 
nedodržení povinnosti předložit výzvu ze strany budoucího oprávněného v požadovaném 
termínu se sjednává jednorázová smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč. 
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- 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 dotčeného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku 
předmětnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.01.2016 

 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4187/13 MJP – nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice – SO 104 komunikace pěší“, 
stavba chodníku při ul. Bohdíkovské  

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 
chodníku na ul. Bohdíkovské, v rámci investiční akce města „Rekonstrukce inženýrských sítí 
Temenice – SO 104 komunikace pěší“. 
Nájemce a budoucí oprávněný: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Pronajímatel a budoucí povinný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČ 70960399. 
 
Předmět nájmu a předmět zatížení budoucím věcným břemenem: 
Část pozemku p.č. 1333 v k.ú. Horní Temenice – ostatní plocha  silnice – III/36914 
 
Účel nájmu:  výstavba chodníku 
Cena nájmu:  jednorázová úplata, stanovená dle směrnice SSOK č. 34-2011, v platném 

znění, ve výši 300,--Kč/den bez DPH. Úhrada bude provedena na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 21 dnů ode dne vystavení. Pro 
případ nezaplacení náhrady za užívání ve stanovené lhůtě se sjednává smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení. 

Doba nájmu: na dobu určitou, počíná dnem a) uvedeným v rozhodnutí na uzavírku, nebo b) 
faktického zahájení prací, nebo c) povolení prací dle zvláštního užívání pozemní 
komunikace, podle toho, která z rozhodných skutečností nastane jako první. 
Nájem končí dnem uvedeným v protokolu o převzetí stavby, nejpozději ale 
uplynutím lhůty jednoho roku od počátku uzavírky. 

Podmínky nájmu: 
- povinnost nájemce po skončení nájmu uvést dotčenou část předmětu nájmu do původního 

stavu a nahradit případné škody způsobené v průběhu realizace stavby 
- povinnost nájemce vyklidit předmět nájmu ke dni ukončení prací 
- plná odpovědnost nájemce za dopravní značení z hlediska silničního provozu 
- povinnost nájemce dodržovat při budování stavby obecně závazné právní předpisy a 

povinnosti uložené mu silničním správním orgánem 
- v případě zásahu do vozovky nájemce zabezpečí před ukončením stavby svým nákladem 

provedení obnovy vozovky 
- nájemce je povinen předem písemně oznámit pronajímateli jakoukoliv potřebu opravy 

inženýrské sítě, jejíž provedení by mohlo mít vliv na stav pozemní komunikace 
- nájemce je povinen neprodleně ode dne obdržení písemné výzvy od SSOK provést vytýčení 

rozvodných zařízení umístěných v dotčené silnici 
- nájemce je povinen poskytnout podklady (zákres umístěného rozvodného zařízení) a 

odborný dozor při provádění stavebních prací ze strany SSOK  nebo smluvně dohodnutých 
zhotovitelů při provádění stavebních prací v dotčené silnici, při kterých by mohlo dojít 
k poškození rozvodných zařízení 
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- právo kterékoliv ze smluvních stran odstoupit od smlouvy v případě, že nebude pro stavbu 
vydáno stavební povolení nebo nebude realizována z jiného důvodu, popř. stavba 
nedotkne předmětný pozemek 

 
Předmět budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: právo umístění a správy chodníku 
Doba trvání věcného břemene:  neurčitá 
Úplata za zřízení věcného břemene: stanovená dle směrnice SSOK č. 34-2011, v platném 

znění, dle znaleckého posudku (za cenu v místě a čase 
obvyklou). Úhrada bude provedena na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 21 dnů 
ode dne vystavení. Pro případ nezaplacení náhrady za 
užívání ve stanovené lhůtě se sjednává smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den 
prodlení. 

Podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do tří měsíců ode dne doručení 

doporučené písemné výzvy budoucího oprávněného, zaslané budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději do tři měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
stavby 

- oprávněný zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu pro určení rozsahu 
věcného břemene, znaleckého posudku a podání návrhu na vklad věcného práva do KN 

- náklady vznikající v souvislosti s vybudováním, údržbou a opravami stavby hradí v plné výši 
oprávněný 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4188/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody v pavilonu B“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu B“ 
vyloučit firmu Lošťák Petr, se sídlem Borůvkova 805/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 66910111. 
 
       Termín:  10.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4189/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody v pavilonu B“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci  „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody 
v pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 
2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 26825180. Nabídková cena je 762.149,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  10.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4190/13 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.č. 
1649/1 v k.ú. Šumperk – areál Luže  

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu přes 
pozemek p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk, dle ust. § 151n občanského zákoníku k nemovitosti – 
pozemek st.p.č. 1762 v k.ú. Šumperk, ke stavbě bez čp/če umístěné na p.č. 1762 a na 
pozemek p.č. 1649/10 o výměře 783 m2, který byl geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku a vymezení věcného břemene č. 6162-146/2012 ze dne 21.11.2012 vypracovaným 
geodetickou kanceláří Ing. Květoslava Berky oddělen z pozemku p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk, 
obec Šumperk. Věcné břemeno zřizuje město Šumperk jako budoucí vlastník pozemku p.č. 
1649/1 v k.ú. Šumperk a jako povinný z věcného břemene ve prospěch ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových jako oprávněného z věcného břemene, a to 
v rozsahu dle výše uvedeného geometrického plánu. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na 
dobu neurčitou. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4191/13 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu „Šumperk – Sládkova, Sebök, d.č. 58, 
NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN, v délce 21 m přes pozemek p.č. 200/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
název stavby „Šumperk – Sládkova, Sebök, d.č. 58, NNk“. 
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 2.310,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným 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:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4192/13 Žádost o dotaci na zateplení ZŠ Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2., na 
zateplení tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ Šumperk, 8. května 63. 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4193/13 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí 
v centru Šumperka“ 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na realizaci 
projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“. 
 
       Termín:  11.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4194/13 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí 
v centru Šumperka“ 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2014-2015 ve výši minimálně 
4.378.958,70 Kč (tj. 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů) ke spolufinancování projektu 
„Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“. 
 
       Termín:  31.01.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4195/13 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí 
v centru Šumperka“ 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
„Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ po celou dobu jeho 
udržitelnosti, tj. 5 let od finančního ukončení projektu. 
 
       Termín:  31.01.2020 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4196/13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAHJ/026/2013 ze dne 1.7.2013 se 
zhotovitelem stavby STRABAG, a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744, 
na akci „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ na posunutí termínu dokončení dílčí části km 
1,485 do km 1,906 do 15.12.2013 (návaznost na dokončení lávky) a posunutí dílčí části – 
práce na propustku do 15.12.2013 (změna rozsahu prací v důsledku neprovádění prací 
SUMTEX ENERGO, s.r.o.).   
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4197/13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením – stavební práce“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04 ze dne 27.5.2013 na akci „Rozšíření a 
zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením – stavební práce“ se 
zhotovitelem STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov  92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 
25827375, na provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do minimální výše      
30.000,--Kč bez DPH. Cena díla se mění na max. 3.005.180,--Kč bez DPH (tj. 3.636.267,80 
Kč s DPH). 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4198/13 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Šumavská v Šumperku – 
snižování energetické náročnosti“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 12117173 ze dne 11.9.2013 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,  Praha 11, PSČ 148 00, IČ 00020729, na akci „Stavební 
úpravy MŠ Šumavská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
Název projektu: Stavební úpravy MŠ Šumavská v Šumperku – snižování energetické 

náročnosti 
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14211 
Prioritní osa:  3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:  3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  

(u nepodnikatelské sféry) 
 
     Termín:  31.10.2013  
     Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

4199/13 Prodejní cena vánočních hrníčků 

schvaluje 
prodejní cenu vánočních hrníčků 35,--Kč/1 ks včetně DPH. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Miterková 
 

4200/13 Změna organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, 8. května 63 a ZŠ 
Šumperk, Sluneční 38  

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, 8. května 63 a na 
ZŠ Šumperk, Sluneční 38. 
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4201/13 Pronájem tělocvičny ZŠ Sluneční 38, Šumperk 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 
100 hodin do 30.6.2014 organizacím TJ Šumperk, gymnastický klub Šumperk a Klub 
sportovního tance NEXT o.s., Šumperk. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4202/13 Pronájem tělocvičny ZŠ 8. května 63, Šumperk 

schvaluje  
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, pronajmout tělocvičnu a učebnu na 
dobu delší než 100 hodin do 30.6.2014, organizacím FBC ASPER Šumperk, o.s., TJ Šumperk a 
fyzickým osobám – L. K.,  Šumperk a  A. Z., Pardubice. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4203/13 Pronájem tělocvičny Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 
do 30.6.2014, organizacím Střední zdravotnická škola Šumperk a Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva Šumperk. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4204/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, přijmout věcný dar – 5 ks monitorů 
k PC v hodnotě 10.275,--Kč od Klubu rodičů a přátel šestky – KRAPŠ, Šumavská 21, Šumperk, 
IČ O1715437, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4205/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
Martina Voráče, koordinátora projektu „Simulační hra o komunální politice“, Friedrich Ebert-
Stiftung Praha, Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5 
- Logo bude použito na oficiální pozvánce na simulované jednání zastupitelstva, které je 

vyvrcholením vzdělávacího projektu Simulační hra o komunální politice pro mladé 
šumperské gymnazisty. Simulované jednání se uskuteční dne 8.11.2013 v jednacím sále 
MěÚ Šumperk. Jednání bude veřejné. 

        Termín:  03.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4206/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 209 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a I. T., bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

15.10.2013 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
        Termín:  14.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4207/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 406 o velikosti 1+kk obytných místností ve 4. 

nadzemním podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35, 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a  J. V.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé 
za podmínek:  

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 
15.10.2013 

- měsíční nájemné ve výši ve výši 47,--Kč/m2/měs.  
Termín:  14.10.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4208/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 107 o velikosti 1+kk obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35, mezi městem 
Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a F. F., bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 15.10.2013 

měsíční nájemné ve výši ve výši 47,--Kč/m2/měs.  
 
        Termín:  14.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4209/13 Petice občanů za zákaz pití alkoholu v lokalitě ul. Gen. Svobody, od budovy pošty 
k budově finančního úřadu a ul. A. Kašpara a Tatranské 

bere na vědomí 
petici občanů  ze dne 23.9.2013 ve věci zákazu pití alkoholických nápojů v lokalitě ul. Gen. 
Svobody (od budovy pošty k budově finančního úřadu) a ul. A. Kašpara a Tatranské.  
 
 

4210/13 Žádost o vyslovení souhlasu ke vstupu města do projektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“ a následné uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci 

schvaluje 
vstup města do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, hrazeného z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 a následné uzavření 
smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městem Šumperkem a Svazem měst a obcí ČR. 
 
       Termín:  01.11.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4211/13 Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města   

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 7.11.2013 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.     Ing. Petr Suchomel  v.r. 
   1. místostarosta                    2. místostarosta 
 
 

 






