
RM 79 – 14.11.2013 

 
1 

Spis. zn.: 91335/2013 
   Č.j.: 91342/2013 

 

U S N E S E N Í  

ze 79. schůze rady města Šumperka ze dne 14. 11. 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. 
 

4277/13 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Nástavba podkrovního mezonetového 
bytu Myslbekova 24, Šumperk“ 

doplňuje  
usnesení 78. schůze RM ze dne 24.10.2013 o níže uvedené usnesení, které bylo v RM dne 
24.10.2013 schváleno, ale nedošlo k jeho zapsání do písemného vyhotovení usnesení.   
RM schvaluje  
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zákona. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník spoluvlastnického podílu o velikosti 4000/10000 na pozemku st.p.č. 
998 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod domem Myslbekova 840/24, Šumperk) zřídí pro 
stavebníka právo provést v budově č.p. 840 stojící na předmětném pozemku výstavbu 
podkrovního bytu, v rozsahu a stavebně technickém provedení dle doložené Projektové 
dokumentace: „Nástavba podkrovního mezonetového bytu Myslbekova 24, Šumperk“, 
zhotovitele Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk, číslo zakázky 13/28, 
datum září 2013. 
Vlastník spoluvlastnického podílu na pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
M. K.,  Vápenná, PSČ 790 64. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2015. 
Účinnost smlouvy dnem podpisu všemi zúčastněnými.  
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4278/13 Rozpočtová opatření č. XV roku 2013 města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XV roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši         1.072 tis. Kč 
výdaje ve výši         1.399 tis. Kč 
 
příjmy celkem   489.197 tis. Kč 
výdaje celkem    547.529 tis. Kč 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4279/13 Kontrola usnesení  

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
3773/13, 3776/13, 3875/13, 3888/13, 3983/13, 3984/13, 3985/13, 3986/13, 
3987/13, 3989/13, 3992/13, 4005/13, 4018/13, 4019/13, 4020/13, 4021/13, 
4022/13, 4023/13, 4025/13, 4029/13, 4031/13, 4033/13, 4035/13, 4044/13, 
4084/13, 4085/13, 4091/13, 4094/13, 4095/13, 4096/13, 4097/13, 4098/13, 
4099/13, 4100/13, 4101/13, 4102/13, 4103/13, 4104/13, 4105/13, 4106/13, 
4107/13, 4108/13, 4109/13, 4110/13, 4115/13, 4116/13, 4124/13, 4131/13, 
4170/13, 4178/13, 4181/13, 4197/13, 4198/13, 4212/13, 4213/13, 4216/13, 
4222/13, 4223/13, 4224/13, 4230/13, 4231/13, 4232/13, 4236/13, 4244/13, 
4248/13, 4249/13, 4250/13, 4251/13, 4252/13, 4256/13, 4257/13, 4258/13, 
4259/13, 4260/13, 4261/13, 4262/13, 4263/13, 4264/13, 4265/13, 4267/13,  
4268/13, 4269/13, 4270/13, 4271/13, 4272/13, 4273/13, 4275/13, 4007/13, 
3113/12,    3876/13,   4004/13,    4133/13,   4253/13,   4254/13. 
 
 

4280/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2769/12 do 30.01.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3591/13 do 30.11.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3988/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
3994/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4006/13 do 15.12.2013 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
4024/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4039/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4041/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4042/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4135/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4192/13 do 28.11.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4196/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4210/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: PaedDr. Holub 
4255/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

4281/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3990/13 

ruší 
usnesení RM č.  3990/13 ke schválení dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/03/04/Foj „Inženýrské sítě – PZ II, Šumperk – uložení 
vodovodního řadu „A““ – ŘSD, or. lokalita PZ II při ul. Jesenické.  Záležitost bude řešena jinou 
formou smluvního dokumentu. 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4282/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 4254/13 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4254/13 k „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“, kdy v usnesení je chybně 
uveden název uchazeče ERIELN, s.r.o.,  správně má být ERILENS, s.r.o. V tomto směru se 
usnesení opravuje. Vše ostatní zůstává v platnosti. 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4283/13 MJP – zařízení staveniště  

schvaluje 
pronájem části pozemku  p.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk (veřejná zeleň) o velikosti 20 m2 nájemci 
V. K.,  bytem 787 01 Šumperk, 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, Šumperk. 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4284/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Propojení teplovodní sítě TZ K8 Erbenova a TZ K7 Šumavská“, 
lokalita u ZŠ Šumavská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
„Propojení teplovodní sítě TZ K8 Erbenova a TZ K7 Šumavská“, jejímž předmětem bude právo 
uložení a správy teplovodní sítě v předpokládané délce 225 bm přes pozemky p.č. 564/1, 
564/7, 564/8, 564/9 a 620/2 v k.ú. Dolní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163. 
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 včetně platné sazby 
DPH/bm délky trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně, 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 částce 24.750,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději ve lhůtě do 30.09.2016, na 
základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě 
nejpozději 3 měsíce před uplynutím termínu pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu ze strany budoucího 
oprávněného nebo uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene v požadovaných 
termínech se sjednává jednorázová smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník dotčených pozemků, 
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 31.03.2016 

 
        Termín:  31.01.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4285/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – komunikační vedení „LTE2M M SUKOM OK“, lok. 
u komunitního centra Komín 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
vedení komunikační sítě přes pozemky p.č. 2261, 2265 a 3169, v celkové délce 47,44 m, 
v rámci akce „LTE2M M SUKOM OK“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,               
PSČ 140 22, IČ 60193336. 
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  8.539,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 101,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po 
započtení zálohy ve výši 8.640,--Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0042/2012/Pe ze dne 30.10.2012, uhradí 
povinný oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 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 
 

4286/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační a NNk přípojka pro novostavbu 
řadových garáží na pozemku st.p.č. 6278 v k.ú. Šumperk, při ul. Příčné 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  přípojky 
dešťové kanalizace a zemního kabelového vedení NN v celkové délce 49,40 m přes pozemky 
p.č. 1645/1 a 1645/5 v k.ú. Šumperk. 
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Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
P. B.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13. 
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 5.434,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.254,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 4.180,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0031/2009/Foj ze dne 03.07.2009, bude oprávněným uhrazen 
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 
 

4287/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka dešťové kanalizace pro BD Slovanská 
260/1, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
dešťové kanalizace v délce 19,52 m přes pozemky p.č. 389/1 a 390/1 v k.ú. Šumperk.  
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
P. CH.,  R. a N. D.,  K. H.,  P.  H., B. K., M. a H. M.,  I. a S. V.,  R. a  J.  Z., M. Z.,  všichni bytem 
Šumperk, P. B.,  bytem Šumperk, Z. a  J. H.,  oba bytem Šumperk,  M. a I. P.,  oba bytem  
Šumperk,  Z. a I. R.,  oba bytem Raškov, Bohdíkov, PSČ 789 64. 
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 709,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 109,--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/0030/2008/Foj ze dne 21.05.2008, bude oprávněnými uhrazen   
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 



RM 79 – 14.11.2013 

 
6 

 

4288/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 4034/13 ze dne 22.8.2013 

ruší 
usnesení RM č. 4034/13 ze dne 22.08.2013 ve věci uzavření dohody o ukončení Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0007/2011/Pe ze dne 07.03.2011, kterou se město Šumperk, jako budoucí povinný, 
zavázalo uzavřít ve prospěch budoucích oprávněných manželů J. a D. O.,  oba bytem  Šumperk, 
právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě přípojek inženýrských 
sítí přes pozemek p.č. 137 v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení pozemku pro stavbu RD 
na části pozemku p.č. 907 v k.ú. Horní Temenice, z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4289/13 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene      
a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0007/2011/Pe 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0007/2011/Pe ze dne 07.03.2011, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 04.09.2013, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a  J. a D. 
O., oba bytem Šumperk, jako prvními budoucími oprávněnými, a D. a L. Ř., oba bytem  
Šumperk, jako druhými budoucími oprávněnými, kterou se město Šumperk zavázalo ve 
prospěch budoucích oprávněných zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu 
v uložení a správě přípojek inženýrských sítí přes pozemek p.č. 137/1 v k.ú. Horní Temenice, 
pro účely napojení pozemku pro stavbu RD na pozemku p.č. 907/2  v k.ú. Horní Temenice, 
z důvodu uzavření nové smlouvy. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vyplatí zpět prvním budoucím oprávněným uhrazenou zálohu na budoucí 
úplatné věcné břemeno ve výši 2.600,--Kč, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
dohody. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4290/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu vodovodního a kanalizačního řadu, lok. nad ulicí Potoční 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu uložení a správy vodovodního a kanalizačního řadu přes pozemky p.č. 137/1 a 940/1 
v k.ú. Horní Temenice, v předpokládané celkové délce 31 m, pro účely napojení plánované 
výstavby RD na pozemku p.č. 907/2 v k.ú. Horní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
D. a L. Ř.,  oba bytem Šumperk. 
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Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009, ve znění 
usnesení  RM č. 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, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady 
budoucí oprávnění z věcného břemene 

- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.240,--Kč 
vč. platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději ve lhůtě do 30.09.2016, na 
základě písemné výzvy budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě 
nejpozději 3 měsíce před uplynutím termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu ze strany budoucího 
oprávněného nebo uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene v požadovaných 
termínech se sjednává jednorázová smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč 

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

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětných pozemků, současně zřizuje pro budoucí oprávněné právo provést na těchto 
pozemcích příslušnou stavbu inženýrských sítí, v trase, rozsahu a stavebně technickém 
provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2016 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4291/13 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě MP 47/2006/Pro/Vr  mezi městem 
Šumperkem a Bludovskou, a.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě MP 47/2006/Pro/Vr ze dne 20.09.2006, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 31.07.2008, mezi městem Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 01, IČ 00303461, jako pronajímatelem a společností Bludovská, a.s., se sídlem 
Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 01, IČ 25836498, jako nájemcem. Dodatkem č. 2 dochází ke 
zúžení předmětu pronájmu, a to z důvodu převodu pozemků ze zjednodušené evidence na 
reálné parcely KN v k.ú. Dolní Studénky, a to tak, že nově budou předmětem pronájmu p.p.č. 
612 o výměře 718 m2, p.p.č. 442/10 o výměře 2331 m2, p.p.č. 607/4 o výměře 1011 m2, 
p.p.č. 442/46 o výměře 3779 m2 a p.p.č. 704/2 o výměře 12141 m2 vše v k.ú. Dolní 
Studénky, (tj. nově celkem 19980 m2, původně 20744 m2 v k.ú. Dolní Studénky). Dodatkem č. 
2 dále dochází k úpravě nájemného, přičemž roční nájemné se vypočítá jako 1% z násobku 
výměry pronajatých pozemků a průměrné základní ceny zemědělských pozemků  -  v k.ú. 
Šumperk činí sazba 6,81 Kč/m2, v k.ú. Dolní Studénky činí sazba 6,77 Kč/m2. 
Nájemné se zvyšuje zpětně od 01.01.2013 na celkovou částku 26.219,--Kč/rok.  
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4292/13 MJP – odkup 2 ks reklamních hodin 

schvaluje 
odkoupit 2 ks reklamních hodin: 
- 1 ks umístěný na pozemku p.č.  390/1 v k.ú. Šumperk (or. Husovo nám.) 
- 1 ks umístěný na pozemku p.č. 227/9 v k.ú. Šumperk (or. nám. Republiky) 
z vlastnictví společnosti BORN spol. s r.o., IČ 49359355, se sídlem Olomouc, Resslova 
250/15, PSČ 779 00, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
za kupní cenu ve výši 20.000,--Kč včetně DPH/1 ks reklamních hodin, tj. 40.000,--Kč včetně 
DPH/2 ks reklamních hodin.  
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4293/13 MJP – odkup 2 ks reklamních hodin 

schvaluje 
předat po odkoupení městem Šumperkem 2 ks reklamních hodin umístěných na pozemcích 
p.č. 390/1 (Husovo nám.) a p.č. 227/9 (nám. Republiky) v k.ú. Šumperk do správy společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163.  
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4294/13 MJP – zveřejnění záměru města  pronajmout  p.p.č. 1484/16 a další, vše v k.ú. 
Šumperk, or. rybník Benátky a okolí 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1487/1 o výměře 
260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a části p.p.č. 
1491/2 o výměře 600 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel pronájmu: provozování lovného rybníka 
- doba nájmu určitá od  1.1.2014 do 31.12.2014 
- ostatní podmínky jsou stanoveny nájemní smlouvou MP/0018/2012/Vr ze dne 11.6.2012 
 
        Termín:  20.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4295/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vodovodní a kanalizační přípojka  pro RD             
–  manž. Bartošovi 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní a 
splaškové kanalizační přípojky v celkové délce 15,92 m přes pozemek p.č. 1257/88 v k.ú. 
Šumperk.  
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
A. a L. B., oba bytem Svatováclavská 381/20, 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 578,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 72,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
650,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0012/2009/Foj ze dne 11.02.2009, bude započten do úplaty  za zřízení 
věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky, dle smlouvy uzavřené se spol. RWE 
GasNet, s.r.o. 

- 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 
 

4296/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovodní  přípojka  pro RD –  manž.  Bartošovi 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního vedení plynovodu v délce 1,18 m přes pozemek p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. 
Vedlejší účastník – investor: 
A. a L. B.,  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 129,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 57,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení přeplatku 
úplaty za zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky ve výši    
72,--Kč, uhrazené formou zálohy dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0012/2009/Foj ze dne 11.02.2009, uhradí investor v termínu nejpozději 
ke dni 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 

 

4297/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na 
otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 
výtahu v pavilonu F“ vyloučit firmy: 
- Ing. Josef Janáček, se sídlem Zahradní 2722/33, Šumperk, IČ 65131673 
- MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, Liberec, PSČ 460 07, IČ 61328952 
 
        Termín:  20.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4298/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na otevřené řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu v pavilonu F“  
zhotovitelem akce firmu SEMO VÝTAHY, s.r.o., se sídlem Dolní Dobrouč 375, PSČ 561 02, IČ 
27464997. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 1.280.773,--Kč bez DPH, 
tj. 1.549.735,--Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelného servisu výtahu je 950,--Kč bez 
DPH měsíčně, tj. 1.149,50 Kč včetně DPH měsíčně. 
 

Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4299/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“ 

schvaluje, 
aby servisní smlouva na servis výtahu v pavilonu F v areálu nemocnice Šumperk se 
společností SEMO VÝTAHY, s.r.o., se sídlem Dolní Dobrouč 375, PSČ 561 02, IČ 27464997, 
byla jménem města Šumperka uzavřena společností Šumperská nemocnice, a.s., se sídlem 
Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČ 47682795. Servisní smlouva bude uzavřena po 
ukončení a předání díla, doba určitá na 5 let, podmínky smlouvy v souladu s konaným 
výběrovým řízením. 
 
       Termín:  31.05.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4300/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0010/2009 uzavřené dne 16. 12. 2009  ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. a 
S. M.,  oba bytem  Šumperk, jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 3  v domě  na ulici Gen. 
Svobody 254/1 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 1. 1. 
2014  do  31. 12. 2016.  
 
       Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4301/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0013/2011 uzavřené dne 7. 12. 2011 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. 
O.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 20  v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
12. 2013  do  30. 11. 2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4302/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0007/2011 uzavřené dne 1. 6. 2011 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. a 
V. Ch.,  bytem  Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 64  v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 
2014  do  31. 12. 2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4303/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0006/2011  uzavřené dne 25. 5. 2011 ve znění pozdějších dodatků  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. 
M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2  v domě  na ulici 
Balbínově 879/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
1. 2014  do  31. 12. 2014.  
 
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4304/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 7 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 976/2008-N 
uzavřené dne 14. 5. 2008 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem  a  B. Š., bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 6   v domě na ulici Banskobystrické 1276/44, 
Šumperk. Předmětem dodatku č. 7  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2013  do  30. 11. 
2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4305/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/MS/0001/2012 uzavřené dne 18. 12. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem   a   J. Š., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 11   v domě na ulici Banskobystrické 1276/44, 
Šumperk. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2014  do  31. 12. 
2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4306/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0011/2012  uzavřené dne 19. 11. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem   a  L. S.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 12   v domě na ulici Banskobystrické 1279/50, 
Šumperk. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2013  do  30. 11. 
2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4307/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 249/2008-P 
uzavřené dne 1. 10. 2008 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem  a L. B., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 4  v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk. 
Předmětem dodatku č. 6  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2014  do  31. 12. 2014.  
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4308/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0009/2011 uzavřené dne 15. 11. 2011 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. 
W.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 6  v domě na ulici Zahradní 
2722/33, Šumperk. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2013  
do  30. 11. 2014.  
 
 

Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4309/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0010/2011 uzavřené dne 15. 11. 2011 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. a 
M. H.,  oba bytem  Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt č. 20  v domě na ulici 
Zahradní 2722/33, Šumperk. Předmětem dodatku    č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
12. 2013  do  30. 11. 2014.  
 
       Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4310/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání žaloby k Okresnímu soudu v Šumperku na vyklizení bytu č. 10 na ulici Banskobystrické 
1276/44 v Šumperku, jehož nájem skončil I. D.,  bytem Šumperk, uplynutím doby z důvodu 
dalšího užívání bytu bez právního důvodu. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4311/13 MJP – Nemocnice  Šumperk – rozšíření plánu oprav na rok  2013 

schvaluje 
rozšíření plánu oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2013 - dle nájemní 
smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 
ROZŠÍŘENÍ FONDU INVESTIC  
- dodávka a montáž stropních operačních světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4 

v pavilonu C        1.000.000  Kč 
- rekonstrukce sociálního zázemí v budově ředitelství       500.000  Kč 
 
Celkové rozšíření fondu investic pro rok 2013     1.500.000 Kč 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4312/13 MJP – Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu B – uzavření 
dodatku č. 1 k SoD – více a méněpráce 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0012/2013  ze dne 9.10.2013 na akci 
„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu B“ uzavřené s firmou Hájek – 
Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 26825180, na 
provedení méněprací do minimální výše 21.723,--Kč bez DPH. Smluvní cena díla se snižuje na 
maximálně 608.152,--Kč bez DPH. 
 
        Termín:  20.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4313/13 MJP – Nemocnice Šumperk – vybudování kardiologického oddělení v pavilonu B                                                            
– uzavření dodatku č. 1 k SoD – více a méněpráce 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0011/2013  ze dne 22.8.2013 na akci 
„Nemocnice Šumperk – vybudování kardiologického oddělení v pavilonu B“ uzavřené s firmou 
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584, na provedení změn do 
maximální částky 30.532,--Kč bez DPH. Smluvní cena díla se zvýší na celkovou částku 
1.673.382,--Kč bez DPH. 
 
       Termín:  20.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4314/13 MJP – změna usnesení RM č. 2179/08 – zastupování města ve správních řízeních 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2179/08 ze dne 15.5.2008  ve znění usnesení RM č. 2662/08 ze dne 
18.9.2008, týkající se zastupování města Šumperka ve správních řízeních. Změna spočívá, 
s účinností od 15.11.2013 ve vypuštění části celého textu usnesení, týkajícího se společnosti 
PMŠ, a.s., který se nahrazuje novým textem: 
PMŠ, a.s., se pověřují zastupováním města Šumperka ve všech správních úkonech v celém 
správním řízení, vedeným příslušnými orgány státní správy na objektech a pozemcích v jejich 
správě s výjimkou správního řízení vedeného dle odst. 3 této části tohoto usnesení. Dále 
zastupují město Šumperk  ve správním řízení, kdy se vydává rozhodnutí ke kácení stromů na 
pozemcích, které jsou pronajaté městem Šumperkem  a  nejsou ve správě PMŠ a.s. (netýká se 
pozemků u základních škol, středních škol a  speciálních školských zařízeních) a dále se 
pověřují zastupováním města Šumperka ve správních řízeních ve věci povolení o nakládání s 
vodami.  
Současně se ponechává v platnosti přijaté usnesení RM č. 3391/01, kterým se pověřují PMŠ, 
a.s., zastupováním města ve všech úkonech ve věci pořízení LHP pro lesy v majetku města 
Šumperka na období 2003-2013. 
Dále se PMŠ, a.s., pověřují k vydávání stanovisek k rozhodnutí o připojení nemovitostí 
k místním komunikacím a k vydávání stanovisek k udělení souhlasu se zřízením sjezdů nebo 
nájezdů na pozemek komunikace ve vlastnictví města Šumperka. Na základě stanoviska PMŠ, 
a.s., vydá správnímu úřadu souhlas či nesouhlas s připojením ke komunikaci a s umístěním 
stavby za vlastníka odbor MJP, který se v těchto správních řízeních pověřuje zastupováním 
města Šumperka. Sporné případy zůstanou v kompetenci RM. 
V ostatním se usnesení RM č. 2179/08 ve znění usnesení RM č. 2662/08 nemění. 
 
       Termín:  15.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4315/13 MJP – souhlasné prohlášení – venkovní schodiště na st.p.č. 4309 v k.ú. Šumperk,       
u domu Čajkovského 2, k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení ohledně stavby venkovního schodiště na části st.p.č. 4309 
v obci a k.ú. Šumperk u domu Čajkovského 2,4,6, který stavebnětechnicky tvoří jeden celek za 
těchto podmínek: 
- účastníci souhlasného prohlášení – Společenství pro dům Čajkovského 2082/2, 2083/4, 

2084/6 Šumperk, IČ 27849112, se sídlem Šumperk, Čajkovského 2084/6, PSČ 787 01   
a   Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01 

- účastníci souhlasně prohlásí, že stavba venkovního schodiště na st.p.č. 4309 v k.ú. 
Šumperk je součástí tohoto pozemku a vlastnictví k ní přešlo současně s pozemkem při 
převodu jednotlivých bytových jednotek v domech č.p. 2082, č.p.2083 a č.p. 2084. 
Vlastníci pozemku ode dne podpisu souhlasného prohlášení budou z titulu vlastnického 
práva vykonávat údržbu a opravy schodiště na vlastní náklady.  

 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4316/13 MJP – stanovení nájemného k předzahrádce k restauraci Ambiente  

schvaluje 
nevyhovět žádosti jednatele společnosti   C L U B    I.M.S.,   s r.o., se sídlem Holická 1173/49a, 
Olomouc, PSČ 779 00, nájemce části p.p.č. 1272/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Šumperk, včetně 
bezbariérového vstupu a předzahrádky o snížení nájemného a trvá na stanoveném nájemném 
nájemní smlouvou MP 112/2001/Vr ze dne 9.7.2001, přičemž nájemné je stanoveno 
dohodou ve výši 10.000,--Kč/rok.  
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4317/13 MJP – ukončení nájemní smlouvy dohodou, ul. Pod Vyhlídkou 

schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy MP 63/2003/Pro/Vr, kterou byla pronajata část p.p.č. 1924/4 
v k.ú. Šumperk o výměře 100 m2 v k.ú. Šumperk nájemcům A. a V. K.,  bytem Šumperk za 
účelem volné zelené plochy za roční nájemné 100,--Kč. Nájemné bude ukončeno dohodou 
k datu 31.12.2013. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4318/13 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 
komunikací 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro Město Šumperk 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Petra Štefečková, Pavel Koutný, DiS., Ing. Milena 
Peluhová 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Mgr. Petr Vavroušek, Helena Hloušková, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Jiří 
Andrle 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Telefónica 02 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336 
T-Mobil Czech Republik, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 
Vodafone Czech Republik, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
         Koutný, DiS. 
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4319/13 Mimořádné odměny 

doporučuje ZM schválit 
- mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu 
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu 
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
        Termín:  12.12.2013 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub  

4320/13 Mimořádné odměny 

doporučuje 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 
       Termín:  13.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
         předs. výborů ZM 

4321/13 Mimořádné odměny 

schvaluje 
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM dle 
předloženého návrhu.  
 
       Termín:  13.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
         předs. komisí RM  
 

4322/13 Mimořádné odměny 

ukládá 
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí. 
 
       Termín:  02.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
         předs. komisí RM 

4323/13 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti Sateza, a.s. 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  
p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   
č.p. 870/63 na pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 
uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
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Pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 870/63, 
PSČ 787 01, IČ 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 
Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2014 do 31.12.2014 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4324/13 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti Sateza, a.s. 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  
p.č. st. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        
na pozemku st.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené 
smlouvy, za těchto podmínek: 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 
1846/22, PSČ 787 01, IČ 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  
Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2014 do 31.12.2014 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4325/13 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti Sateza, a.s. 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587  na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř             
v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova – 
přízemí,  školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto 
podmínek: 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 
587/1, PSČ 787 01, IČ 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  
Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2014 do 31.12.2014 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4326/13 Příspěvkové organizace města – změna způsobu vedení účetnictví 

ruší 
usnesení RM č. 47/09, kterým bylo uloženo příspěvkovým organizacím od 1.1.2010, vést 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

4327/13 Příspěvkové organizace města – změna způsobu vedení účetnictví 

ukládá 
všem příspěvkovým organizacím, které zřizuje město Šumperk, vést od 1.1.2014 účetnictví 
v plném rozsahu. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

4328/13 Příspěvková organizace města – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 00852317, 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 1.431,--Kč. 
 
       Termín:  14.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4329/13 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2012/2013 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2012/2013. 
 
 

4330/13 Žádost o dotaci – Jiráskovy sady – obnova zeleně 

schvaluje  
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5. na 
projekt obnovy zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4331/13 Akce „Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ Vrchlického v Šumperku“  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/04/2013 ze dne 27.8.2013 na akci 
„Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ Vrchlického v Šumperku“ se zhotovitelem TESPO – 
topenářské centrum, s.r.o., 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk,  IČ 25868349, na 
provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do minimální výše 13.173,--Kč bez DPH. 
Cena díla se mění na max. 834.389,12 Kč bez DPH, tj. 1.009.610,83 Kč s DPH.  
 
       Termín:  05.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4332/13 Akce „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické 
náročnosti budov“ 

schvaluje 
uložit sankce firmě OMLUX, s.r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, dle smlouvy o dílo č. 46-085Z/2013 ze dne 29.5.2013 za nedodržení termínu dokončení 
stavby 30.9.2013. Výše sankce bude vypočtena k termínu ukončení stavby uvedeném 
v předávacím protokole stavby.  
 
       Termín:  05.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4333/13 Akce „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke  Smlouvě o dílo č. 038/13 ze dne 26.6.2013 na akci „Propojení 
Moravské cyklotrasy Bludov - Šumperk“  se zhotovitelem EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 
980/21, Zábřeh, na provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do minimální výše  
521.895,--Kč bez DPH. Cena díla se mění na max. 5.902.883,--Kč bez DPH ( tj. 7.142.488,--Kč 
s DPH). 
 
       Termín:  05.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4334/13 Žádost o dotaci na zateplení – budova MŠ a ZŠ ul. Třebízského 1 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2., na 
zateplení budovy školního zařízení na ul. Třebízského 1. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4335/13 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy MŠ Temenická v Šumperku     
– snižování energetické náročnosti“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 12116683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1,       
787 01 Šumperk, IČ 00303461, a Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1,  148 00 Praha 11, IČ 00020729, na akci „Stavební úpravy MŠ Temenická                 
v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
Název projektu:   Stavební úpravy MŠ Temenická v Šumperku – snižování energetické 

náročnosti 
Registrační číslo:  CZ.1.02/3.2.00/12.14133 
Prioritní osa:        3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:   3.2.- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla                           

(u nepodnikatelské  sféry) 
 
      Termín:  30.11.2013 
      Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4336/13 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku      
– snižování energetické náročnosti“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 12117733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1,     
787 01 Šumperk, IČ 00303461, a Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického 
v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
Název projektu:  Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické 
   náročnosti 
Registrační číslo:  CZ.1.02/3.2.00/12.14203 
Prioritní osa:        3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:  3.2.- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla                          

(u nepodnikatelské sféry) 
 
    Termín:  30.11.2013 
    Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

4337/13 Hospodaření s komunálním odpadem – smlouvy o zajištění sběru, svozu                     
a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, papír a nápojový karton) ve městě 
Šumperku 

schvaluje 
podání výpovědi firmě JK Morava, s.r.o., Dolnostudénská 14, Šumperk, ze „Smlouvy o 
zajišťování činností v oblasti separace papíru z komunálního odpadu na území města 
Šumperka“ ze dne 29.6.2001 tak, aby smlouva byla ukončena k 30.6.2014. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 



RM 79 – 14.11.2013 

 
21 

4338/13 Hospodaření s komunálním odpadem – smlouvy o zajištění sběru, svozu          
a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, papír a nápojový karton) ve městě 
Šumperku 

ukládá  
vedoucí odboru ŽPR připravit zadávací podmínky veřejné zakázky na zajištění sběru, svozu a 
třídění komunálního odpadu (plast, sklo, papír a nápojový karton) dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou od 1.7.2014 do 
30.6.2019 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

4339/13 Hospodaření s komunálním odpadem – žádost o dotaci na projekt „Zvýšení 
produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ 

ukládá 
vedoucí odboru RÚI podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osa 4 na projekt „Zvyšování produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4340/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35, mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. H.,  bytem  Mohelnice, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od             

1.12.2013 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.11.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4341/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 205 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. 
nadzemním podlaží v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 s M. K., bytem Šumperk a 
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 104 o velikosti 1+kk obytných  
místností  v  1. nadzemním podlaží  mezi městem  Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk,  jako pronajímatelem na straně jedné a M. K., bytem  Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou, předpokládaný počátek nájmu od 1.1.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  15.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4342/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 203 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. 
nadzemním podlaží v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 s M. T.,  bytem Šumperk a 
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 301 o velikosti 1+kk 
obytných místností v 3. nadzemním podlaží mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od              

1. 1. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/ m2/měs. 

 
       Termín:  15.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4343/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, IČ  00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. F.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od               

1. 12. 2013 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.11.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4344/13 Rozpracování usnesení ZM č.  1022/13 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2014 částku     
500 tis. Kč pro občanské sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, 
IČ 26999501. 
 
       Termín:  31.01.2014 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.     Ing. Petr Suchomel   v.r. 
       starosta          2. místostarosta  
 
  

 






