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Spis. zn.:  460/2014
Č.j.:   464/2014

U S N E S E N Í

z 82. schůze rady města Šumperka ze dne 9. 1. 2014.  

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.

4470/14 Rozpočet města Šumperka na rok 2014

doporučuje ZM schválit
1. rozpočet města Šumperka na rok 2014:

příjmy rozpočtu celkem 454.704 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 559.592 tis. Kč
přebytek z minulých let   92.518 tis. Kč
úvěr ve výši   20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů                   7.630 tis. Kč

2. rozpočty fondů města Šumperka:
- sociální fond
- fond životního prostředí
- fond na úpravu zevnějšku

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

4471/14 Rozpočet města Šumperka na rok 2014

doporučuje ZM schválit
- snížení  provozního příspěvku organizaci Doris SVČ a ZpDVPP, p.o., o částku 500 tis. Kč
- zvýšení rozpočtové rezervy o částku 500 tis. Kč 

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

4472/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost

doporučuje ZM
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2014 na 
granty a dotace v celkové výši 4,5 mil. Kč takto:
- granty a dotace na činnost 2.300.000,--Kč
- vyjmenované akce a činnosti 2.100.000,--Kč
- finanční rezerva    100.000,--Kč

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4473/14 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2014

bere na vědomí
plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2014.

4474/14 Audit hospodaření PMŠ a.s. za rok 2013

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. v působnosti valné hromady určuje
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, 
k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, 
IČO 65138163, za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 auditora Ing. Hanu Maříkovou,               
č. osvědčení 1697, bytem Polesí, 463 53 Rynoltice.

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

4475/14 MJP – smlouva o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 
pro pozemek p.č. 570/2 v k.ú. Šumperk – manželé Sitařovi, lokalita při ul. Nerudově 
naproti vjezdu do areálu nemocnice

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy vodovodní přípojky v délce 2 m, přes pozemek p.č. 570/10 v k.ú. Šumperk, 
pro účely napojení pozemku p.č. 570/2 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
J. a  J. S., oba bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 80,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě smlouvy       
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést 
stavbu VBb/0029/2010/Foj ze dne 20.7.2010

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

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4476/14 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1028/09 

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 1028/09 ze dne 29.1.2009 k poplatkům z prodlení a úroků z prodlení, 
z důvodu přijetí nového usnesení.  

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4477/14 MJP – poplatek z prodlení a úrok z prodlení

doporučuje ZM
schválit uplatňování a vymáhání úroku z prodlení a poplatku z prodlení u nájmu bytů a 
nebytových prostor pouze v případech, ve kterých pohledávka města existuje a je vymáhána 
vůči dlužníkovi soudní cestou. 

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4478/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
přistoupení k dluhu dlužníka I. D., bytem Šumperk, vzniklého z nájmu bytu číslo 10 na adrese 
Banskobystrická 1276/44 a z užívání bytu bez právního důvodu po skončení nájemní smlouvy 
za období 2012/11 – 2013/12 přistupitelem L. P., bytem Šumperk. Výše dlužné částky  
33.146,--Kč.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4479/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a L. P.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců,  předpokládaný počátek nájmu od 1.2.2014
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs. 
- uzavření dohody o přistoupení k dluhu, dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře,
- uhrazení dlužné částky ve výši nájemného a záloh za služby za měsíc leden 2014

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4480/14 MJP – smlouva o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě – přípojka dešťové 
kanalizace pro RD Bohdíkovská 3178/1a – pan Rottenborn, paní Nováková

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy přípojky dešťové kanalizace, v délce 1,5 m přes pozemek p.č. 95/6 v k.ú. 
Horní Temenice, pro účely napojení pozemku st.p.č. 442 se stavbou č.p. 3178 v k.ú. Horní 
Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
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Oprávnění z věcného břemene: 
M. R., bytem  Šumperk a L. N., bytem Pernarec, PSČ 330 36.
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 500,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněnými provedena v termínu nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4481/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38  o velikosti 0+1 obytných místností v 9. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                           
a J. F., trvale bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku,  předpokládaný počátek nájmu                 

od 15.1.2014
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4482/14 MJP – smlouva o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a NNk 
přípojka pro napojení sídla společnosti ASD Software, s.r.o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy:
- vodovodní přípojky v délce 94,94 m přes pozemky p.č. 1257/1, 1268/39, 1268/40 a 

1268/43 v k.ú. Šumperk,
- přípojky zemního kabelového vedení NN v délce 62,73 m přes pozemky p.č. 1257/1 a 

1268/40 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ASD Software, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2981/55A, Šumperk, IČO 62363930.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové částce 17.275,--Kč

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 5.825,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy v celkové výši 11.450,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/37/06/Foj ze dne 02.01.2007 a Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0010/2013/Pe ze dne 30.04.2013, bude oprávněným uhrazen v termínu do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4483/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku 

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nemovité věci, a to pozemek  st.p.č. 643/12 -
zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba, pozemek st.p.č. 
643/13 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – garáž, pozemek 
st.p.č. 3892 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba a 
pozemek p.č. 1348/1 – ostatní plocha, p.č. 2998 – ostatní plocha, p.č. 2999 – ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství, to vše v obci a katastrálním území Šumperk (zbývající 
část areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku).
Podmínky:
- předmět koupě bude prodán jako celek ve stavu jak stojí a leží 
- úhrada celé kupní ceny do 60-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním kupní 

smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, KP Šumperk

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 
ceny v dohodnutém termínu

- zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky
- minimální nabídková kupní cena 3.500.000,--Kč (slovy: třimiliony pětsettisíc korun 

českých),
- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Prodej areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku –
nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. 
Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu koupě                 
a nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 14.02.2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na 
podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 13:00 
hod. dne 14.02.2014

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny          
a bude zájemci vrácena

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání písemných nabídek, 
tj. po 14.02.2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k posouzení a 
doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
zájemců

Poznámka:
V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky předmětu koupě u Ing. Répalové, tel. 
602 744 869. 
Zájemci o koupi areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku
berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města 
Šumperka.
Stavební úpravy předmětu koupě jsou možné v souladu s územním plánem.

Termín: 10.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4484/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku 

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na odkoupení areálu bývalého Okresního
ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek na odkoupení areálu bývalého Okresního
ředitelství Policie ČR,  v tomto složení:
Členové hodnotící komise:  Ing. Petr Suchomel, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ota 
Sedlář, Ing. Ivana Kašparová

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4485/14 Správní a dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s. – odstoupení člena dozorčí rady 

bere na vědomí
odstoupení člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., ke dni 16.12.2013 Mgr. Petry 
Hatoňové.

4486/14 Správní a dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s. – jmenování člena dozorčí rady 

jmenuje
do funkce člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. s účinností od 9.1.2014 Mgr. Ilonu 
Moťkovou. 

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4487/14 Správní a dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období

prodlužuje 
- funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Jiřímu Gondovi o tři roky 

ode dne 28.3.2014 do 27.3.2017

- funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Vítovi Rozehnalovi o tři 
roky ode dne 28.3.2014 do 27.3.2017

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4488/14 Budova MŠ a ZŠ ul. Třebízského 1, Šumperk – nástavba objektu

bere na vědomí
žádost ředitelky Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3,                  
o dostavbu budovy mateřské školy Třebízského 1, Šumperk. 
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4489/14 Budova MŠ a ZŠ ul. Třebízského 1, Šumperk – nástavba objektu

neschvaluje
zpracování projektové dokumentace na nástavbu budovy školního zařízení na ul. Třebízského 
1, Šumperk. 

Termín: 09.01.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4490/14 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 23.1.2014 včetně programu.

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




