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Spis. zn.: 85676/2013 
   Č.j.:    86430/2013 

 

U S N E S E N Í  

ze 78. schůze rady města Šumperka ze dne 24. 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. 

4212/13 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2013: 
příjmy ve výši           395 tis. Kč 
výdaje ve výši            430 tis. Kč 
 
příjmy celkem    488.125 tis. Kč 
výdaje celkem    546.130 tis. Kč 
 
       Termín:  31.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4213/13 Inventarizace majetku města Šumperka  

schvaluje 
- složení ústřední inventarizační komise 
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.12.2013 
- provedení dokladové inventarizace aktiv a pasiv k 31.12.2013 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4214/13 Inventarizace majetku města Šumperka  

ukládá 
ústřední inventarizační komisi jmenovat inventarizační skupiny. 
 
       Termín:  04.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4215/13 Inventarizace majetku města Šumperka  

ukládá 
ústřední inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit radě 
města Šumperka. 
 
       Termín:  28.03.2014 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4216/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka, a to  navýšení            
o 1 mil. Kč na období 2014/2015 občanskému sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, 
Žerotínova 55, Šumperk, za předpokladu zřízení Sportovního Centra Mládeže s dotací MŠMT. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

4217/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení RM č. 4081/13, 4082/13, 4083/13, 4086/13, 4090/14, 4092/13, 
4111/13, 4112/13, 4113/13, 3959/13, 4047/13, 4081/13, 4082/13, 4083/13, 
4086/13, 4089/13, 4090/13, 4092/13, 4121/13, 4161/13, 4162/13, 4163/13, 
4164/13, 4165/13, 4166/13, 4167/13, 4168/13, 4169/13, 4174/13, 4176/13, 
4177/13, 4180/13, 4188/13, 4189/13, 4193/13, 4199/13, 4201/13, 4202/13, 
4203/13,  4204/13,   4205/13,  4206/13,   4207/13,  4208/13. 
 

4218/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1+1 obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50  v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné  a P. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku,  předpokládaný počátek nájmu od           

1. 11. 2013 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
        Termín:  30.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4219/13 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Jesenická 621/31       
v Šumperku 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 26. 1. 2012 mezi 
městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem 
a Ré GROUP, a. s., se sídlem Ostrava, Poruba, U Soudu 6200/17, PSČ 708 00, IČ 25394738, 
jako nájemcem.  
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Předmět nájmu:  nebytové prostory označené jako kancelář č. 117  v I. NP budovy č.p. 

621 na parcele st.p.č. 796 k.ú. Šumperk na adrese Jesenická 31, 
Šumperk   o  podlahové ploše 10,5 m²    

Způsob ukončení:  výpovědí ze strany pronajímatele, kde výpovědní lhůta činí 3 měsíce 
 

       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

4220/13 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 388/27    
v Šumperku 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 22. 8. 2005 ve znění 
pozdějších dodatků mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a Tomášem Suchanem, bytem Šumperk, IČ 65173678, jako 
nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory označené jako prodejna spotřebního zboží na ulici  

Hlavní třída 388/27 na p.č. 190/1 v k.ú. Šumperk o celkové podlahové 
ploše 127,50 m²   

Způsob ukončení:  výpovědí ze strany pronajímatele, kde výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4221/13 MJP – smlouva o užití práva umístění televizního převaděče na rozhledně Háj, změna 
usnesení RM č. 4133/13  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4133/13 ze dne 12. 9. 2013, uzavření smlouvy o užití práva umístění 
televizního převaděče na rozhledně Háj. Změna spočívá ve výši nájemného, kde nově bude 
stanovena částka  120.000,--Kč ročně + DPH dle platných právních předpisů. Ostatní 
podmínky usnesení RM č. 4133/13 ze dne 12. 9. 2013 zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4222/13 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 
schválit prominutí a odpis pohledávky v celkové výši 47.110,30 Kč za zemřelou A. R.,   
posledně bytem Šumperk,  vzniklé neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním 
bytu číslo 1 na adrese Banskobystrická 1277/46, Šumperk.  
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4223/13 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 
schválit prominutí a odpis pohledávky v celkové výši 30.267,--Kč za zemřelou B. Z.,   posledně 
bytem Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného, služeb a nákladů řízení spojených 
s užíváním bytu číslo 22 na adrese Zahradní 2708/37, Šumperk. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

4224/13 MJP – prodej části p.p.č. 2256 v k.ú. Šumperk, pozemek pod rampou u bytového 
domu Žižkova 1, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
23.08.2013  do 09.09.2013 dle usnesení rady města č. 4026/13 ze dne 22.08.2013, 
schválit  prodej části p.p.č. 2256 o výměře 346 m2, dle GP p.p.č. 2256/3 o výměře 346 m2      
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

 
- kupní cena: 250,--Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (součást budovy Žižkova 2840/1, 

Šumperk) 
- kupující: ŠMR, a.s., Hněvkovská 1228/50, 148 00 Praha, IČ 60793295 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  07.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4225/13 MJP – prodej částí pozemků v k.ú. Šumperk, pozemky za oplocením parku nad ul. 
Slovanskou 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
07.06.2010  do 23.06.2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 03.06.2010, 
schválit  prodej části: 

 
- p.p.č. 389/5 o výměře 11 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 02.10.2009 označené 

jako p.p.č. 389/7 o výměře 11 m2  v k.ú. Šumperk, 
kupující -  J. A.,  Šumperk 
 

- p.p.č. 387/3 o výměře 15 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 02.10.2009 označené 
jako  p.p.č. 387/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk, 
kupující  - COMEC consulting, v.o.s., Slovanská 2872/9, Šumperk, IČ: 47984147 
 

- p.p.č. 387/3 o výměře 21 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 02.10.2009 označené 
jako  p.p.č. 387/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk, 
kupující -  Z. F.,  Hraběšice 
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- p.p.č. 387/3 o výměře 7 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 02.10.2009 označené jako  

p.p.č. 387/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, 
kupující – P. C.,  Šumperk 

 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena: 10,--Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemky za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou) 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad 
- kupující uhradí rovným dílem (tj. ¼) správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4226/13 MJP – smlouva   o věcném břemeni – vedení VNk „Šumperk – Hlavní třída, Česká 
spořitelna, VN TS“ 

schvaluje  
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního  
kabelového vedení VN v celkové délce 155,6 m přes pozemky p.č. 145/2 a 145/3 v k.ú. 
Šumperk, název stavby „Šumperk–Hlavní třída, Česká spořitelna, VN TS“. 
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 28.008,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 7.552,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 35.560,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0028/2011/Pe ze dne 07.10.2011, bude vrácen zpět 
oprávněnému 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 
 

4227/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro NP v objektu Uničovská 
3024/34A, Šumperk  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy splaškové 
kanalizační přípojky v délce 4,67 m přes pozemek p.č. 1354/13 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
R. a L. K.,  oba bytem Šumperk. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  508,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 42,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 550,--Kč, 
zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0011/2009/Foj ze dne 11.02.2009, bude vyplacen zpět oprávněnému v termínu 
nejpozději do 30 dnů od 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 
 

4228/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vodovodní kanalizační přípojka pro RD Na 
Kopečku 3221/22B v Šumperku, m. Jílkovi 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní a 
splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 1845/7 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
M. a R. J.,  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 1.434,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 166,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 1.600,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0022/2009/Foj ze dne 28.04.2009, bude vyplacen zpět 
oprávněným v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

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

 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4229/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka NTL plynovodu pro objekt nám. Jana 
Zajíce 2762/10  v Šumperku – STASAT, v.o.s., lokalita v areálu býv. kasáren 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky NTL 
plynovodu v délce 12,83 bm přes pozemek p.č. 3237 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
STASAT, v.o.s., se sídlem nám. Jana Zajíce 2762/10, Šumperk, IČ 19011261. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  466,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 884,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši          
1.350,-- Kč, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/18/04/Foj ze dne 08.07.2004, bude vyplacen zpět 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 
 

4230/13 MJP – realizace prodeje pozemku u domu Reissova 19, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města č. 59/10 ze dne 18.11.2010 a od 
22.3.2011 do 7.4.2011 dle usnesení rady města č. 586/11 ze dne 17.3.2011 a usnesení 
zastupitelstva města č. 210/11 ze dne 14.4.2011, kterým byl schválen budoucí prodej, 
schválit  prodej st.p.č. 1596/2 o výměře 366 m2, části p.p.č. 1999/7 o výměře cca 235 m2 a 
části p.p.č. 1999/12 o výměře cca 6 m2, dle GP st.p.č. 1596/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 
1999/31 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/30 o výměře 61 m2, p.p.č. 1999/29 o výměře 49 m2, 
p.p.č. 1999/28 o výměře 66 m2, p.p.č. 1999/7 o výměře 37 m2, p.p.č. 1999/27 o výměře    
10 m2 a p.p.č. 3161 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena:  stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0070/2011 ve výši 300,--Kč/m2, 

doplatek kupní ceny bude uhrazen před podpisem kupní smlouvy. Kupujícím se uznává 
sleva z kupní ceny u st.p.č. 1596/2 v k.ú. Šumperk ve výši 7.700,--Kč za svažitost 
pozemku a vedení veřejného osvětlení 

- kupující: J. J.,  p.p.č. 1999/31 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, J. a 
H. K., p.p.č. 1999/28, p.p.č. 3161 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, K. a A. P.,  p.p.č. 1999/30, p.p.č. 1999/27 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1596/2, všichni bytem Šumperk, M. a L. R.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk, P. A.,  p.p.č. 1999/29 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk, J. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1596/2, bytem  Šumperk a S. L.,  p.p.č. 1999/7 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem Velké Losiny 

- kupující berou na vědomí, že na části st.p.č. 1596/2 bude současně s prodejem pozemku 
sjednáno bezúplatné věcné břemeno vedení veřejného osvětlení ve prospěch města 
Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
         Termín:  07.11.2013 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4231/13 MJP – realizace prodeje pozemku u domu Denisova 10, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 a č. 1675/11 ze dne 
10.11.2011 a od 5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 
1.3.2012 a dle usnesení zastupitelstva města č. 657/12 ze dne 23.2.2012, kterým byl 
schválen budoucí prodej, schválit  prodej st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3096, části 
p.p.č. 1994/1, části st.p.č. 1746/2 a části p.p.č. 1999/8, dle měřičského náčrtu p.p.č. 
3096/2 o výměře 240 m2, p.p.č. 3096/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 3096/4 o výměře 55 m2, 
p.p.č. 1999/8 o výměře 90 m2, p.p.č. 1999/50 o výměře 47 m2, p.p.č. 1999/51 o výměře 69 
m2 a p.p.č. 1999/52 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena:  kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0067/2012 

na 300,--Kč/m2 
- kupující: M. F.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, D. 

H.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/51, S. H.,  bytem Brno,  PSČ 616 00, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 na p.p.č. 3096/2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/8, P. I.,  bytem Bludov, 
PSČ 789 61, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, J. a 
M. K., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/4, st.p.č. 5664 a p.p.č. 1999/50, M. O.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/52, a P. S.,  
bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3 

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

4232/13 MJP – zveřejnění směny pozemků mezi městem Šumperkem a Pavlem Šlosárem, 
křižovatka ul. Vančurovy a Zábřežské 

schvaluje 
záměr města zveřejnit směnu pozemku, a to z vlastnictví města Šumperka část p.p.č. 570/7 o 
výměře 1 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 570/7 do vlastnictví P. Š.,  bytem Šumperk a z vlastnictví P. 
Š.,  část st.p.č. 1231 o výměře 13 m2, dle GP p.p.č. 3246/2 o výměře 8 m2 a p.p.č. 3246/1 o 
výměře 5 m2 vše v k.ú. Šumperk do vlastnictví města Šumperka za podmínek:  
- město Šumperk uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- město Šumperk uhradí finanční rozdíl směňovaných pozemků ve výši 1.000,--Kč, 

stanoveno dohodou smluvních stran 
- město Šumperk podá a uhradí daň z převodu nemovitostí 
- město Šumperk uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4233/13 MJP – realizace budoucího věcného břemene – výstavba komunikace, lokalita 
„cihelny“ 

neschvaluje 
převzít do majetku města  komunikaci na p.p.č. 556/4 a p.p.č. 2075/2 v k.ú. Šumperk, která 
byla vybudována vlastníky sousedních pozemků – p.p.č. 564/15, p.p.č. 564/13, p.p.č. 
564/16, p.p.č. 564/11, p.p.č. 564/12, p.p.č. 564/17, p.p.č. 564/14, p.p.č. 564/2 a p.p.č. 
564/9 vše v k.ú. Šumperk, kterým bude zřízeno věcné břemeno chůze jízdy. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

4234/13 MJP – realizace budoucího věcného břemen – výstavba komunikace, lokalita 
„cihelny“ 

schvaluje  
v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucím věcném břemeni VBb/0047/2012 ze dne 
9.1.2013 zřídit pro vlastníky p.p.č. 564/15, p.p.č. 564/13, p.p.č. 564/16, p.p.č. 564/11, 
p.p.č. 564/12, p.p.č. 564/17, p.p.č. 564/14, p.p.č. 564/2 a p.p.č. 564/9 vše v k.ú. Šumperk, 
jmenovitě P. S.,  bytem Šumperk, J. H.,  bytem Šumperk, J. K.,  bytem Šumperk a  P. S.,  bytem 
Bludov, PSČ 789 61, jako oprávněné z věcného břemene, věcné břemeno chůze a jízdy přes 
část p.č. 556/4, část p.p.č. 2075/2 a část p.p.č. 556/35 vše v k.ú. Šumperk, dle GP pozemky 
označeny jako p.p.č. 556/132, p.p.č. 556/134 a p.p.č. 2075/4 vše v k.ú. Šumperk, které jsou 
ve vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, které je 
současně povinným z věcného břemene. 
Podmínky zřízení věcného břemene:  
- úplata za zřízení věcného břemene ve výši 5.000,--Kč + 21% DPH byla uhrazena před 

podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
- oprávnění z věcného břemene uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku za zápis 

věcného břemene do katastru  
- údržbu komunikace, včetně zimní údržby budou provádět výhradně na své náklady 

oprávnění z věcného břemene 
- povinný z věcného břemene uznává, že vlastníkem komunikace jsou oprávnění z věcného 

břemene a oprávnění z věcného břemene výslovně souhlasí s bezplatným užíváním 
komunikace jako přístupu a příjezdu pro vlastníka p.p.č. 556/4 v k.ú. Šumperk za účelem 
provádění údržby p.p.č. 556/4 v k.ú. Šumperk, tj. města Šumperka 

 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4235/13 MJP – smlouva s právem provést stavbu komunikace na p.p.č. 1070/11 v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1070/11 v k.ú. Horní 
Temenice, tj.  J. a M. G.,  bytem Šumperk, zřídí pro stavebníka město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu komunikace, včetně uložení 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Uzavření smlouvy je vázáno na uzavřenou smlouvu o 
budoucí smlouvě kupní, označenou jako obch/0037/2013/Vr ze dne 23.7.2013. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4236/13 MJP – realizace budoucího prodeje pozemku u domu Nemocniční 48, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č. 2797/08 ze dne 30.10.2008 a od 
17.5.2010 do 2.6.2010 dle usnesení rady města č. 5262/10 ze dne 13.5.2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 1801/10 ze dne 16.9.2010, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit  prodej p.p.č. 584/2 o výměře 106 m2, st.p.č. 912 o výměře 464 m2, p.p.č. 
583/2 o výměře 403 m2 a části p.p.č. 565/8 o výměře 143 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 565/8 o 
výměře 143 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodej: pozemek pod domem a zahrada k domu  
- kupní cena:  uhrazena,  stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0062/2010, zahrada  

300,--Kč/m2, pozemek pod domem 105,--Kč/m2 
- kupující: E. Ch.,  bytem Staré Město, PSČ 788 32 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín:  07.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4237/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro BD Bratrušovská 
2727/11, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
splaškové kanalizace v délce 9,92 m přes pozemek ZE p.č. 579/101 původ EN v k.ú. Dolní 
Temenice.  
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
Stavební bytové družstvo Šumperk, se sídlem Jesenická 1322/20, Šumperk, IČ 00053465,    
I. B.,   J. H.,   V. K.,  K. a   J. M.,  N. R.,  D. V.,  J. V.,  všichni bytem Šumperk, P. K.,  bytem 
Vikýřovice, PSČ 788 13, P. a V. S.,  oba bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 361,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 239,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 600,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0069/2008/Foj ze dne 15.10.2008, bude vyplacen zpět 
oprávněným v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

- oprávnění doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4238/13 MJP – nebytový prostor nám. Míru 291/26 

souhlasí 
se změnou užívání části nebytového prostoru na nám. Míru 291/26 v Šumperku ze skladu na 
kancelář za následujících podmínek: 
- náklady na stavební úpravy ponese ze svého nájemce 
- změnu užívání stavby zajistí pronajímatel včetně nákladů s tím spojených 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4239/13 MJP – zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 954/2 v k.ú. Šumperk, pozemek mezi 
domy na ul. B. Němcové 4 a B. Němcové 6 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města  odprodat pozemek st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk 
za těchto podmínek:  
- kupní cena: 400,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

nemovitostí 
- kupující je povinen vzít na vědomí omezení vlastnického práva, spočívajícího v právu 

věcného břemene cesty pro vlastníky a uživatele domu č.p. 782 na st.p.č. 954/1 (or. 
označení B. Němcové 4) a domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 (or. označení B. Němcové 6) 
v k.ú. Šumperk 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4240/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vodovodní přípojka pro BD Zábřežská 1223/33, 
Šumperk   

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní 
přípojky v délce 5,79 m přes pozemek p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk.  
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
J.. H., J. M., D. M. a M. P., všichni 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 211,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 61,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
150,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/35/07/Foj ze dne 09.10.2007, uhradí oprávnění v termínu nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy 

- oprávnění doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4241/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 40/4 v domě na ulici Gen. Svobody 10 
formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 40/4  o výměře 122,71 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2470/10000 na společných částech domu č.p. 40 na st.p.č. 
258 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2359/10000 na st.p.č. 258 v obci a k.ú. Šumperk (or. 
ozn. Gen. Svobody 10) ve veřejném výběrovém řízení.  
Pro dům č.p. 40 na st.p.č. 258 na ulici Gen. Svobody 10 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy G, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 265 kWh/(m2.rok)  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 770.916,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo, příp. IČ složitele kauce, specifický symbol 22, nebo  
nejpozději v den konání dražby v pokladně MěÚ, budova radnice. Prvnímu v pořadí se 
kauce započte do kupní ceny, druhému v pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním 
v pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na 
číslo účtu, z něhož byla kauce uhrazena nebo v pokladně MěÚ 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1.000,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 
lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena nebude.  

- nabízené nemovitosti  jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání 
a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- kupující vezme na vědomí  skutečnost, že vlastník domu  dříve uzavřel  smlouvu o věcném 
břemeni k povinné budově č.p. 40 na pozemku st.p.č. 258 a pozemku st.p.č. 258 vše 
v k.ú. Šumperk, ve prospěch oprávněného – vlastníka budovy č.p. 41 na st.p.č. 259/1 a 
pozemku st.p.č. 259/1  vše v k.ú. Šumperk. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu a 
průchodu povinnou budovou – chodbou v 1. NP a schodištěm do 2. NP a přes balkon ve 2. 
NP ke vstupu do budovy č.p. 41 na pozemku st.p.č. 259/1 v k.ú. Šumperk. 

- možnost prohlídky bytu dne 20.11.2013  v 16.00 hod. 
- termín konání VVŘ -  25.11.2013 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 

radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ  tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4242/13 MJP  - smlouva o věcném břemeni – „Okružní křižovatka Lidická - Čsl. armády“           
– přeložka komunikační sítě UPC 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky p.č. 1404/1, 1404/2, 1405/1, 1405/2, 
2115/5, 2115/6, 2115/16, 2137/1, 2137/2, 2137/3, 2219/1 a st. 1955/2 v k.ú. Šumperk, 
v rámci investiční akce města „Okružní křižovatka Lidická – Čsl. armády“ – přeložka 
komunikační sítě UPC. 
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Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00,  IČ 00562262. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje po dohodě obou stran             

v částce 1.000,--Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným 
v termínu nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy 

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí město 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4243/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Okružní křižovatka Lidická – Čsl. armády“         
– přeložka vodovodu VHZ, a.s. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
vedení vodovodu přes pozemky p.č. 1404/1, 1404/3, 2115/5, 2115/15, 2115/16, 2137/1, 
2137/3, 2137/4 a 2219/1 v k.ú. Šumperk, v rámci investiční akce města „Okružní křižovatka 
Lidická – Čsl. armády“ – přeložka vodovodu VHZ a.s. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČ  00562262. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje po dohodě obou stran              

v  částce 500,--Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode uzavření smlouvy. 

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí město 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4244/13 MJP – koncepce pro další nakládání s bytovými domy vystavěnými s použitím 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s nařízením vlády č. 209/2013, kterými se mění některá nařízení vlády 
v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení a které nabylo účinnosti dne 
1.9.2013, koncepci týkající se prodeje bytových domů or. ozn. Vrchlického 23, nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v k.ú. Šumperk a Prievidzská 25, 27, 29 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví 
nájemců bytů a podání písemné žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení o prominutí dotačních 
podmínek. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4245/13 MJP – smlouva s právem provést stavbu – krytá odkládací rampa u krematoria 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 589/3 v k.ú. 
Šumperk,  tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, zřídí pro 
stavebníka Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk, IČ 
27802183, který má s městem Šumperkem uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 
označenou jako Obch 0030/2011 ze dne 1.6.2011 ve znění dodatku ze dne 22.1.2013 právo 
provést stavbu odkládací plochy dle schválené PD  K. M.,  Šumperk z 09/2013. 
Uzavření smlouvy je vázáno na uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě kupní, označenou jako 
obch/0030/2011/Vr ze dne 1.6.2011. 
Pokud nedojde k odkoupení pozemku dle smlouvy obch/0030/2011, bude stavba na náklady 
stavebníka odstraněna. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4246/13 Petice za zachování altánu ve Smetanových sadech – III. část podpisových archů 

bere na vědomí 
třetí část podpisových archů k petici občanů za zachování altánu ve Smetanových sadech. 
 

4247/13 MJP – cestovní pojištění  

schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,  
PSČ 113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční 
služby, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a 
odpovědnosti za škodu finanční (tzv. cestovní pojištění). Pojištěná osoba: K. P.  Pojištění se 
sjednává s účinností od 1.11.2013 do 31.10.2014. Územní platnost: Evropa. Výše pojistného 
činí 1.706,--Kč/rok. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4248/13 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk (veřejná 
zeleň) o velikosti 20 m2 na dobu určitou od 8.11.2013 do 31.7.2014, za účelem  zřízení 
zařízení staveniště pro přestavbu rodinného domu na ulici Pod Vyhlídkou 42 v Šumperku. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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4249/13 MJP – veřejné osvětlení, pronájem stožárů pro umístění reklamy 

schvaluje 
a) prodloužení doby platnosti smlouvy na pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území 

města Šumperka do výšky 3,0 m pro osazení zařízení pro opakovanou, krátkodobou 
reklamu s nájemcem Brouk centrum s.r.o., Blanická 2787/10, Šumperk, IČ 26840723, 
zast. jednatelem společnosti Ladislavem Všetíčkem, o 3 roky na dobu určitou do 
31.12.2016. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají zachovány  
 

b) prodloužení doby platnosti smlouvy na pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území  
města Šumperka výšky nad 3,0 m pro osazení  zařízení pro navádění komerčních cílů 
s nájemcem Trifox s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ 60323434, zast. jednatelem 
společnosti Ing. Dušanem Slavíkem, o 3 roky na dobu určitou do 31.12.2016. Ostatní 
podmínky smlouvy zůstávají zachovány 

 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

4250/13 MJP – předzahrádka, změna vzhledu 

schvaluje  
změnu vzhledu předzahrádky u provozovny Polotovary u domu Hlavní třída 3 v Šumperku na 
části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk, spočívající v zastřešení předzahrádky v rozsahu dle 
zpracovaného návrhu  I. S.  z října 2013. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4251/13 Program regenerace MPZ na rok 2014-2018 s výhledem do roku 2020 

doporučuje ZM 
schválit nový Program regenerace MPZ na rok 2014-2018 s výhledem do roku 2020. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4252/13 Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků stavebního povolení č.j. MUSP 
69865/2010 ze dne 2.7.2010 z Města Šumperka na společnost Vodohospodářská 
zařízení, a.s.   

schvaluje 
uzavření smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků pravomocného stavebního povolení, 
vydaného pro Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 dne 2.7.2010 
Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí, č.j. MUSP 69865/2010 a vydaného 
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 31.7.2012, č.j. MUSP 
58855/2012, se společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, Šumperk, IČ 
47674954. 
 
       Termín:  30.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4253/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – 
sadovnické úpravy – I. etapa“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu akce „Revitalizace 
Smetanových sadů v Šumperku – sadovnické úpravy – I. etapa“ a zajištění 3-leté následné 
péče realizátorem sadovnických úprav společností MUGO zahradnická, s.r.o., J. z Poděbrad 75, 
Šumperk, IČ 25882481. Celková nabídková cena je 627.602,95 Kč bez DPH, tj. 759.399,57 
Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4254/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku 
– stropní kolejnicový systém“ uchazeče ERIELN s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6, PSČ       
160 00, IČ 45306371. Nabídková cena je 403.712,--Kč bez DPH, tj. 464.269,--Kč včetně 
DPH). 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4255/13 Akce „Výstavba IS v ul. Sluneční, Sokolská, Západní, Pod Senovou v Šumperku – 
dešťová kanalizace“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7305/2013/3049 ze dne 28.5.2013 na akci 
„Výstavba IS v ul. Sluneční, Sokolská, Západní, Pod Senovou v Šumperku – dešťová 
kanalizace“ se zhotovitelem stavby LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, PSČ 779 00 
Olomouc, na provedení změn – méněprací do minimální výše 397.061,56 Kč bez DPH. 
Původní celková smluvní cena 1.786.434,87 Kč se mění na 1.389.373,31 Kč bez DPH (tj. 
1.681.141,71 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4256/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 830/13 ze dne 7.3.2013 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4257/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM schválit 
1. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka   
 

2. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2014 
 

- Klášterní hudební slavnosti (8. ročník)                                                
- Divadlo v parku 2014 (21. ročník)                                     
- Klasika Viva (14. ročník)                                                 
- Špek (8. ročník)                                                                                      
- Preludium (41. ročník)                                                                                                                          
- Blues Alive  (19. ročník)                                             
- XXIV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2014 
- Džemfest  (15. ročník) 
- Město čte knihu 2014 (10. ročník) 
- HK Mladí draci Šumperk, o. s.   
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s. 
- TJ Sokol Šumperk                                    
- TJ Šumperk     

 
3. časový harmonogram 
                      

- 07.11.2013    předložení materiálu na jednání ZM a jeho schválení 
- od 23.12.2013  zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji 
v lednu 2014 (termín bude upřesněn) 

- 02.01.2014             od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 09.01.2014        předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

RM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na 
granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní 
akce a činnosti 

- 23.01.2014       předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 
ZM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na 
granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní 
akce a činnosti 

- 31.01.2014            do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 13.03.2014        předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací  

na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a 
dotace jednotlivým žadatelům do RM ke schválení 
a k doporučení pro rozhodnutí ZM    

- 27.03.2014 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM 
ke schválení                                      

Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4258/13 Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě Panorama II 

doporučuje ZM schválit 
- název nově vzniklé ulice v lokalitě Panorama II:  „Dolní“ dle grafické přílohy č. 1  
- název ulice Panorama použít na část dosud nepojmenovaného úseku ulice dle grafické 

přílohy č. 1  
 
        Termín:  24.10.2013 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4259/13 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: 
 
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
 
- dne 29.11.2013 (pátek) – 24.12.2013 (úterý): „Vánoce na točáku“, ul. Gen. Svobody od 

09:00 do 21:00 hod., pouze dne 24.12.2013 bude prodej ukončen již ve 14:00 hod. 
 

- dne 24.12.2013 (úterý) – 31.12.2013 (úterý): „Vánoční trhy na točáku“, ul. Gen. Svobody 
24.12.2013 od 14:00 do 21:00 hod., od 25.12.2013 bude provozní doba od 9:00 do 
21:00 hod., pouze dne 31.12.2013 bude prodej ukončen ve 13:00 hod., provozovatel 
PMŠ, a.s.  

 
- dne 25.12.2013 (středa): „Vánoční mše J. J. Ryby, kostel Zvěstování Panny Marie od 

17:00 do 21:00 hod. v prostorách před klášterním kostelem 
 

- dne 16.12. (pondělí) – 18.12.2013 (středa): „Vánoční zabíjačkové trhy u radnice“, nám. 
Míru od 09:00 do 19:00 hod. 

 
        Termín:  24.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4260/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
- Základní uměleckou školu, Žerotínova 11, Šumperk, IČ 00852333, zast.                  

PaedDr. Františkem Havelkou, PhD. 
Logo bude použito na výšivku stejnokroje – nové vesty dechového orchestru. 
 
        Termín:  24.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4261/13 Vyhodnocení veřejné zakázky na „Dodávání kompletně zpracovaných městských 
periodik – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podlimitní veřejné 
zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, na zakázku „Dodávání kompletně 
zpracovaných městských periodik – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a Kulturní život 
Šumperka“ dodavatele PhDr. Zuzanu Kvapilovou, Sudkov, IČ 69240337. Cena za čtyřletou 
dodávku městských periodik bude 4.267.520,--Kč bez DPH. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4262/13 Obecně závazná vyhláška č. xx/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

doporučuje ZM 
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 18/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. xx/2013, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 
1.12.2013. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4263/13 Nájemní smlouva o nájmu prodejních domků na akci „Vánoce na točáku“ 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 
točáku“, kteří dne 14.10.2013 vysoutěžili v dražbě prodejní domky č. D1-D8, na období, které 
je stanoveno od 09:00 hod. dne 29.11.2013 do 14:00 hod. dne 24.12.2013: 
 
Marián Galíček, 792 01 Bruntál  
IČ 73964891, prodejní domek č D1 
 
Antonín Vidrman,  787 01 Šumperk 
IČ 60006595, prodejní domek č. D2 
 
Hana Kulichová, 788 14 Petrov nad Desnou 
IČ 75343924, prodejní domky č. D3, D4 
 
Jiří Giesl,  787 01 Šumperk 
IČ 48437514, prodejní domek č. D5  
 
Petra Bártová, 787 01 Šumperk 
IČ 88208745, prodejní domek č. D6 
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Martin Brhel,  783 91 Uničov 
IČ 60997371, prodejní domek č. D7 
 
Eva Forchová,  787 01 Šumperk 
IČ 74114964, prodejní domek č. D8 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4264/13 Změna platu P.M.,  ředitele ZŠ Šumperk, Vrchlického  22   

schvaluje 
změnu platu P. M., řediteli Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, s účinností 
od 1.11.2013. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Miterková 
 

4265/13 Změna platu K. N., ředitele Kina Oko Šumperk  

schvaluje 
změnu platu  K. N.,  řediteli Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3,  IČ 00851400, s účinností 
od 1.11.2013. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4266/13  Příspěvková organizace města Šumperka  - dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085,            
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 27.349,--Kč. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 4267/13  Příspěvková organizace města Šumperka  - dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČ 71011994,  
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 72.563,90 Kč. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4268/13 Příspěvková organizace města Šumperka – navýšení provozního příspěvku 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČ 71011994, 
navýšení příspěvku na provoz ve výši 144 tis. Kč dle předložené žádosti organizace. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
      

4269/13 Příspěvková organizace města Šumperka – navýšení provozního příspěvku 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČ 00852091, 
navýšení příspěvku na provoz ve výši 20 tis. Kč dle předložené žádosti organizace. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4270/13 Příspěvková organizace města Šumperka – poskytnutí investiční dotace 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČ 00852091, 
poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení skříní na lůžkoviny ve výši 120 tis. Kč dle 
předložené žádosti organizace. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4271/13 Příspěvkové organizace města Šumperka – poskytnutí investiční dotace 

ukládá 
vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2013: 
- 144 tis. Kč - navýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B, příspěvkovou organizaci, IČ 71011994 
 

- 20 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvkovou organizaci, IČ 00852091 
 

- 120 tis. Kč – účelovou investiční dotaci pro Mateřskou školu Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvkovou organizaci, IČ 00852091 

 
        Termín:  12.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4272/13 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2014 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na 1. pololetí 2014. 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4273/13 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2014 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na 1. pololetí 2014. 
 
       Termín:  07.11.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4274/13 Darovací smlouva MV-98780-1/KAP-2013 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy MV-98780-1/KAP-2013 podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Česká republika – Ministerstvo 
vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 0007064, zastoupená Ing. Jiřím Koldou, 
ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních technologií náměstí Hrdinů 
1634/3,  Praha 4, PSČ 140 21,  jako dárcem a městem Šumperkem jako obdarovaným. 
 
       Termín:  29.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4275/13 Ukončení smlouvy o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje k administraci 
veřejných zakázek  

schvaluje 
- ukončení smlouvy  o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje k administraci 

veřejných zakázek ze dne 17.4.2013, uzavřenou se společností Osigeno, s.r.o., se sídlem 
Vikýřovice, Petrovská 594, 788 13, IČ  27761746 
Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni 31.10.2013 z důvodu hrubého porušení 
smlouvy.  
V případě, že nedojde k uzavření  písemné dohody o ukončení  smlouvy o pronájmu 
certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek RM schvaluje 
ukončení předmětné smlouvy v souladu s čl. IX. odst. 9.2. smlouvy, tj. písemnou výpovědí 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Po dobu běhu výpovědní lhůty z důvodu hrubého porušení a 
neplnění smlouvy nebude ze strany města Šumperka společnosti Osigeno, s.r.o., 
poskytnuto měsíční plnění.  
 

                                                                      Termín:            31.10.2013 
                                                                        Zodpovídá:      Ing. Dvořáčková 
 

4276/13 Ukončení smlouvy o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje k administraci 
veřejných zakázek  

bere na vědomí, 
skutečnost, že z důvodu časové tísně byla uzavřena smlouva o poskytování servisních služeb 
se společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, č.p. 370, 623 00 Brno, IČ 26262525, 
opravňující město Šumperk k výkonu práva užít certifikovaný software E-ZAK k administraci 
veřejných zakázek, a to  na dobu určitou do 30.04.2014. 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.     RNDr. Jan Přichystal   v.r. 

1. místostarosta                       člen rady města   
 








