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Spis. zn.:  7918/2014
Č.j.:  8225/2014

U S N E S E N Í

z 84. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 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.

4498/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 563/07, 5677/10, 3105/12, 3106/12, 3108/12, 3139/12, 
3311/13, 3313/13, 3516/13, 3597/13, 3675/13, 3834/13, 3835/13, 3837/13, 
3870/13, 3882/13, 3889/13, 3918/13, 3945/13, 3946/13, 4041/13, 4042/13, 
4070/13, 4087/13, 4088/13, 4093/13, 4126/13, 4127/13, 4128/13, 4129/13, 
4130/13, 4173/13, 4179/13, 4182/13, 4183/13, 4185/13, 4186/13, 4187/13, 
4190/13, 4191/13, 4210/13, 4220/13, 4225/13, 4226/13, 4228/13, 4229/13, 
4233/13, 4235/13, 4237/13, 4255/13, 4277/13, 4285/13, 4286/13, 4288/13, 
4289/13, 4290/13, 4291/13, 4292/13, 4293/13, 4295/13, 4296/13, 4298/13, 
4311/13, 4316/13, 4317/13, 4327/13, 4331/13, 4349/13, 4359/13, 4360/13, 
4379/13, 4383/13, 4394/13, 4395/13, 4396/13, 4397/13, 4399/13, 4401/13, 
4402/13, 4403/13, 4409/13, 4410/13, 4418/13, 4419/13, 4420/13, 4421/13, 
4422/13, 4423/13, 4424/13, 4425/13, 4426/13, 4428/13, 4429/13, 4430/13, 
4432/13, 4433/13, 4434/13, 4435/13, 4436/13, 4437/13, 4442/13, 4446/13, 
4447/13, 4448/13, 4449/13, 4450/13, 4451/13, 4452/13, 4453/13, 4456/13, 
4457/13,    4458/13,   4463/13,   4464/13,    4469/13,    598/07.   

4499/14 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4439/09 do 28.02.2014 Zodpovídá: Ing. Šperlich
5412/10 do 30.09.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
2769/12 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
2958/12 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
3434/13 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4227/13 do 31.03.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4238/13 do 31.03.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4240/13 do 31.03.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4242/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4243/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4245/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4287/13 do 31.03.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4315/13 do 31.03.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4445/13 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Dočekal
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4500/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2181/12

ruší
usnesení RM č. 2181/12 ze dne 29.3.2012 ke schválení uzavření dohody o ukončení 
smlouvy o nájmu nemovitosti 1 ks městských hodin s nájemcem spol. „V I S I A  REKLAMA, 
s.r.o., se sídlem Prosluněná 560/11, Praha 5“.    

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4501/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4135/13

ruší 
usnesení RM č. 4135/13 ze dne 12.9.2013 ke schválení smlouvy o budoucí nájemní smlouvě 
nebytových prostor s budoucím nájemcem EUROCOM 2000, s.r.o., se sídlem U Divadla 49, 
Pardubice.

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4502/14 Kontrola usnesení – tisková oprava usnesení RM č. 4482/14

opravuje
usnesení RM č. 4482/14 ze dne 9.1.2014 k uzavření smlouvy o věcném břemeni –
služebnosti inženýrské sítě  - vodovodní a NNk přípojka pro napojení sídla společnosti ASD 
Software, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2981/55A, Šumperk, IČO 62363930.
V druhé odrážce usnesení je chybně uvedena výše úplaty v celkové částce 17.275,--Kč včetně 
platné sazby DPH a doplatek ve výši 5.825,--Kč včetně DPH, správně má být uvedena výše 
úplaty v celkové částce 13.077,--Kč včetně platné DPH a doplatek ve výši 1.627,--Kč včetně 
DPH.  
Vše ostatní zůstává v platnosti. 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4503/14 ÚAP ORP Šumperk – dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory k programovému vybavení č. STP/ÚAP/Šumperk  

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb technické podpory k programovému 
vybavení mezi městem Šumperkem a GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 
Pardubice, IČO 15049248, k 28.2.2014.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4504/14 Akce „Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ – dodatek č. 3

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2011, uzavřené se společností MUGO 
zahradnická, s.r.o., J. z Poděbrad 704/75, 787 01 Šumperk,  IČO 25882481, na akci „Obnova 
aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ z důvodu změny čísla účtu zhotovitele.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4505/14 Stavba „Uložení chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť města 
Šumperka – zemní práce“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Uložení 
chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť města Šumperka – zemní práce“ 
vyloučení z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů:
- společnost SDM – Stavby demolice Morava, s.r.o., Bělohradská 568/92, 120 00 Praha, 

IČO 28647416
- společnost EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4506/14 Stavba „Uložení chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť města 
Šumperka – zemní práce“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Uložení 
chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť města Šumperka – zemní práce“ 
zhotovitelem stavby společnost HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc, 
IČO 45195706. Celková nabídková cena je 1.078.565,--Kč bez DPH, tj. 1.305.064,--Kč včetně 
DPH. 

Termín: 13.03.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4507/14 MJP – vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků            
a příslušenství na území města Šumperka“

schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“. Důvodem zrušení zadávacího řízení je 
skutečnost, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku.

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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4508/14 MJP – vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků            
a příslušenství na území města Šumperka“

ukládá
správci majetku města ve spolupráci s pracovní skupinou pro přípravu zadávacích podmínek 
veřejných zakázek na komunální služby ve složení dle usnesení RM č. 3367/13 ze dne 
28.2.2013 zpracovat a předložit nové zadávací podmínky pro opakované zadávací řízení pro 
veřejnou zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka“, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,                 
o veřejných zakázkách, v platném znění.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4509/14 MJP – vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků            
a příslušenství na území města Šumperka“

ukládá
správci majetku města předložit RM k projednání návrhy řešení problematiky zajištění plnění 
prací v oblasti údržby veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka po dobu vedení nového zadávacího řízení.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4510/14 MJP – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na 14 b.j. v domě Vrchlického 23, 
Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 906 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 23.10.1998 (na 14 b.j. v domě Vrchlického 23, 
Šumperk), mezi ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj,  se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, 
PSČ 110 15, IČO 66002222, a městem Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
PSČ 787 01, IČO 00303461. Předmětem dodatku je změna vázací doby platnosti podmínek 
pro nakládání s byty postavenými s dotací v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů 
a technické infrastruktury“ v roce 1998, kdy ustanovení smlouvy:
„Město (obec) nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby vlastnictví domu, postaveného 
s použitím státní dotace, na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí užívání všech bytů 
v tomto domě k trvalému nájemnímu bydlení.“
bude mít toto nové znění:
„Město nepřevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictví bytů postavených s použitím 
státní dotace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí užívání těchto bytů k trvalému 
nájemnímu bydlení.“

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4511/14 MJP – cestovní pojištění starosty, místostarostů a Ing. Vitáskové

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 
113 04, IČO 45272956. Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční služby, 
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a odpovědnosti za 
škodu finanční (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné osoby: Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. 
Marek Zapletal, 1. místostarosta, Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta a Ing. Vlasta Vitásková. 
Pojištění se sjednává s účinností od 1.3.2014 do 28.2.2015 a v případě Ing. Vlasty Vitáskové 
s účinností od 8.2.2014 do 7.2.2015. Územní platnost: Evropa. Výše pojistného činí        
1.742,--Kč/rok za pojištěnou osobu, a v případě Ing. Vlasty Vitáskové 1.891,--Kč/rok za 
pojištěnou osobu, tj. celkem 7.117,--Kč/rok.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4512/14 MJP – výstavba komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných 
domů v Horní Temenici, or. lokalita Za Hniličkou

schvaluje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o zřízení práva provést stavbu ze dne 13.11.2013 označené jako 
Obch /0090/2013, uzavřené mezi městem Šumperkem a manželi J. a M. G., oba bytem  
Šumperk, kterým dojde k zrušení bodu 2. článku III. smlouvy, kterým byla dána doba trvání 
smlouvy do 31.12.2014. Nově bude stanovena doba trvání smlouvy do vydání kolaudačního 
souhlasu stavby.
Dále zůstane smlouva Obch/0090/2013 bez dalších změn a doplnění.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4513/14 MJP – výstavba komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných 
domů v Horní Temenici, or. lokalita Za Hniličkou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník stavbou dotčeného pozemku 
p.č. 223/2 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na části předmětného 
pozemku stavbu komunikace, v rozsahu a stavebně technickém provedení dle doložené 
Projektové dokumentace: Komunikace Za Hniličkou, zhotovitele: PROJEKCE s.r.o. vodní a 
dopravní stavby, Jílová 2769/6, Šumperk, datum 6/2012.
Vlastník pozemku:
Z. S., bytem Šumperk.
Stavebník:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky:
- investor je povinen dodržet projektovou dokumentaci
- po dokončení stavby bude smluvně dořešeno majetkoprávní narovnání stavby na cizím 

pozemku
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do vydání kolaudačního souhlasu stavby

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4514/14 MJP – výstavba komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných 
domů v Horní Temenici, or. lokalita Za Hniličkou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník stavbou dotčeného pozemku 
p.č. 223/3 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na části předmětného 
pozemku stavbu komunikace, v rozsahu a stavebně technickém provedení dle doložené 
Projektové dokumentace: Komunikace Za Hniličkou, zhotovitele: PROJEKCE s.r.o. vodní a 
dopravní stavby, Jílová 2769/6, Šumperk, datum 6/2012.
Vlastník pozemku:
M. P., Innsbruck, Rakousko.
Stavebník:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky:
- investor je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- po dokončení stavby bude smluvně dořešeno majetkoprávní narovnání stavby na cizím 

pozemku
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do vydání kolaudačního souhlasu stavby

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4515/14 MJP – výpůjčka části areálu Luže – Armáda spásy

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
3.1.2014 do 19.1.2014 dle usnesení rady města č. 4466/13 ze dne 30.12.2013 výpůjčku 
těchto nemovitostí (včetně všech součástí a příslušenství) v k.ú. Šumperk, obec Šumperk a 
movitých věcí: 
- pozemky:

st.p.č. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
st.p.č. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 1763 zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 1764 zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 4509 zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 5493 zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 5494 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha
p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha

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

- movité věci: vybavení kuchyně v objektu bez č.p./č.e. na st.p.č. 1761/1 v k.ú. Šumperk                   
v celkové pořizovací ceně 2.661.718,--Kč 
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za následujících podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- vypůjčitel: Armáda spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, PSČ 158 00, IČO

40613411
- účel výpůjčky: poskytování a provozování sociálních služeb
- doba výpůjčky: neurčitá od 31.1.2014 s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Na dobu 

od 19.12.2013 do data 30.1.2014 se pohlíží jako na vztah založený smlouvou o výpůjčce 
- výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 

doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně
- vypůjčitel je povinen respektovat na pozemku p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk váznoucí věcné 

břemeno práva přístupu a příjezdu zřízené pro každého dalšího vlastníka pozemku st.p.č. 
1762, resp. vlastníka budovy bez č.p./č.e. na pozemku st.p.č. 1762 a vlastníka pozemku 
p.č. 1649/10 v k.ú. Šumperk

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup a příjezd přes komunikaci na p.č. 1649/1 
v k.ú. Šumperk k pozemku p.č. 1649/8 a stavbám na pozemcích st.p.č. 1765, st.p.č. 4510 
a st.p.č. 6031 a dále užívání hřiště na p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk pro účely zajišťování 
úkolů půjčitele v rámci integrovaného záchranného systému (přístupová komunikace a 
hřiště jsou vyznačeny GP č. 3918-116/2004  

- vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky přenechat 
k užívání třetí osobě, a to ani zčásti

- služby spojené s užíváním vypůjčených nemovitostí, zejména dodávky elektrické energie, 
plynu, vody, teplé užitkové vody, vytápění, odvod odpadních vod, úklid společných prostor 
budovy, odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu a telekomunikační služby si bude 
vypůjčitel zajišťovat sám vlastním nákladem a úsilím a svým jménem a půjčitel mu k tomu 
poskytne jen nutnou součinnost

- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména náklady na 
malování, opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních a dveřních skel apod. 
v budovách, včetně veškerých revizí) i opravami nemovitostí

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům (dle nabídky 
pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost

- vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele provádět jakékoliv 
stavebně technické úpravy či zásahy do vypůjčených nemovitostí

- v případě zničení nebo poškození budov není půjčitel povinen zajistit vypůjčiteli náhradní 
prostory

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost vstup do vypůjčených budov a na 
vypůjčené pozemky, zejména za účelem kontroly dodržování podmínek smlouvy, provádění 
nutných oprav nebo provádění kontroly instalovaných inženýrských sítí

- za organizaci a zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany 
životního prostředí a hygieny v souladu s platnými předpisy odpovídá ve vypůjčených 
nemovitostech vypůjčitel. Půjčitel je oprávněn kontrolovat dodržování platných předpisů ve 
vypůjčených nemovitostech

- terénní popř. jiné úpravy vypůjčených pozemků je vypůjčitel oprávněn provést na vlastní 
náklady jen s předchozím písemným souhlasem půjčitele. Po skončení výpůjčky je vypůjčitel 
povinen na vlastní náklady pozemky uvést do původního stavu, není-li dohodnuto jinak

- užívací vztah lze ukončit dohodou či výpovědí
- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčené nemovitosti řádně 

vyklizené. Nepředá-li vypůjčitel při skončení výpůjčky vypůjčené nemovitosti včas a řádně 
vyklizené, zaplatí půjčiteli za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý den 
prodlení

- předmětem výpůjčky pro Armádu spásy v ČR nebude plynárenské zařízení – STL 
plynovodní přípojka uložená v zemi od RS v Novém Malíně do areálu Luže Šumperk

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4516/14 MJP – předání nemovitostí v areálu Luže do správy oddělení správy majetku odboru 
majetkoprávního

schvaluje
předání níže uvedených nemovitostí v areálu Luže v majetku města Šumperka do správy 
oddělení správy majetku odboru majetkoprávního:
Pozemky:
- st.p.č. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- st.p.č. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří
- st.p.č. 1763 zastavěná plocha a nádvoří
- st.p.č. 1764 zastavěná plocha a nádvoří
- st.p.č. 4509 zastavěná plocha a nádvoří
- st.p.č. 5493 zastavěná plocha a nádvoří
- st.p.č. 5494 zastavěná plocha a nádvoří
- p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha
- p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha

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

vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4517/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 274/3 v k.ú. Horní Temenice, pozemek pod 
stavbou RD

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej st.p.č. 274/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Temenice za podmínek:
- účel prodeje: pozemek pod stavbou RD
- kupní cena: 1.323,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 07.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4518/14 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést část p.p.č. 390/1 v k.ú. Šumperk, 
or. část pozemku pod schody při ul. Hanácké

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 390/1 o výměře 38 m2 
v k.ú. Šumperk, z vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 
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1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodařit pro Střední 
školu, Základní školu a Mateřskou školu Šumperk, Hanácká 3 se sídlem Hanácká 145/3, 
Šumperk, IČO 49589768, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Mezi účastníky bude 
po schválení v orgánech města uzavřena darovací smlouva.

Termín: 07.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4519/14 MJP – výstavba řadových domů – lokalita ul. Kanadská

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu, označené jako 
Obch/0035/2013/Pe, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2013, kterým dojde ke změně 
stanovení platnosti smlouvy, a to z data 31.01.2014 nově do 30.06.2014. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením RM č. 3875/13 ze dne 27.06.2013 a usnesením RM 
č. 4115/13 ze dne 12.09.2013, zůstávají nezměněny.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4520/14 MJP – změna usnesení č. 2980/12, smlouva o užití práva pro účely zajištění vjezdu, 
ul. Komenského 8, 10, 14 a 16  

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2980/12 ze dne 01.11.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 151/2, p.p.č 150/4 a p.p.č. 150/2 vše v k.ú. Šumperk, 
spočívající ve vypuštění účastníka - uživatele práva:
- M. Š., bytem Praha-Kamýk a K. Š., bytem  Šumperk
- L. N., bytem  Šumperk
Dále se vypouští v odstavci „účel“:  zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na 
pozemcích  st.p.č. 3907 a st.p.č. 3911, které jsou ve vlastnictví výše uvedených uživatelů 
práva. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením RM č. 2980/12 ze dne 1.11.2012 zůstávají beze 
změny.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

    

4521/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 555/27 a 555/14 v k.ú. Šumperk, or. 
část zahrady u domu Balbínova 19, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 555/27 a 555/14 o celkové 
výměře cca 147 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: individuální využití
Podmínky nájmu:
- nájemné 5,--Kč/m2/rok
- doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
- povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady nájemce

Termín: 10.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4522/14 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 555/27 a 555/14 v k.ú. Šumperk, or. 
část zahrady u domu Balbínova 19, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku p.č. 555/27 a 555/14 o celkové 
výměře cca 147 m2 v k.ú. Šumperk.
Podmínky prodeje:
- kupní cena 400,--Kč/m2

- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, hranice zaměření budou určeny 
vlastníkem pozemků

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva

Termín: 10.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4523/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka 
pro pozemek st.p.č. 724/3 se stavbou bez čp/če v k.ú. Šumperk – Z. K. ,  H. Z.

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy plynovodní přípojky v délce 5,93 m přes pozemky p.č. 1947/6 a 3237 v k.ú. 
Šumperk, pro účely napojení nemovitostí - pozemku st.p.č. 724/3 se stavbou bez čp/če v k.ú. 
Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
Z. K., bytem Šumperk.
H. Z., 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  646,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 254,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 900,--Kč, 
zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/09/06/Foj ze dne 26.6.2006, bude oprávněným vrácen v termínu nejpozději do       
30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4524/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – přípojky IS pro 
pozemek st.p.č. 6267 se stavbou RD č.p. 3203 v k.ú.  Šumperk – T. M., při ul. 
Slavíčkově v Šumperku 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy přípojek splaškové kanalizační, vodovodní, plynovodní, kabelového vedení NN 
a komunikační sítě v celkové délce 33,01 m přes pozemek p.č. 2298 v k.ú. Šumperk (or. 
komunikace ul. Slavíčkovy), pro účely napojení nemovitostí - pozemku st.p.č. 6267 se stavbou 
RD č.p. 3203 v k.ú. Šumperk.
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
T. M., bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  1.198,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 598,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 600,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/09/07/Foj ze dne 27.04.2007, bude oprávněným uhrazen v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4525/14 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby VBb/0062/2009/Foj – přeložka plynovodu v rámci 
rekonstrukce ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby VBb/0062/2009/Foj, uzavřené dne 17.12.2009 mezi městem 
Šumperkem, jako budoucím povinným a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad 
Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567, (dříve SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava 
– Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČO 27768961), jako budoucím oprávněným, kterou se 
město Šumperk zavázalo ve prospěch budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající 
věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřídit a provozovat přeložku plynovodního řadu na 
pozemku p.č. 25/30 (dříve p.č. 25/3) v k.ú. Šumperk.
Město Šumperk vyplatí zpět budoucímu oprávněnému uhrazenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši 5.400,--Kč včetně DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření dohody.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4526/14 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu pergoly na pozemku p.č. 1999/12 
v k.ú. Šumperk – P. H. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník stavbou dotčeného pozemku 
p.č. 1999/12 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Denisova 2) zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu zahradní pergoly, v rozsahu, umístění a stavebně 
technickém provedení dle doložené žádosti.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
P. H., bytem Šumperk.
Podmínky:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.03.2017

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4527/14 MJP – předání vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace a veřejného 
osvětlení v lokalitě Panorama II v Šumperku do správy společnosti ŠPVS, a.s. a 
společnosti PMŠ, a.s.

schvaluje
předání  vodního díla, a to vodovodu a splaškové  kanalizace v lokalitě Panorama II                  
v Šumperku, na kterou byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby  MěÚ Šumperk, 
odborem životního prostředí, dne 14.8.2013 pod č.j. MUSP 64750/2013, Sp.zn.: 
59701/2013 ŽPR/ALTU, do provozování společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost, a.s., se sídlem: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674911, a to na 
základě dodatku č. 10 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a úpravě vzájemných 
vztahů uzavřené dne 15.10.2004 mezi městem Šumperkem jako vlastníkem, Šumperskou 
provozní vodohospodářskou společností, a.s., jako provozovatelem a za účasti společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Provozování provozovatelem a za účasti společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Provozování kanalizace a vodovodu bude společností 
ŠPVS vykonáváno bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům 
provozovatelem dle příslušných právních předpisů jeho jménem a na jeho účet. To vše do 
doby, kdy město Šumperk bude moci vložit kanalizaci a vodovod do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01,             
IČO 47674954.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4528/14 MJP – předání vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace a veřejného 
osvětlení v lokalitě Panorama II v Šumperku do správy společnosti ŠPVS, a.s. a 
společnosti PMŠ, a.s.

schvaluje
předání vodního díla  dešťové kanalizace v lokalitě Panorama II v Šumperku, na kterou vydal 
kolaudační souhlas s užíváním stavby MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, dne 
14.8.2013 pod č.j. MUSP 64750/2013, Sp.zn.: 59701/2013 ŽPR/ALTU, díla komunikace 
vozidlové a pěší, na kterou byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby MěÚ Šumperk, 
odborem dopravy, dne 9.9.2013 pod č.j. MUSP 71593/2013, Sp.zn.: 61546/2013 
DOP/LEPO, a která je umístěna na pozemku p.č.1845/12, p.č.1845/173, p.č.1845/174, 
p.č.1845/175 a p.č. 1845/176 v k.ú. Šumperk a díla veřejného osvětlení, na které byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby  MěÚ Šumperk, odborem výstavby, dne 9.8.2013 pod 
č.j. MUSP 63640/2013, Sp.zn.: 61084/2013 VYS/JAFI, do správy  společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  65138163.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4529/14 MJP – uplatnění nároku z titulu skryté vady – prodaná bytová jednotka v domě na 
ulici Gen. Svobody 7

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody s vlastníky převedené bytové jednotky č. 245/4 v domě č.p. 245 na 
st.p.č 253/1 v k.ú. Šumperk o poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 40.000,--Kč na základě 
uplatněného nároku na slevu z titulu skryté vady.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 84 – 30.01.2014

13

4530/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk                
– rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a
kanalizace“ vyloučit firmu:
- Josef Janáček, se sídlem Zahradní 2722/33, Šumperk, IČO 65131673

Termín: 15.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4531/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk               
– rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace“ zhotovitelem firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 
IČO 47153903. Nabídková cena je 2.309.458,--Kč včetně DPH.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4532/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž 
stropních operačních světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž stropních operačních 
světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“ vyloučit firmu:
- CHEIRÓN a.s., se sídlem Ulrychova 2260/13, Praha, PSČ 162 00, IČO 27094987

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4533/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž 
stropních operačních světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – dodávka a montáž stropních operačních 
světel na centrální operační sály č. 1, 3 a 4“ dodavatelem firmu Fénix Brno, spol. s r.o., se 
sídlem Vackova 1803/79, Brno, PSČ 612 00, IČO 44961863. Nabídková cena je    
1.164.625,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4534/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                           
č. MJP/PŘ/0001/2011 uzavřené dne 15. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a P. S., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Gen. Svobody 254/1  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014  do   28. 2. 2015.  

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4535/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                           
č. MJP/P/0003/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a J. K., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 24 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku.
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014 do   28. 2. 2015.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4536/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                             
č. MJP/P/0001/2013 uzavřené dne 28. 2. 2013 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a R. a L. K., bytem  Šumperk,  
jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 37 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22                   
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014 do       
28. 2. 2015.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4537/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                            
č. MJP/P/0002/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a K. a K. H. bytem  Šumperk,  
jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 39 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22                    
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2014 do          
31. 7. 2014.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4538/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                            
č. MJP/P/0001/2012 uzavřené dne 19. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a R. a L. N., bytem Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 49 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2014 do  30. 4. 2014.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4539/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. MJP/P/0001/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a G. P., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 65  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014 do   28. 2. 2015.  

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4540/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                            
č. MJP/PŘ/0003/2011 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a E. a   J. B., oba bytem  Šumperk,  
jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2014 do   31. 7. 
2014.  

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4541/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                           
č. MJP/P/0002/2013 uzavřené dne 14. 2. 2013 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a M. H., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50               
v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014 do   28. 
2. 2015.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 84 – 30.01.2014

16

4542/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                           
č. MJP/P/0001/2010 uzavřené dne 3. 3. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a V. a   J.M., oba bytem  
Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě  na ulici Lidické 1313/77 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2014 do  28. 2. 
2015.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4543/14 MJP – sleva z nájmu Temenická 2924/35, byt č. 406

schvaluje
slevu ve výši 30% nájemného z plochy bytu pro nájemce bytu číslo 406 v domě Temenická 
2924/35 v Šumperku od 15.10.2013 do doby odstranění závad. 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4544/14 MJP – ukončení smlouvy č. OSTO/0011/2011 – umístění inzertních skříněk na domě 
Hlavní třída 289/12 

schvaluje
ukončení smlouvy č. OSTO/0011/2011 ze dne 10.10.2011, uzavřené mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako vlastníkem a 
společností PALLIA, s.r.o.,  se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČO 26818906, jako uživatelem.

Předmět smlouvy: umístění dvou inzertních skříněk na domě Hlavní třída 289/12               
v Šumperku

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.1.2014
Podmínka: inzertní skříňky budou k datu ukončení smlouvy uživatelem odstraněny 

a plocha pod skříňkami bude uvedena do původního stavu

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4545/14 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

schvaluje
zveřejnit záměr vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 1280 na pozemku st.p.č. 1248/2 v k.ú. 
a obci Šumperk (orientačně 28. října 1), 1. NP, učebna č. 10 
- účel: multismyslová relaxační místnost Snoezelen pro osoby s poruchami autistického 

spektra
- doba výpůjčky: určitá, do doby zahájení rekonstrukce budovy
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4546/14 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Rekonstrukce parkoviště u prodejny 
LIDL Šumperk, ul. M. R. Štefánika“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník stavbou dotčeného pozemku 
p.č. 2047/10 v k.ú. Šumperk (or. komunikace ul. M. R. Štefánika) zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu, spočívající v rekonstrukci stávajícího sjezdu z ul.     
M. R. Štefánika, v rozsahu a stavebně technickém provedení dle doložené Projektové 
dokumentace: Rekonstrukce parkoviště u prodejny LIDL Šumperk, ul. M. R. Štefánika, 
zhotovitele: RHM a.s., Senovážná 996/6, Praha, PSČ 110 01, datum 10/2013.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČO
26178541.
Podmínky:
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI a PMŠ, a.s.
- po dokončení stavby bude smluvně dořešeno majetkoprávní narovnání stavby na cizím 

pozemku
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.03.2017

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4547/14 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 2014/2015

bere na vědomí
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2014/2015 ve dnech 25.3.2014 a 26.3.2014.

4548/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení myčky do školní jídelny v celkové výši do 50 tis. Kč. 

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4549/14 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2013

bere na vědomí
zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2013.
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4550/14 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány 

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2014:

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Odpisový plán:

Celkem:
Hlavní

činnost:
Doplňková 

činnost:
Základní škola Šumperk,
Dr.E.Beneše 1, IČO 00852295

PaedDr. 
Milan Tichý 372.059,20 370.595,20 1.464,-

Základní škola Šumperk, 
8. května 63, IČO 00852317

Mgr. 
Radovan Pavelka 503.812,- 497.140,30 6.671,70

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38, IČO 00852864

PaedDr. 
Hynek Pálka 127.308,- 125.828,- 1.480,-

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22, IČO 60339381

Mgr. 
Petr Málek 243.032,- 240.032,- 3.000,-

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21, IČO 00852287

Mgr. 
Viktor Verner 700.767,50 686.661,50 14.106,-

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, IČO 00852091

Mgr. 
Yvona Šimková 226.028,- 223.272,- 2.756,-

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085 Jarmila Palová 202.314,- 194.265,- 8.049,-
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČO 71011994 Pavlína Bošková 151.024,- 151.024,- -
Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082

Mgr. 
Jaroslav Ondráček 114.143,- 114.143,- -

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3, IČO 00851400

MgA.
Kamil Navrátil 525.902,- 525.902,- -

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6, IČO 65496604

Mgr. 
Zdeňka Daňková 71.484,- 71.484,- -

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: ředitelé p.o. 

4551/14 Vlajka pro Tibet

schvaluje
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na průčelí Městského úřadu 
Šumperk (budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk) dne 10.3.2014.

Termín: 10.03.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4552/14 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2013

schvaluje
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2013 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4553/14 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2014 

schvaluje
program prevence kriminality města Šumperka na rok 2014. 

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4554/14 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2014

schvaluje
podání žádosti o dotaci na Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2014.

Termín: 30.01.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4555/14 Byty podle opatření č. 4/2012   

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a I. H., trvale 
bytem Šumperk, zastoupené A. H., trvale bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek:
- nájemní  smlouva na  dobu určitou 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od                

15. 2.2014
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4556/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 207 o velikosti 1+kk obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Ž. M., bytem   
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

15.2.2014
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4557/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 203 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. Ž., bytem   
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

15.2.2014
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4558/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
zařazení žádosti K. H., trvale bytem Šumperk, t. č. bytem  Šumperk, do evidence žadatelů        
o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení.

Termín: 01.02.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4559/14 Hospodaření s komunálním odpadem 

schvaluje
distribuci sad tašek na tříděný odpad zdarma pro občany Šumperka. Odbor životního prostředí
zajistí distribuci sad tašek na tříděný odpad zdarma pro občany Šumperka. 

Termín: 20.03.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

4560/14 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2013

bere na vědomí
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2013.

4561/14 Personální záležitosti

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku:

k 1. 3. 2014 – stav 195,25 zaměstnanců + 4 zaměstnanci odboru SOC

Termín: 01.03.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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4562/14 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského úřadu 
v Šumperku schváleného radou města dne 12. 1. 2012 s účinností k 1.3.2014.

Termín: 01.03.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4563/14 Personální záležitosti

schvaluje
systemizaci Města Šumperka s účinností k 1.3.2014.

Termín: 01.03.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4564/14 Petice ve věci zamezení výstavby některých parkovacích míst na sídlišti Evaldova 
v Šumperku 

bere na vědomí
petici podanou dne 24. 1. 2014 ve věci zamezení výstavby některých parkovacích míst na 
sídlišti Evaldova v Šumperku. 

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



Systemizace Městského úřadu v Šumperku k 1.3.2014

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

33

19

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 1.3.2014

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

33

19

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




