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Spis. zn.:  98507/2013
Č.j.: 101426/2013

U S N E S E N Í

z 80. schůze rady města Šumperka ze dne 5. 12. 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.

4345/13 Finanční plán Divadla Šumperk, s.r.o.,  na rok  2014

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka Divadla Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 312/3, Šumperk, vpůsobnosti valné hromady
bere na vědomí
Finanční plán Divadla Šumperk, s.r.o., na rok 2014 ve výši:

Výnosy celkem 17.081.000,--Kč, z toho:
Dotace na provoz z rozpočtu města 12.170.000,--Kč
Ostatní výnosy   4.911.000,--Kč

Náklady celkem 17.611.000,--Kč

4346/13 Finanční plán Divadla Šumperk, s.r.o.,  na rok  2014

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka Divadla Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 312/3, Šumperk, vpůsobnosti valné hromady
bere na vědomí, 
že rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši 530 tis. Kč je daňová ztráta z odpisů dlouhodobého 
majetku. 

4347/13 Příspěvková organizace města – navýšení příspěvku na provoz

schvaluje
navýšit Středisku volného času a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082,          
v rozpočtu roku 2013 příspěvek na provoz o částku 300 tis. Kč.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4348/13 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 12. 12. 2013 včetně programu.
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4349/13 Rozpočtová opatření č. XVI roku 2013 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. XVI roku 2013 města Šumperka:
příjmy ve výši    - 1.187 tis. Kč
výdaje ve výši    - 1.410 tis. Kč

příjmy celkem 488.010 tis. Kč
výdaje celkem 546.119 tis. Kč

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4350/13 Rozpočtová  opatření  č. XVII roku 2013 města Šumperka

doporučuje ZM schválit 
rozpočtová opatření č. XVII roku 2013 města Šumperka:
příjmy ve výši       - 807 tis. Kč
výdaje ve výši    - 5.000 tis. Kč

příjmy celkem 487.203  tis.Kč
výdaje celkem 541.119 tis. Kč

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4351/13 Obecně závazná vyhláška č. xx/2013, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

doporučuje ZM
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. xx/2013, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4352/13 Rozpočtové provizorium města Šumperka 

doporučuje ZM schválit
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s účinností od 
1.1.2014 do doby schválení rozpočtu města Šumperka na rok 2014. 

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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4353/13 Rozpočtové provizorium města Šumperka 

doporučuje ZM stanovit
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem a 

organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 
z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31.12.2013

- organizaci Pontis Šumperk, o.p.s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2013
- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další finanční výdaje
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňování finančních prostředků pouze na rozpracované investiční akce z roku 2013
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4354/13 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČ 00852091, 
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 66.032,--Kč.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4355/13 Příspěvková organizace města Šumperka – pohledávky 

schvaluje
návrh Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČ 603393381, na vzdání se práva na 
vymáhání pohledávky v celkové výši 5.980,--Kč a její prominutí. 

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4356/13 Příspěvková organizace města Šumperka – pohledávky 

bere na vědomí
oznámení Základní školy Šumperk, 8.května 63, IČ 00852317, o vzdání se práva na vymáhání 
pohledávky v celkové výši 578,--Kč a její prominutí.



RM 80 – 05-12-2013 

4

4357/13 Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ZŠ v Šumperku pro školní rok 
2014/2015

bere na vědomí
informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání základních 
škol v Šumperku pro školní rok 2014/2015, který se uskuteční ve čtvrtek 13.2.2014 a v pátek 
14.2.2014.

4358/13 Návrh na finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské 
knihovny Šumperk a Kina OKO Šumperk ve II. pololetí 2013

schvaluje
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk dle předloženého materiálu.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4359/13 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem

ruší
- usnesení RM č. 5354/10 ze dne 3.6.2010, kterým bylo schváleno Opatření č. 3/2010, 

Zásady příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem
- usnesení RM č. 1368/03 ze dne 23.10.2003, kterým bylo schváleno Opatření č. 8/2003,

Metodický pokyn ke zpracování odpisového plánu pro příspěvkové organizace
- usnesení RM č. 3830/05 ze dne 08.09.2005, kterým byl schválen dodatek č. 1 k Opatření 

č. 8/2003, Metodický pokyn ke zpracování odpisového plánu pro příspěvkové organizace 
města Šumperka

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4360/13 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem

schvaluje
Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem s účinností od 
1.1.2014. 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4361/13 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 
organizace, IČ 71011994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003 a dodatku č. 2 ze dne 
15.09.2005.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4362/13 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČ 60801085, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 
26.11.2004 a dodatku č. 3 ze dne 15.09.2005.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4363/13 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, IČ 00852091, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 
ze dne 26.11.2004, dodatku č. 3 ze dne 09.06.2005 a dodatku č. 4 ze dne 14.04.2011.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4364/13 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 24.04.2003, dodatku č. 2 ze dne 06.05.2004, dodatku č. 3 ze dne 
15.09.2005 a dodatku č. 4 ze dne 28.12.2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4365/13 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005 a dodatku č. 2 ze dne 28.12.2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4366/13 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005 a dodatku č. 2 ze dne 28.12.2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4367/13 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 25.04.2003, dodatku č. 2 ze dne 26.11.2004, dodatku č. 3 ze dne 
15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 20.10.2006 a dodatku č. 5 ze dne 28.12.2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4368/13 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 24.04.2003, dodatku č. 2 ze dne 15.09.2005 a dodatku č. 3 ze dne 
28.12.2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4369/13 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, IČ 
00852082, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 12.07.2012 a 
dodatku č. 3 ze dne 15.11.2012.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4370/13 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kina Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3, 
IČ 00851400, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.01.2008.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4371/13 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, příspěvková organizace, 
17. listopadu 6, IČ 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003 a dodatku č. 2 ze 
dne 02.05.2008.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4372/13 Výjimka z OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro:

ZŠ Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČ 00852864
Akce „Česko zpívá koledy“ – středa dne 11.12.2013 v době od 17:00 do 19:00 hod.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

4373/13 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 
3591/13, 3960/13, 3994/13, 4024/13, 4039/13, 4057/13, 4192/13, 4214/13, 
4218/13, 4219/13, 4221/13, 4239/13, 4241/13, 4247/13, 4266/13, 4274/13, 
4278/13, 4281/13, 4282/13, 4283/13, 4294/13, 4297/13, 4312/13, 4313/13, 
4314/13, 4318/13, 4322/13, 4323/13, 4324/13, 4325/13, 4328/13, 4330/13, 
4332/13, 4333/13, 4334/13, 4335/13, 4336/13, 4337/13, 4340/13, 4343/13, 
4196/13,   4339/13. 

4374/13 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4439/09 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich
3497/13 do 30.12.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
3797/13 do 28.02.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
3988/13 do 31.01.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4310/13 do 31.01.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4331/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4375/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4326/13

ruší
usnesení RM č. 4326/13, kterým bylo zrušeno usnesení RM č. 47/09, když mělo být zrušeno 
usnesení RM č. 4716/13.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4376/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4716/13

ruší
usnesení RM č. 4716/13, kterým bylo uloženo příspěvkovým organizacím od 1.1.2010, vést 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Termín: 05.12.2013
Zodpovídá: ředitelé p.o.

4377/13 MJP – bytová problematika

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

od  15. 12. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4378/13 MJP – bytová  problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 58 o velikosti 0+1 obytných místností ve 13. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné           
a E. V., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                 

od 15. 12. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4379/13 MJP – bytová  problematika

souhlasí
v souladu s čl. V. Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě k bytu na dobu výkonu práce 
– údržbáře sportovního areálu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu Tyršova stadinou 
mezi TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, zast. předsedkyní  TJ  
Jarmilou Hynkovou, jako pronajímatelem na straně jedné a R. K., bytem Nový Malín,             
PSČ 788 03, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby 
nájmu po dobu výkonu práce údržbáře sportovního areálu od 1. 1. 2014 do   31. 12. 2014.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4380/13 MJP – bytová problernatika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/110/08 uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a M. S., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/15 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 5 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4381/13 MJP – bytová problernatika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/111/08 uzavřené dne 18. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a R. J., bytem Gen. Krátkého, Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka 
č. 1743/16 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 5 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4382/13 MJP – bytová problernatika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/112/08 uzavřené dne 22. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a M. P., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/17 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 5 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4383/13 MJP – změna směrnice „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání veřejných 
zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ , ve znění pozdějších 
předpisů“

schvaluje
změnu směrnice „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ Změna spočívá ve 
změně adresy profilu zadavatele na novou adresu https://zakazky.sumperk.cz/profile display 
271.html, novém vymezení certifikovaného elektronického nástroje dle vyhlášky č. 9/2011 
Sb., upřesnění definice předpokládané hodnoty veřejné zakázky tak, že se jedná vždy o částku 
bez DPH a změně definice veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu, a to s ohledem 
na změnu finančních limitů pro veřejnou zakázku na služby a dodávky, kdy dochází k navýšení 
finančního limitu z částky 1 mil. Kč na částku 2 mil. Kč bez DPH a u veřejné zakázky na 
stavební práce dochází k navýšení finančního limitu  z částky 3 mil. Kč na částku 6 mil. Kč bez 
DPH. 
V ostatním se předmětná směrnice nemění a zůstává v platnosti.

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4384/13 MJP  - smlouva o věcném břemeni „Plynovodní přípojka STL (KS 3101683)“ – RWE, 
lokalita u křižovatky ul. Temenické, Bohdíkovské a Hrabenovské

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního vedení STL plynovodu v délce 2,74 m přes pozemek p.č. 1275/30 v k.ú. Horní 
Temenice, název stavby „Plynovodní přípojka STL (KS 3101683)“.
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 Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální výši 1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 30 
dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 
ode dne uzavření smlouvy

- 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: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4385/13 MJP  - smlouva o věcném břemeni – vedení NNk „Šumperk – Zábřežská, u SSOK, 
NNv, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního  
kabelového vedení NN v celkové délce 140,57 m přes pozemky p.č. 562/4, 585/3, 2064       
a 2080/2 v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk – Zábřežská, u SSOK, NNv, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 15.463,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 47,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 15.510,--
Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0018/2011/Pe ze dne 14.07.2011, 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: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4386/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vedení NNk „Šumperk – Jesenická, ZO U trati, 
E1, 6ZCH za tratí, TS, NNk“, zahrádkářská kolonie U Trati, lokalita za Epcosem

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního  
kabelového vedení NN v celkové délce 284,5 m přes pozemky p.č. 832/7, st. p.č. 5961, 
832/10 a 832/57 v k.ú. Šumperk, včetně umístění 1 ks pilíře s rozpojovací skříní na pozemku 
p.č. 832/10 v k.ú. Šumperk a 2 ks pilířů se smyčkovými skříněmi na pozemku p.č. 832/7 
v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk – Jesenická, ZO U trati, E1, 6ZCH za tratí, TS, NNK“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 31.295,--Kč včetně 

platné sazby DPH za uložení kabelu a 9.000,--Kč za umístění skříní. Doplatek ve výši   
495,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 30.800,--Kč včetně 
DPH za uložení kabelu a jednorázové úhrady za umístění skříní ve výši 9.000,--Kč včetně 
platné sazby DPH, zaplacených na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0008/2012/Pe ze dne 16.04.2012, bude uhrazen oprávněným v termínu 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4387/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – komunikační vedení „Šumperk – spojka ČDT“    
– ČD Telematika a.s., lokalita za Epcosem, mezi průmyslovými areály PARS a Bělidlo

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního  
vedení komunikační sítě v délce 2 x 4,70 m přes pozemek p.č. 2092 v k.ú. Šumperk, název 
stavby „Šumperk – spojka ČDT“.
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 1.034,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 66,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 1.100,--Kč 
včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0003/2013/Pe ze dne 14.03.2013, 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: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4388/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka NNv pro  pozemek p.č. 362/2 v k.ú. 
Dolní Temenice – manž. Vrtkovi

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vzdušného 
kabelového vedení NN v délce 24 m, přes pozemky p.č. 362/3 a 878 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
S. a L. V., 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 960,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě smlouvy     
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0031/2012/Pe ze dne 10.09.2012

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

Termín: 24.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 80 – 05-12-2013 

13

4389/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1394/3 a dalších v k.ú. Šumperk – zahrada 
a zázemí k bytovým domům Wolkerova 2, 2A, Vrchlického 2, 4 a Revoluční 27, 
Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1394/3 o výměře 514 m2, p.p.č 1394/2        
o výměře 494 m2, st.p.č. 1871/2 o výměře 256 m2 a st.p.č. 1870/3 o výměře 50m2 vše v k.ú. 
Šumperk, (or. vnitroblok domů Wolkerova 2, 2A, Vrchlického 2, 4 a Revoluční 27 v Šumperku).
Účel nájmu: zahrada a zázemí k bytovým domům Wolkerova 2, 2A, Vrchlického 2, 4             

a Revoluční 27 v Šumperku
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2014 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2014, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 

bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 10.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4390/13 MJP – pronájem p.p.č. 1484/16 a dalších, vše v k.ú Šumperk, or. rybník Benátky         
a okolí

schvaluje
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným způsobem od 
19.11.2013 do 05.12.2013 dle usnesení rady města č. 4294/13 ze dne 14.11.2013, uzavřít 
dodatek k nájemní smlouvě MP/0018/2012 ze dne 11.06.2012, kterým dojde k prodloužení 
účinnosti nájemní smlouvy, a to do 31.12.2014. Pronajímatel z nájemní smlouvy je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, nájemce Český rybářský svaz          
– místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 11, Šumperk, IČ 18050430. Ostatní 
podmínky stanovené nájemní smlouvou MP/0018/2012/Vr ze dne 11.6.2012 se nemění.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4391/13 MJP – dodatek k nájemní smlouvě MP/0023/2010/Vr – nájemce ČZS, základní 
organizace TKALCOVNA, pozemky zahrádkářské organizace za Sumtexem

schvaluje
uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě MP/0023/2010/Vr ze dne 06.10.2010, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 16.01.2012 a dodatku č. 2 ze dne 11.02.2013, kde je nájemcem ČZS, 
základní organizace TKALCOVNA se sídlem Prievidzská 6, Šumperk, IČ 72074159, kterým 
dojde k úpravě nájemného s ohledem na skutečné využití pozemků pro jednotlivé účely. Pro 
rok 2013 dojde k úpravě nájemného z původní částky 6.784,--Kč/rok na nově stanovené 
nájemné 5.595,--Kč/rok a pro rok 2014 a dále na částku 8.104,--Kč/rok. Současně dojde 
k úpravě výměr pro jednotlivé účely nájmu takto:  a) zahrádkářská činnost r. 2013 – 1318 m2, 
r. 2014 a dále – 2021 m2, b) pozemky pod stavbami r. 2013 – 164 m2, r. 2014 a dále            
– 204 m2, c) volná zelená plocha r. 2013 – 5655 m2, r. 2014 a dále – 4912 m2. Nově 
stanovené nájemné platí od 01.01.2013 s úhradou nájemného do 14 dnů ode dne podpisu 
dodatku k nájemní smlouvě.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4392/13 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1294 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u dětského 
zdravotního střediska v ul.  Šmeralově

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1294 o výměře 732 m2  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   zahrada k domu
- kupní cena: 400,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a splátky již uhrazené budou kupujícímu 
vráceny do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva

- pozemek bude prodán pouze jako celek, aby městu Šumperku nezůstal na pozemku žádný 
podíl

- nabídka prodeje za podmínek uvedených shora platí do 28.02.2014

Termín: 10.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4393/13 MJP – vyúčtování správy budovy Prievidzská 25, 27 za rok 2012

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s.,  ze dne 15.11.2013 o ročním vyúčtování 
správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzské 2922/25 a 2923/27,  Šumperk a tvorby fondu oprav 
za rok 2012 dle ujednání smlouvy o správě domu ze dne 1.7.2004.

4394/13 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek:

Půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, 
Šumperk, IČ 00098311

Vypůjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 354/1, Šumperk, IČ 00303461

Předmět a účel výpůjčky:
- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875 za účelem umístění na betonovém 

podstavci na Hlavní třídě v Šumperku
- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935 za účelem vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů 

ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Motovidlo, 138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu  
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- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, umístěná v sakristii klášterního kostela
- Hodiny kulaté nástěnné, 915/63, H 18498, věž šumperské radnice
- Plechová hlásná trouba, 261/67, H 19353, věž šumperské radnice
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011, věž šumperské radnice
- Svícen litinový nástěnný, 353/68, H 16938, věž šumperské radnice
- Skříňka prosklená, 59/2002, H 28385, věž šumperské radnice
- Džbán plechový, 85/96, H 25798, věž šumperské radnice
- Konvička na mléko plechová, 106/2005, H 29431 věž šumperské radnice
- Plechový hrnek, 197/2006, H 30049, věž šumperské radnice

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2014 do 31.12.2014 pro účel výstavní
- ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou smluvních stran, 

výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní 
řádně a včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání této smlouvy, z ustanovení § 659 až 
662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní ode dne 
písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně

- vypůjčitel se zavazuje užívat věc v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut. 
Půjčitel požaduje suché čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně 
ohlásí půjčiteli případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci

- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci a 
vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit

- vypůjčitel se zavazuje uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčenou věc, a to ve výši 
znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu 
škody

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez souhlasu 
půjčitele 

- půjčitel je oprávněn kdykoli se přesvědčit, zda vypůjčená věc je užívána v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Vypůjčitel se zavazuje výkon tohoto oprávnění 
půjčiteli vždy na požádání umožnit

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, je oprávněn 
žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí požádat vypůjčitele písemně v přiměřené 
době předem

- vypůjčitel je oprávněn vypůjčenou věc využívat jen k sjednanému účelu.  K fotografování či 
jinému dalšímu užití věci je nutno vyžádat předchozí souhlas půjčitele. Za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti se vypůjčitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč.
Vypůjčitel bude uvádět půjčitele  v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití sbírkových předmětů. Za zapůjčení sbírkových předmětů a 
fotodokumentaci sbírkových předmětů do katalogu k výstavě požaduje půjčitel výtisk 
katalogu

- vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky

- vypůjčitel je povinen pojistit vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění

- porušení některé z výše uvedených povinností je důvodem podání výpovědi  smlouvy nebo 
odstoupením od smlouvy

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4395/13 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek:



RM 80 – 05-12-2013 

16

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

Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 
22, Šumperk, IČ 00098311

Účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. Na vhodném 
místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět zapůjčený městem 
Šumperkem

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2014 do 31.12.2014
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným protokolem
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci a 

vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž odstoupením 

od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a včas své povinnosti 
vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 659 a 662 občanského zákoníku. 
Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé 
smluvní straně

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez souhlasu 
půjčitele

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, je oprávněn 
žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele požádat písemně  
v přiměřené době předem

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen k účelu 
stanovenému touto smlouvou 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se předmětu 
výpůjčky

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit 
půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy nebo sjednat novou smlouvu lze písemnou formou jen po 
vzájemné dohodě smluvních stran

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4396/13 MJP – dodatek k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku

schvaluje
s účinností od 6.12.2013 uzavřít dodatek k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění 
majetku, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, ve znění pozdějších dodatků, kterým 
bude upraven předmět pojištění takto:
- ve všech souborech pojištění upravit označení Klášterního kostela na „ulice – Radniční, 

bez č.p./č.e. na st.p.č. 118 k.ú. Šumperk“
- u budovy  28. října 1 změnit označení v popisu z „SOŠ PP“ na „provozní budova“,
- u provozního domu 8. května 22 (č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk) snížení 

pojistné částky na 4.720.856,--Kč, a to v souboru budov a staveb pro riziko živelního 
pojištění

- u bytového domu Gen. Svobody 7 opravit stavební parcelu z „253“ na „253/1“ , a to 
v souboru budov a staveb pro riziko živelního pojištění

- u bytového domu Gen. Svobody 10 (č.p. 40 na st.p.č. 258 v k.ú. Šumperk) snížení pojistné 
částky na 5.434.491,--Kč, a to v souboru budov a staveb pro riziko živelního pojištění
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- u areálu Švagrov upravit označení budov na „č.p. 172 na st.p.č. 432 v k.ú. Vernířovice u 
Sobotína“, vyjmout budovy na st.p.č. 378, 379, 380 v k.ú. Vernířovice u Sobotína a změnit 
označení v popise „areál rekreačního střediska Švagrov“ na „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“, a to v souboru budov a staveb pro riziko živelního pojištění, v souboru budov a 
staveb pro riziko povodeň a záplava a v souboru budovy a staveb pro riziko úmyslného 
poškozování cizí věci 

- změnit označení sochy „Plastika Pallas Athény“ na „Plastika Venuše z Capuy“ a umístění 
sochy z depozitáře MěÚ na vestibul radnice, a to v souboru věcí zvláštní a historické 
hodnoty, umělecké předměty a sbírky

- vyjmout z předmětu pojištění obrazy: Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, Anežka Kovalová: 
Otava, Anežka Kovalová: Krajina II.

- zařadit do předmětu pojištění jako cizí věci zapůjčené:
- místo pojištění: stálá expozice čarodějnických procesů ve sklepních prostorách   

Geschaderova domu
Tkalcovský člunek  139/62, H 3935 - pojistná částka 500,--Kč
Tkalcovský člunek  124/74, H 19242 - pojistná částka 500,--Kč
Vochle  348/69, H 3911,pojistná částka 800,--Kč
Motovidlo  138/62, H 3916, pojistná částka 800,--Kč

- místo pojištění: sakristie klášterního kostela
Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, pojistná částka 40.000,--Kč

- místo pojistění: věž šumperské radnice
Hodiny kulaté nástěnné, 915/63, H 18 498, pojistná částka 3.000,--Kč
Plechová hlásná trouba, 261/67, H 19353, pojistná částka  2.000,--Kč
Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011, pojistná částka 3.000,--Kč
Svícen litinový nástěnný, 353/68, H 16 938, pojistná částka 1.000,--Kč
Skříňka prosklená, 59/2002, H 28 385, pojistná částka 1.000,--Kč
Džbán plechový, 85/96, H 25 798, pojistná částka 500,--Kč
Konvička na mléko plechová, 106/2005, H 29 431, pojistná částka 500,--Kč
Plechový hrnek, 197/2006, H 30 049, pojistná částka 300,--Kč

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4397/13 MJP – podnájem části budovy č.p. 267, or. Žerotínova 11, Šumperk

souhlasí
v souladu s čl. VIII. nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 10. 1994 mezi městem Šumperkem, se
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,  jako pronajímatelem a Základní 
uměleckou školou Šumperk, se sídlem Žerotínova 267/11, Šumperk, IČ 00852333, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je nájem budovy č.p. 267 na pozemku st. p.č. 552 
v katastrálním území Šumperk (orientační označení Žerotínova 11) s uzavíráním krátkodobých 
podnájemních smluv dle rozhodnutí nájemce – Základní umělecké školy Šumperk, se sídlem 
Šumperk, Žerotínova 267/11, IČ 00852333
Předmětem podnájmu jsou nebytové prostory umístěné:  
1., 2., 3. nadzemní podlaží  – učebny
v budově č.p. 267 na pozemku st. p.č. 552 v katastrálním území Šumperk (orientační označení 
Žerotínova 11), a to za podmínek:
- doba podnájmu určitá, max. 6 hodin/den  
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- nájemce odpovídá pronajímateli za škodu způsobenou podnájemcem na věcech ve 

vlastnictví pronajímatele
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4398/13 MJP – odstoupení od kupní smlouvy MP-K/0017/2013/Dr - nebytová jednotka 
v domě v ul. 8. května 22

doporučuje ZM
schválit odstoupení od kupní smlouvy č. MP-K/0017/2013/Dr, uzavřené dne 16.10.2013 se
Z. Ch., bytem Králec, Dolní Studénky, jejímž předmětem je nebytová jednotka č. 444/4 v domě 
č.p. 444 na st.p.č. 643/1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2995/10000 na   
společných  částech  domu  a  pozemku   pod  domem v obci a k.ú. Šumperk (or.ozn. 8. května 
22) z důvodu neuhrazení kupní ceny.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4399/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 4 v domě v ul. Gen. Svobody 10

schvaluje
zveřejnění záměru města   odprodat   bytovou jednotku č. 40/4 o celkové  výměře        
122,71 m2 (plocha jednotky 47,01 m2, plocha příslušenství – sklepy 19,1 m2, půda         
56,60 m2)  spoluvlastnický podíl o velikosti 2359/10000 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) za níže uvedených podmínek:
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).
Bytová jednotka je bez nájemního vztahu.
- kupní cena 770.916,--Kč
- 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 1000,--Kč

- 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

- v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán v uzavřeném 
výběrovém řízení s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Vyvolávací 
cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4400/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž stropních 
operačních světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž 

stropních operačních světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Ing. Petr Brož, Lubomír 
Polášek
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náhradníci
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Martin Juřička, Daniela 
Kallasová

- minimální seznam oslovených zájemců:
- Fénix Brno, spol. s r. o., se sídlem Vackova 1803/79, Brno, PSČ 612 00, IČ 44961863
- B. Braun Medical s. r. o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 

48586285
- MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH, organizační složka, se sídlem Na 

Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 27611400 

Termín: 10.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4401/13 MJP – Nemocnice Šumperk – přesun nevyčerpaných finančních prostředků do roku 
2014

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk za rok 2013 v celkové výši 3.776.000,--Kč do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk do roku 2014.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4402/13 MJP – sleva z nájmu – sklepy Hlavní třída 2/23, Šumperk

schvaluje
slevu ve výši nájemného z plochy užívaných sklepů pro nájemce bytů č. 1 – 5 v domě Hlavní 
třída 2/23, Šumperk s účinností od 1.1.2014.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4403/13 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – nebytové prostory v budově č.p. 810 
na pozemku st.p.č. 994 v k.ú.  Šumperk, or. ozn. Komín   

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6.12.2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům - zkušebny Šumperského dětského sboru (III.NP, 115 m2) a dále 
prostor šaten (25m2), sociálního zařízení a přístupových prostor (chodby, vestibul = cca         
40 m2) v budově č.p. 810 na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín) za těchto 
podmínek:
- nájemce: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 

267/11, Šumperk, IČ 00852333
- účel nájmu: zabezpečení výuky sborového zpěvu 
- doba nájmu: od 1.1.2014 do 31.12.2014
- nájemné a služby spojené s užíváním: 13.500,--Kč/rok, z čehož nájem je 0,--Kč, provozní 

náklady jsou 25,--Kč/hod. (el. energie,vodné, stočné, plyn, úklid. prostředky), mzdové 
náklady jsou 15,--Kč/hod. (úklid, správce, recepce, ekonom) 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4404/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění zimního úklidu 
chodníků a parkovišť u vybraných domů v majetku města Šumperka na 2 zimní 
období 12/2013  - 03/2014 a 12/2014  - 03/2015“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění zimního úklidu chodníků a parkovišť          
u vybraných domů v majetku města Šumperka na 2 zimní období 12/2013 – 03/2014             
a 12/2014 – 03/2015“ dodavatelem služeb firmu Údržba zeleně a parků, s.r.o., se sídlem 
Rooseveltova 17, Šumperk, IČ 26837391. Nabídková cena je následující:
- týdenní pohotovost 4.497,60 Kč + DPH
- plužení a úklid na jeden zásah 5.622,00 Kč + DPH
- posyp na jeden zásah 6.746,40 Kč + DPH

Termín: 10.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4405/13 MJP – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v budově kina Oko 
Šumperk

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk (or. ozn. Masarykovo 
nám. 3) za těchto podmínek:
- nájemce: Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 3, Šumperk, IČ 00851400
- podnájemce: D. P., bytem Šumperk
- doba podnájmu: od 1. 1. 2014 do 31.12.2014
- úplata za podnájem a služby: 5.671,--Kč/měsíc, z toho 4.808,--Kč za podnájem bytu          

a 863,--Kč za vodné a stočné

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4406/13 MJP – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v budově kina Oko
Šumperk  

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk (or. ozn. Masarykovo 
nám. 3) za těchto podmínek:
- nájemce: Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 3, Šumperk, IČ 00851400
- podnájemce: M. V., bytem Šumperk
- doba podnájmu:  od 1.1.2014 do 31.12.2014
- úplata za podnájem a služby: 2.080,--Kč/měsíc, z toho 1.648,--Kč za podnájem bytu          

a 432,--Kč za vodné a stočné

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4407/13 MJP – výkup pozemku p.č. 100/6 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek pod místní 
komunikací na ul. Temenická

doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p.č. 100/6 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici      

Temenické, Šumperk
- prodávající: Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00,              

IČ 70890013
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: stanovená soudním znalcem v částce 21.090,--Kč bez DPH, tj. včetně 21% 

DPH celkem 25.519,--Kč
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 7 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující město Šumperk uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 

2.200,--Kč 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4408/13 MJP – úhrada nájemného –místní komunikace na p.p.č. 100/6 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
uhradit nájemné za období od 01.01.2013 do dne právních účinků vkladu kupní smlouvy na 
výkup pozemku p.č. 100/6 v k.ú. Dolní Temenice ve výši 25,--Kč/m2/rok, na základě výzvy 
vlastníka pozemku po vložení KS do katastru nemovitostí.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4409/13 MJP – změna plánu oprav na rok 2013

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku 
Města Šumperka za rok 2013 v celkové výši 7.648.000,--Kč do plánu oprav a údržby do roku
2014.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4410/13 MJP – ukončení nájmu vývěsní skříňky na domě Gen. Svobody 40/10, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu movité věci č. MJP/OSTO/0002/2010, uzavřené dne 30.6.2010 
mezi Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČ 14617790.
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Předmět nájmu: vývěsní skříňka, umístěná na budově Gen. Svobody 40/10, Šumperk

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.12.2013

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4411/13 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – domovní kotelny

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.12.2008, kde 
pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,         
a nájemcem SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČ 25350129, s účinností 
k 1.1.2014. Předmětem dodatku je:
- zúžení předmětu nájmu o domovní kotelnu, umístěnou v I. PP domu 8. května 444/22, 

Šumperk 
- snížení nájemného v souvislosti se zúžením předmětu nájmu o 1/4  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4412/13 MJP – realizace prodeje p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, or. ul. K. H. Máchy 15 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
17.05.2010 do 02.06.2010 dle usnesení rady města č. 5312/10 ze dne 13.05.2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 1806/10 ze dne 16.09.2010, usnesení ZM č. 370/11 ze 
dne 22.09.2011 a usnesení ZM č. 477/11 ze dne 15.12.2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej včetně změn, schválit prodej p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 , dle GP č. 6359-
76/2013 a GP č. 6350-197/2013 nově p.p.č. 1316/14 o výměře 897 m2, p.p.č. 1316/17      
o výměře 18 m2, p.p.č. 1316/18 o výměře 16 m2 a p.p.č. 1316/19 o výměře 23 m2  vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0073/2010/Vr ze dne 18.01.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.03.2012 na 
300,--Kč/m2

- kupující: B. K., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 186/1000 na p.p.č. 
1316/14, V. a L. R., oba bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 158/1000 na 
p.p.č. 1316/14, L. a S. H., první bytem Ramzová Ostružná, druhá bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 185/1000 na p.p.č. 1316/14, B. M., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 168/1000 na p.p.č. 1316/14 a p.p.č. 1316/17, O. P., 
bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 152/1000 na p.p.č. 1316/14 a p.p.č. 
1316/18, M. a M. R., první bytem Šumperk, druhá bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 151/1000 na p.p.č 1316/14 a p.p.č 1316/19

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

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4413/13 MJP – zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1420/18 
v k.ú. Šumperk, lokalita křižovatky ulic 8. května a Lidická v Šumperku – společnost 
Smart Connections s.r.o. 

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemek 
p. č. 1420/18 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk, za účelem zajištění přístupu do budovy č.p. 
3253 – stavba pro administrativu stojící  na pozemku st.p.č. 6334 – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Šumperk a přístupu na pozemek  p.č. 1420/2 –  ostatní   plocha v k.ú. Šumperk

Povinným z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,          
IČ 00303461 

Oprávněný z věcného břemene: vlastník budovy č.p. 3253 – stavba pro administrativu 
stojící na pozemku st.p.č. 6334 – zastavěná plocha       
a nádvoří, pozemku st. p.č. 6334 – zastavěná plocha      
a nádvoří a pozemku p.č. 1420/2 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk – Smart Connections s.r.o., 8. května 
3253/28, Šumperk, 787 01, IČ  27854647

Úplata za věcné břemeno: věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou 
částku 20.000,--Kč + DPH v zákonné výši

Doba trvání věcného břemene: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou

Podmínky:
- rozsah  věcné břemene bude vymezen geometrickým plánem 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu  na vklad 

věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4414/13 MJP – prodej akcií společnosti ŠMR, a.s.

doporučuje ZM     
schválit prodej 100 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,--Kč/1 kus akcie 
společnosti ŠMR a.s. se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ 60793295,  
a to za kupní cenu 100.000,--Kč  tj. 1.000,--Kč/1 kus akcie. 

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

Kupující: ŠMR a.s. se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00,        
IČ 60793295

Předmět koupě: 100 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,--Kč/1 kus
akcie společnosti ŠMR a.s.

Kupní cena: 100.000,--Kč, tj. 1.000,--Kč/1 kus akcie společnosti ŠMR a.s.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4415/13 Smlouva o poskytnutí podpory na akci „Stavební úpravy MŠ Zahradní v Šumperku –
snižování energetické náročnosti“

schvaluje
uzavření smlouvy č. 02123793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, 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 
Zahradní v Šumperku – snižování energetické náročnosti“.

Název projektu: Stavební úpravy MŠ Zahradní v Šumperku – snižování energetické 
náročnosti

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14154
Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory: 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla                          

(u nepodnikatelské sféry)

Termín: 23.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4416/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby „Uložení chrániček (trubek 
HDPE) pro metropolitní optickou síť města Šumperka – zemní práce“

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

„Uložení chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť města Šumperka – zemní 
práce“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Pavel 
Kouřil

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Jaroslav 
Matušů

- minimální seznam zájemců ve složení:
- SELECT SYSTÉM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk, IČ 25382292
- Libor Dudek, Dolnostudénská 1079/2, 787 01 Šumperk, IČ 73203084
- MoseV Olomouc, s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk, IČ 48399183
- FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ 00150584
- EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4417/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby „Revitalizace Smetanových 
sadů v Šumperku – chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář – I. etapa“

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

„Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář           
– I. etapa“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk 
Šperlich

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 
Vašíček

- minimální seznam zájemců ve složení:
- STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov,        

IČ 60838744
- FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ 00150584
- EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024
- Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, IČ 25861905
- MoSeV Olomouc, s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk, IČ 48399183

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4418/13 Akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 3“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 063 b/13 ze dne 26.8.2013 na akci „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 3“ se zhotovitelem EKOZIS spol. s r.o., Na 
Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, na provedení změn při realizaci stavby – méně práce do 
minimální výše 57.775,10 Kč bez DPH. Cena díla se mění na max. 5.629.994,21 Kč bez DPH 
(tj. 6.812.292,99 Kč s DPH).

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4419/13 Akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2b“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 063 a/13 ze dne 26.8.2013 na akci „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2b“ se zhotovitelem EKOZIS spol. s r.o., 
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, na provedení změn při realizaci stavby – více práce do 
minimální výše 20.302,60 Kč bez DPH. Cena díla se mění na max. 621.953,56 Kč bez DPH (tj. 
752.563,80 Kč s DPH).

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4420/13 Akce „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 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, 789 01 Zábřeh, na provedení změn při realizaci stavby – méně práce do minimální 
výše 210.120,--Kč bez DPH. Cena díla se mění na max. 5.692.763,--Kč bez DPH (tj. 
6.888.243,23 Kč s DPH).

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4421/13 Akce „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické 
náročnosti“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46-085Z/2013 ze dne 29.5.2013 na akci 
„Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ se 
zhotovitelem OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, na provedení změn při realizaci stavby – méně práce do minimální výše 68.520,19 Kč 
bez DPH. Cena díla se mění na max. 8.756.731,81 Kč bez DPH (tj. 10.595.645,49 Kč s DPH).

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4422/13 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 401 o velikosti 1+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a J. F., bytem Bohdíkov, 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: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4423/13 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 404 o velikosti 2+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a V. D.,  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: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4424/13 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě                               
č. MJP/DPS/0007/2012 uzavřené dne19.12.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. P., 
trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 10 v domě v ulici Gagarinově 2377/13, 
Šumperk. Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu od 1.1.2014 na dobu neurčitou. 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4425/13 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě                                      
č. MJP/DPS/0008/2012 uzavřené dne 10.12.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. M., 
bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 405 v domě v ulici Temenické 2924/35, Šumperk. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu od 1.1.2014 na dobu do 31.12.2014. 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4426/13 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě                                      
č. MJP/DPS/0009/2012 uzavřené dne 19.12.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. K.,   
zastoupenou opatrovníkem A. K., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 310 v domě v ulici 
Bohdíkovské 2336/24, Šumperk. Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu od 1.1.2014 
na dobu do 31.12.2014. 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4427/13 Změna ve funkci tajemnice sociální komise

bere na vědomí
rezignaci Vojtěšky Chmelařové na funkci tajemnice sociální komise k 31.12.2013.

4428/13 Změna ve funkci tajemnice sociální komise

jmenuje
Zuzanu Müllerovou, DiS., pracovnici odboru sociálních věcí, s účinností od 1.1.2014 tajemnicí 
sociální komise. 

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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4429/13 Vyhodnocení veřejné zakázky na „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“ 

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 
hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk“, dodavatelem 
služby společnost Telefónica Czech Republik, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,                  
PSČ 140 22, IČ 60193336. Doba trvání 1 rok s účinností od 8.1.2014 do 7.1.2015.

Termín: 08.01.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

Ing. Marek Zapletal   v.r. Ing. Petr Suchomel   v.r.
1. místostarosta                2. místostarosta 






