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Spis. zn.:  105382/2013
Č.j.:   105976/2013

U S N E S E N Í

z 81. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 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.

4430/13 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII roku 2013 

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII roku 2013:
příjmy ve výši                 5.596 tis. Kč
výdaje ve výši                 2.539 tis. Kč

příjmy celkem 492.799 tis. Kč
výdaje celkem 543.658 tis. Kč

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4431/13 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 
3726/13, 4319/13, 4320/13, 4321/13, 4341/13, 4342/13, 4347/13, 4350/13, 
4351/13, 4352/13, 4353/13, 4354/13, 4355/13, 4358/13, 4361/13, 4362/13, 
4363/13, 4364/13, 4365/13, 4366/13, 4367/13, 4368/13, 4369/13, 4370/13, 
4371/13, 4372/13, 4375/13, 4376/13, 4389/13, 4392/13, 4398/13, 4400/13,  
4404/13,   4407/13,  4412/13,  4414/13,   4415/13,  4006/13.

4432/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3497/13

ruší
usnesení RM č. 3497/13 k vypsání otevřeného řízení na zhotovitele stavby „Objekt hasičské 
zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk“.

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4433/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3725/13

ruší
usnesení RM č. 3725/13, kterým byl starosta města pověřen podpisem tzv.  
„Uherskohradišťské charty“. 

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Mgr. Brož
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4434/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 4402/13

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4402/13 ke slevě z nájmu – sklepy Hlavní třída 2/23, Šumperk, když 
v písemném vyhotovení usnesení nebyla uvedena schválená sleva ve výši 50 % nájemného. 
V tomto směru se usnesení opravuje. Vše ostatní zůstává v platnosti.

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4435/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 4387/13

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4387/13, spočívající v opravě na straně účastníků smlouvy, přičemž 
původně chybně označený oprávněný z věcného břemene spol. ČEZ Distribuce, a.s., bude 
správně označen jako spol. ČD – Telematika, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha, PSČ 
191 00, IČO 61459445. Vše ostatní zůstává v platnosti.

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4436/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4716/13

ruší
usnesení RM č. 4376/13, kterým bylo zrušeno usnesení RM č. 4716/13, když mělo být 
zrušeno usnesení RM č. 4716/09. 

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4437/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4716/09

ruší
usnesení RM č. 4716/09, kterým bylo uloženo příspěvkovým organizacím od 1.1.2010 vést 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: ředitelé p.o.

4438/13 Stavba „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II“

schvaluje
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, na zhotovitele stavby „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa 
II“ 
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- 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, Pavel Koutný, DiS., Ing. Barbara 
Zapletalová

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. 
Eva Zatloukalová 

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4439/13 Akce „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici“ a „Parkovací dům při ul.  
Finské, Šumperk – Temenice, I. etapa – příjezdová komunikace“

bere na vědomí
- uložení sankce firmě EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh dle SOD č. 052/03 ze 

dne 30.7.2013 na akci „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici“, za nedodržení 
termínu předání a převzetí díla 30.9.2013. Stavba byla dokončena a předána 11.10.2013, 
výše sankce 10.153,74 Kč

- uložení sankce firmě STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 dle SOD č. 
841/SAHM/031/2013 ze dne 8.7.2013 na akci „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk –
Temenice, I. etapa – příjezdová komunikace“, za nedodržení termínu předání a převzetí 
díla 30.9.2013. Stavba byla dokončena a předána 14.10.2013, výše sankce 13.442,45 
Kč

4440/13 Přehled uložených sankcí 

ukládá
vedoucí odboru RÚI pololetně předkládat radě města na vědomí přehled uložených sankcí ze 
stavebních zakázek odboru RÚI jako součást materiálu „Plnění investiční výstavby“. 

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4441/13 Změna ve složení redakční rady Kulturního života Šumperka

bere na vědomí
rezignaci Mgr. Hany Novákové, Veroniky Zetochové a Josefa Pavlíčka na funkce členů redakční 
rady Kulturního života Šumperka k 31.12.2013.  

4442/13 Změna ve složení redakční rady Kulturního života Šumperka

jmenuje
MgA. Matěje Kašíka a MgA. Kamila Navrátila členy redakční rady Kulturního života Šumperka 
s účinností od 1.1.2014

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4443/13 Vlastivědné muzeum, p.o. – smlouva o výpůjčce

schvaluje
podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Šumperkem a Vlastivědným muzeem, 
p.o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 342/22, IČO 00098311, zast. ředitelkou PhDr. Marií 
Gronychovou, ve znění dle předloženého materiálu. 

Termín: 30.03.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4444/13 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 11.384,--Kč. 

Termín: 30.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

4445/13 Modernizace kamerového monitorovacího systému Městské policie Šumperk

schvaluje
modernizaci kamerového monitorovacího systému Městské policie Šumperk v roce 2014 
v částce 700.000,--Kč.

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Ing. Dočekal

4446/13 Smlouva o výpůjčce materiálu

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce:
Půjčitel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc,         
IČO 708859940
Vypůjčitel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
Předmět výpůjčky: Siréna DS 977
Doba výpůjčky: do 31.12.2014
Forma výpůjčky: bezplatná

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Skrbek
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4447/13 Smlouva o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních údajů

schvaluje
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti osobních údajů s firmou                  
s I3 Consultants, s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha, IČO 27921344, na dobu určitou od 
1.1.2014 do 31.12.2014.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4448/13 Dopis manželů D. 

bere na vědomí
dopis manželů D. ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkovacích míst v lokalitě ul. 
Evaldovy a ukládá odpovědět v souladu se stanovisky odboru rozvoje města a komise dopravy.

Termín: 03.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4449/13 Petice občanů „Zelené sídliště“

bere na vědomí
petici občanů „Zelené sídliště“ proti nové územní studii lokality Erbenova – Fibichova a ukládá 
odpovědět na petici v souladu s odborným stanoviskem odboru RÚI.

Termín: 03.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub  

4450/13 Petice občanů „Zelené sídliště“

ukládá 
vedoucí odboru RÚI informovat a zvát zástupce petičního výboru „Zelené sídliště“ na jednání   
k problematice dalšího nakládání s územní studií lokality Erbenova-Fibichova.  

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4451/13 Systemizace města a městského úřadu

ruší
usnesení RM č. 4071/13 ze dne 28.8.2013 týkající se změny přílohy č. 1 – systemizace 
úřadu, organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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4452/13 Systemizace městského úřadu

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,  přílohu č. 1 – systemizace městského úřadu, organizačního řádu Městského úřadu 
v Šumperku s účinností od 1.1.2014.

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4453/13 Systemizace Města Šumperka 

schvaluje
systemizaci Města Šumperka s účinností od 1.1.2014.

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4454/13 MJP – dohoda se SFRB o zkrácení vázací doby k bytovému domu Prievidzská 29, 
Šumperk (12 b.j.)

schvaluje
uzavřít dohodu mezi Státním fondem rozvoje bydlení, IČO 70856788, se sídlem Dlouhá 
741/13, 110 00 Praha 1, a městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 1,  
787 01 Šumperk, o změně smlouvy č. 9255920492 o poskytnutí dotace z prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích ze dne 23.5.2002, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 29.9.2003, na základě které byla poskytnuta městu Šumperk dotace na 
výstavbu bytového domu s 12 b.j. při ul. Prievidzská 29, Šumperk, kterou se smluvní strany 
dohodnou na změně smlouvy tak, že nadále již nebudou pro příjemce dotace závazné tyto 
podmínky:
- příjemce dotace nepřevede po dobu 20 let od právní moci kolaudace stavby vlastnictví 

bytového domu postaveného s použitím dotace, popř. spoluvlastnický podíl na tomto 
domě, na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí užívání všech bytů v domě k trvalému 
nájemnímu bydlení

- příjemce dotace bude požadovat po dobu 20 let od právní moci kolaudace stavby 
ve vybudovaných bytech s použitím dotace nájemné, jehož výše nepřesáhne výši věcně 
usměrňovaného nájemného podle zvláštního právního předpisu

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4455/13 MJP – změna usnesení RM č. 4234/13 ze dne 24.10.2013, VB komunikace                
– lokalita „cihelny“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 4234/13 ze dne 24.10.2013, kterým bylo schváleno zřízení věcného 
břemene chůze a jízdy přes část p.p.č. 556/4, část p.p.č. 2075/2 a část 556/35 vše v k.ú. 
Šumperk, dle GP nově jako p.p.č. 556/132, p.p.č. 556/134 a p.p.č. 2075/4 vše v k.ú. 
Šumperk, spočívající ve změně na straně oprávněných z věcného břemene a to tak, že nově 
nebude mezi oprávněnými z věcného břemene paní J. H., bytem Šumperk.
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Dále dochází k doplnění podmínek zřízení věcného břemene následovně:
- povinný z věcného břemene souhlasí s umístěním značky zákazu vjezdu s dodatkovou 

tabulkou „Na povolení vlastníků komunikace“ s tím, že oprávnění z věcného břemene 
výslovně souhlasí s bezplatným užíváním komunikace jako přístupu a příjezdu pro 
vlastníka p.p.č. 556/4 v k.ú. Šumperk za účelem provádění údržby na p.p.č. 556/4 a také 
s bezplatným umožněním přístupu a příjezdu pro majitele sousedních garáží v případě 
oprav

- dopravní značení bude realizováno na náklady vlastníka komunikace
Ostatní podmínky stanovené usnesením RM č. 4234/13 ze dne 24.10.2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4456/13 MJP – zveřejnění prodeje nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 22 ve VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 444/4 o výměře 110,14 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 
643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk 
(or. ozn. 8. května 22) ve veřejném výběrovém řízení. 
Pro dům č.p. 444 na st.p.č. na ulici 8. května 22 byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná vypočtená roční spotřeba energie je 332 
kWh/(m2.rok) 
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 1.358.801,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

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

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

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

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

- kupující bere na vědomí, že jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy společností 
SANTÉ cz, s.r.o. a kupující nabytím vlastnického práva vstoupí do práv a povinností 
pronajímatele dle nájemní smlouvy

- možnost prohlídky jednotky na základě telefonické domluvy na kontaktu uvedeném ve 
zveřejnění 

- termín konání VVŘ - 20.1.2014 v 15.30 hod. v obřadní síni ve II. poschodí MěÚ                 
(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk

Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, referent právního oddělení Mgr. 
Romana Drásalová  

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4457/13 MJP – záměr výstavby nebytového domu na pozemku p.č. 1940/1 v k.ú. Šumperk, 
lokalita „Kotel“, Reissova ul.

nesouhlasí
s vybudováním jakýchkoli přípojek na pozemcích p.č. 2150, p.č. 2149/1 a p.č. 2009/1 ve 
vlastnictví města Šumperka (vše v k.ú. Šumperk) a dále nesouhlasí s dopravním připojením 
pozemku p.č. 1940/1 v k.ú. Šumperk k pozemku p.č. 2150 ve vlastnictví města Šumperka. 

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4458/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1033/15 v k.ú. Šumperk za účelem 
zahrada a zázemí k RD, or. ul. Květná v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1033/15 o výměře 121 m2 v k.ú. Šumperk,    
(or. při ul.  Květné  v Šumperku).
Účel nájmu: zahrada a zázemí k rodinnému domu Květná 3001/2 v Šumperku
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 10.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4459/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Šumperk,  Erbenova, p.č. 2326/12, VNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu: Šumperk, Erbenova, p.č. 2326/12, VNk, jejímž předmětem bude právo uložení a 
správy zemního kabelového vedení VN v předpokládané délce 20 bm přes pozemky p.č. 564/1 
a 564/4 v k.ú. Dolní Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 01. 12. 2011, v částce 110,--Kč včetně DPH/1 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 2.200,--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 nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního 
zákona, nejpozději do 30.09.2016. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu a 
uzavřít 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 a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
předmětnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2016

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4460/13 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu OBCH/0038/2011/Pe, 
stavba  „Šumperk – Bludovská, úprava US SU_3136 na DOU“ – ČEZ Distribuce, a.s.

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva provést stavbu OBCH/0038/2011/Pe, 
uzavřené dne 24.05.2011 mezi městem Šumperkem, jako vlastníkem dotčeného pozemku a 
spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035, jako stavebníkem, kterou město Šumperk zřídilo ve prospěch stavebníka právo 
provést stavbu „Šumperk – Bludovská, úprava US SU_3136/ na DOU“ na pozemku ve 
vlastnictví města Šumperk p.č. 494/13 v k.ú. Šumperk.
Dodatkem č. 1 dojde k prodloužení platnosti smlouvy z původně stanoveného termínu do 
31.12.2013 na nově stanovený termín do 31.12.2015.
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.
V ostatním se smlouva OBCH/0038/2011/Pe nemění.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4461/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „REKO MS Šumperk, Balbínova + 3“ – RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení STL plynovodu v 
předpokládané délce 829,9 m přes pozemky p.č. 2287, 555/29, 553/3, 555/26, 554/37, 
554/33, 465/4, 465/3, 555/24, 555/30, st. 1885/2, st. 1886/2, st. 1774/2, st. 1045 a st. 
1044 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „REKO MS Šumperk, Balbínova + 3“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
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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 110,--Kč vč. DPH/1 bm trasy 
jednoho vedení ve III. – IV. zóně, po doložení 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 91.289,--Kč
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- v případě, že budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném 
odstranění stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty 
věcného břemene  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního 
zákona, nejpozději do 30.09.2016. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu a 
uzavřít 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 a PMŠ, a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.09.2015

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4462/13 MJP – sleva z nájmu – nebytové prostory Hlavní třída 388/27

schvaluje
slevu ve výši 50 % z jedné měsíční splátky nájemného za užívání nebytových prostor v domě 
Hlavní třída 388/27 v Šumperku nájemcům T. S., místo podnikání Krapkova 956/4, Šumperk, 
IČO 65173678 a R. K., místo podnikání Gen. Svobody 711/19, Šumperk, IČO 49597914, 
z důvodu opravy čelní fasády domu Hlavní tř. 27.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4463/13 MJP – výpůjčka movitých věcí pro PONTIS Šumperk, o.p.s.

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO
25843907, jako vypůjčitelem, za následujících podmínek:
- předmět výpůjčky: osobní automobil tovární značky Renault Trafic, identifikační číslo 

vozidla (VIN) VF1JLB7B2EY538733
- účel výpůjčky: k plnění úkolů v rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory      

a osoby se zdravotním postižením v Šumperku, reg. č. CZ.1.12/2.2.00/29.01468
- doba výpůjčky: určitá od 31.12.2013 do 31.12.2019
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- vypůjčitel je oprávněn k provozování motorového vozidla jako provozovatel v souladu s 
příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění)

- vypůjčitel je povinen dbát řádně o technický stav vozidla tak, aby bylo vozidlo technicky 
způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s příslušnými právními 
předpisy, provádět pravidelné technické prohlídky a měření emisí

- vypůjčitel je povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní 
pojištění, a toto pojištění mít sjednáno po celou dobu výpůjčky

- vypůjčitel je povinen hradit veškeré provozní náklady vozidla
- ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou smluvních stran, 

výpovědí. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- půjčitel může požadovat vrácení movité věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, 
jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat vypůjčenou movitou věc řádně nebo jestliže
ji bude užívat v rozporu s účelem této smlouvy

- vypůjčitel je povinen vypůjčenou movitou věc vrátit, jakmile ji nebude potřebovat pro 
sjednaný účel

- vypůjčitel se zavazuje užívat věc v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, a to 
s péčí řádného hospodáře. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci

- vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání vypůjčené movité věci třetí osobou. Porušení 
zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu výpůjčky

- vypůjčitel je povinen přijmout opatření k řádnému užívání vypůjčené movité věci a je 
povinen vypůjčenou věc chránit před poškozením, zničením a ztrátou

- za poškození, zničení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit veškeré závady a 
poškození předmětu výpůjčky, popřípadě nahradit půjčiteli škodu takto vzniklou

- jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, jakož i ztrátu je 
vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně nejpozději však do dvou 
(2) dnů od data, ve kterém vypůjčitel uvedené skutečnosti zjistil

- údržbu a běžné opravy vypůjčených movitých věcí zajistí na vlastní náklady vypůjčitel 
- po případném ukončení platnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět 

výpůjčky v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 
- půjčitel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek výpůjčky ze strany vypůjčitele

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4464/13 MJP – výpůjčka movitých věcí pro PONTIS Šumperk, o.p.s.

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO
25843907, jako vypůjčitelem, za následujících podmínek:
- předmět výpůjčky: 

- funkční stropní zvedací a transportní zařízení instalované v prostorách denního 
stacionáře při ul. Gen. Svobody 68, Šumperk pořízené na základě smlouvy o dílo 
uzavřené dne 12.11.2013 dle usnesení RM č. 4254/13 ze dne 24.10.2013, 
dodavatel ERILENS s.r.o., cena díla: 464.269,--Kč vč. DPH

- vybavení pro denní stacionář při ul. Gen. Svobody 68, Šumperk a denní stacionář při ul. 
Bohdíkovská 24, Šumperk užívaných PONTIS Šumperk, o.p.s. pořízené na základě 
kupní smlouvy uzavřené dne 25.9.2013 dle usnesení RM č. 4047/13 ze dne 
22.8.2013, prodávající HS styl interiér s.r.o. Jedná se o nábytek a vnitřní vybavení, 
speciální kompenzační pomůcky a elektroniku v celkové kupní ceně 1.132.266,--Kč 
včetně DPH 

- účel výpůjčky: k plnění úkolů v rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením v Šumperku, reg. č. CZ.1.12/2.2.00/29.01468

- doba výpůjčky: určitá od 31.12.2013 do 31.12.2019
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- ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou smluvních stran, 
výpovědí. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně

- půjčitel může požadovat vrácení movité věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, 
jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat vypůjčené movité věci řádně nebo jestliže je 
bude užívat v rozporu s účelem této smlouvy

- vypůjčitel je povinen vypůjčené movité věci vrátit, jakmile je nebude potřebovat pro sjednaný 
účel

- vypůjčitel se zavazuje užívat věci v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, a to 
s péčí řádného hospodáře. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčených věcí

- vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání vypůjčených movitých věcí třetí osobou. Porušení 
zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu výpůjčky

- vypůjčitel je povinen přijmout opatření k řádnému užívání vypůjčených movitých věcí a je 
povinen vypůjčené věci chránit před poškozením, zničením a ztrátou

- za poškození, zničení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit závady a 
poškození předmětu výpůjčky, které vznikly prokazatelně jeho zaviněním, popřípadě 
nahradit půjčiteli škodu takto vzniklou

- jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, jakož i ztrátu je 
vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně nejpozději však do dvou 
(2) dnů od data, ve kterém vypůjčitel uvedené skutečnosti zjistil

- údržbu a běžné opravy vypůjčených movitých věcí zajistí na vlastní náklady vypůjčitel 
- po případném ukončení platnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět 

výpůjčky v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 
- půjčitel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek výpůjčky ze strany vypůjčitele

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

4465/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a o zřízení práva 
provést stavbu „REKO MS Šumperk, Kozinova“  – NTL plynovod – RWE“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu             
v předpokládané délce 420 m přes pozemky p.č. 2035/1, 2034/1, 2034/2, 176 a 2216/1       
v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „REKO MS Šumperk, Kozinova“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567
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 180,--Kč včetně DPH/1 bm trasy 
jednoho vedení v I. – II. zóně, po doložení 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 75.600,--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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- v případě, že budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném 
odstranění stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty 
věcného břemene  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního 
zákona, nejpozději do 30.09.2016. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu a 
uzavřít 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 a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2016

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4466/13 MJP – zveřejnění výpůjčky části areálu Luže

schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit tyto nemovitosti v katastrálním území Šumperk, obec 
Šumperk. 
Pozemky:
p.č.st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
p.č.st. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 1763 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 1764 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 4509 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 5493 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 5494 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 12 836 m2, který byl geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku a vymezení věcného břemene č. 6162-146/2012 ze dne
21. 11. 2012 vypracovaným geodetickou kanceláří Ing. Květoslava Berky oddělen z pozemku 
p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk
p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha

Stavby:
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1761/1
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1763
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1764
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 4509
bez čp/če garáž na p.č.st. 5493
bez čp/če garáž na p.č.st. 5494

Doba výpůjčky: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4467/13 MJP – výpůjčka přístavby označené Nerudova 567/4C Mateřské školce Pohádka
Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24.3.2013, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřenou mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou 
Pohádka Šumperk, Nerudova 567/4B, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova 567/4B, 
Šumperk, IČO 71011994, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu 
výpůjčky dle výše uvedené smlouvy, a to o přístavbu mateřské školky označené jako budova 
Nerudova 567/4C v Šumperku, stojící na části pozemků st.p.č. 541, p.č. 453, p.č. 456/2 
v k.ú. Šumperk.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4468/13 MJP – nemocnice – plán oprav na rok 2014

schvaluje
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2014 - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků:

- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného          1.042.530  Kč
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného   3.596.726  Kč
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného   8.392.362  Kč
Výše nájmu pro rok 2014 před uplatněním inflace 13.031.618  Kč

FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2014):
- rekonstrukce operačních sálů č. 4,5 a 6 v pavilonu C                   1.965.816  Kč
- generální oprava PVC na chodbách lůžkového oddělení

v pavilonu B       500.000  Kč
- rekonstrukce pacientských WC a zřízení pokoje 

s integrovaným sociálním zázemím na kožním odd. 
v pavilonu F       500.000  Kč

- regulace TUV v pavilonech E a F    1.000.000  Kč
- rekonstrukce personálního vchodu v 1. NP pavilonu B       200.000  Kč
- rekonstrukce pacientského výtahu v pavilonu B    1.422.546  Kč
- dodávka a montáž zdroje kyslíku v pavilonu F                    304.000  Kč
- rekonstrukce hygienického zařízení pro imobilní na

odd. rehabilitace v pavilonu C       200.000  Kč
- rekonstrukce sociálních zázemí lůžkového oddělení pavilonu B       2.000.000  Kč
- rekonstrukce hlavního přívodu vody z objektu lékárny 

do propoj. uzlu        300.000  Kč
Celkem fond investic roku 2014     8.392.362  Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4469/13 MJP – souhlas se změnou nájemce nebytových prostor občerstvení HANDBALL při ul. 
Žerotínově 55, Šumperk

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, IČO
14617790, jako pronajímatelem a Liborem Demeterem, bydliště a místo podnikání Kozinova 
338/18, Šumperk, IČO 48745391, jako nájemcem, za podmínek:
- předmět nájmu: nebytové prostory občerstvení „HANDBALL“ v budově č.p. 1691, občanská 

vybavenost, na st.p.č. 1918 v k.ú. Šumperk (budova víceúčelové sportovní haly na Tyršově 
stadionu v Šumperku), dále samostatný prostor skladu piva ve sklepě budovy, samostatné 
WC pro personál v prostoru kanceláří TJ a část pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk o 
výměře 163,5 m2  

- nájemné: za nebytové prostory 120.000,--Kč ročně, za pozemek 9.000,--Kč ročně, tj. 
celkem 129.000,--Kč ročně 

- služby: svoz a likvidace domovního odpadu 3.000,--Kč ročně, zálohy na energie 60.000,--
Kč ročně

- doba nájmu: určitá, od 1.1.2014 do 31.12.2014
- účel pronájmu: provoz občerstvení 
- nájemce není oprávněn předmět nájmu podnajímat, a to ani částečně
- drobné opravy a údržbu pronajatých prostor do částky 1.000,--Kč na jednotlivý případ 

opravy hradí nájemce
- nájemce je oprávněn provádět v pronajatých nebytových prostorách stavební úpravy pouze 

po předchozím písemném souhlasu vlastníka nebytových prostor. Součástí písemného 
souhlasu musí být dohoda o majetkovém vypořádání v souvislosti s provedenými 
stavebními úpravami na pronajatém majetku. Provede-li nájemce stavební úpravy bez 
předchozího písemného souhlasu vlastníka nebytových prostor a bez dohody o 
majetkovém vypořádání, nemá po skončení nájmu právo uplatňovat nárok na vypořádání 
hodnoty majetku, který do předmětu nájmu v době jeho trvání vložil a který nelze odstranit 
bez porušení, poškození či znehodnocení pronajatých nebytových prostor

Termín: 15.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

                       

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. Ing. Marek Zapletal  v.r.
       starosta                1. místostarosta





Systemizace Městského úřadu v Šumperku k 1.1.2014

Příloha č. 1

starosta

tajemník

1. místostarosta 2. místostarosta interní audit a kontrola bezpečnostní rada

oddělení územního rozhodování
a vyvlastňovací úřad

administrativa archiv

odbor výstavby

oddělení stavebního řízení

oddělení stavebních přestupků

oddělení státní památkové péče

oddělení majetkové a organizační

odbor majetkoprávní

oddělení správy majetku

odbor sociálních věcí

oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence

oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb

oddělení vodoprávní

administrativa

odbor životního prostředí

oddělení odpadu a ovzduší

oddělení přírody, lesů a zemědělství

oddělení školství

odbor školství, kultury a vnějších vztahů

oddělení kultury a vnějších vztahů

oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků

odbor dopravy

oddělení dopravně správních agend, registr vozidel

oddělení dopravně správních agend, registr řidičů

oddělení registrační

odbor živnostenský

oddělení správní a kontrolní

oddělení matriky

odbor správní a vnitřních věcí

oddělení přestupků

oddělení provozu budov

oddělení správní
(OP, cest. doklady, evid. obyvatel)

oddělení informatiky

kancelář tajemníka

oddělení organizační

oddělení personální

1 1

1

3 1,25

24

5

4

5

21

6

3

5

6

7

7

14

5

3

9

4

4

16

1

5

3

6

22

7

7

7

15

1 1

4

4

2

2

10

4

5

29

15

11

oddělení spisové
a archivační služby

9

oddělení účetnictví

odbor finanční a plánovací

oddělení daní a vymáhání pohledávek

15

oddělení právní

5

oddělení strategického rozvoje

odbor strategic. rozvoje, ÚP a investic

oddělení územního plánování

11

3

3

oddělení investic 4

manažer prevence
kriminality a SVI

agenda přestupků
1

1

1



Systemizace Města Šumperka k 1.1.2014

Výbory zastupitelstva města Zastupitelstvo města

Rada města

starosta

tajemník

Komise rady města

1. místostarosta 2. místostarosta interní audit a kontrola bezpečnostní rada městská policie

oddělení územního rozhodování
a vyvlastňovací úřad

administrativa archiv

odbor výstavby

oddělení stavebního řízení

oddělení stavebních přestupků

oddělení státní památkové péče

oddělení majetkové a organizační

odbor majetkoprávní

oddělení správy majetku

odbor sociálních věcí

oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence

oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb

oddělení vodoprávní

administrativa

odbor životního prostředí

oddělení odpadu a ovzduší

oddělení přírody, lesů a zemědělství

oddělení školství

odbor školství, kultury a vnějších vztahů

oddělení kultury a vnějších vztahů

oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků

odbor dopravy

oddělení dopravně správních agend, registr vozidel

oddělení dopravně správních agend, registr řidičů

oddělení registrační

odbor živnostenský

oddělení správní a kontrolní

oddělení matriky

odbor správní a vnitřních věcí

oddělení přestupků

oddělení provozu budov

oddělení správní
(OP, cest. doklady, evid. obyvatel)

oddělení informatiky

kancelář tajemníka

oddělení organizační

oddělení personální

2 27

12 9

1

1 1

1

3 1,25 27

24

5

4

5

21

6

3

5

6

7

7

14

5

3

9

4

4

16

1

5

3

6

22

7

7

7

15

1 1

4

4

2

2

10

4

5

29

15

11

oddělení spisové
a archivační služby

9

org.složka města JSDH

8,25

oddělení účetnictví

odbor finanční a plánovací

oddělení daní a vymáhání pohledávek

15

oddělení právní

5

oddělení strategického rozvoje

odbor strategic. rozvoje, ÚP a investic

oddělení územního plánování

11

3

3

oddělení investic 4

manažer prevence
kriminality a SVI

agenda přestupků
1

1

projekt OPL ZZ
Meziobecní spolupráce

3,6




