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Spis. zn.:   12538/2014
Č.j.:      12932/2014

U S N E S E N Í

z 85. schůze rady města Šumperka ze dne 13. 2. 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.

4565/14 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I roku 2014

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. I roku 2014:
příjmy ve výši 2.193 tis. Kč
výdaje ve výši 2.193 tis. Kč

příjmy celkem 456.897 tis. Kč
výdaje celkem 561.785 tis. Kč

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4566/14 Veřejnoprávní smlouva s obcí Bratrušov

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bratrušov k zajištění daňové exekuce prodejem 
movitých věcí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Termín: 01.03.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4567/14 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2013

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2013 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření      
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

4568/14 Zpráva o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2013

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2013.
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4569/14 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

schvaluje
- opakované vypsání veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění, na zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ 

- zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ pro období od 1.9.2014 do 
31.8.2020. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná  dle § 16a 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4570/14 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

doporučuje ZM
schválit v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“, zpracované dle ust. § 156 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4571/14 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

schvaluje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro zadávací řízení pro veřejnou 
zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 
ve složení:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Přemysl Michálek, CSc., Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek Novotný, Ing. 
Tomáš Vašíček

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Jan 
Doležal  

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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4572/14 Rozpracování usnesení RM č. 4509/14 

ukládá
správci majetku města v návaznosti na usnesení RM č. 4507/14 a 4509/14 ze dne 
30.1.2014 realizovat dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zadávací řízení 
formou jednacího řízení bez uveřejnění se stávajícím dodavatelem služeb v oblasti údržby 
veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka za účelem uzavření 
smlouvy v limitech původní smlouvy na období od 1.4.2014 do 31.8.2014, tj. do doby 
předpokládaného ukončení opakovaného III. zadávacího řízení, vedeného zadavatelem dle     
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, v oblasti údržby veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka. 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4573/14 Stánkový prodej

schvaluje
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro 
období od 17.3.2014 do 10.11.2014 v rozsahu:
Počet stánků: max. 20 ks
Umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialovou a 17. listopadu při parku Sady 1. máje
Nájem stánku: 120,--Kč/stánek/den včetně DPH – starý stánek

300,--Kč/stánek/den včetně DPH – nový stánek včetně přistavení
a odvozu 

Kauce: 5.000,--Kč/stánek, nájemce je držitel ŽL a jedná se o nájem delší jak 
jeden měsíc

Doba nájmu: od 17.3.2014 do 10.11.2014
Provozní doba: od 6:30 do 19:00 hod. – pracovní dny

od 6:30 do 13:00 hod. – sobota, neděle
Omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, „dušičkové zboží“, potraviny od prvovýrobců 

(farmáři)
Omezení provozu: v době konání farmářských trhů budou stánky přednostně nabídnuty 

pořadateli farmářských trhů
Ostatní omezení: zákaz parkování vozidel zásobování stánků za pronajatými stánky

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4574/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti stezky a cesty přes pozemky p.č. 
1239/59, 1239/21 a 1188/1 v k.ú. Šumperk, lokalita za lékařským domem, 
vnitroblok  ul. M. R. Štefánika, Dr. E. Beneše, Ležáky a Masarykovo nám.

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty přes pozemky p.č. 
1239/59, 1239/21 a 1188/1 v k.ú. Šumperk (or. účelová komunikace vnitrobloku za 
Lékařským domem), pro účely zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem ve vlastnictví 
oprávněného – budovy č.p. 1831 na pozemku st.p.č. 1802/1 (or. Dr. E. Beneše 12) a 
pozemku st.p.č. 1802/2 v k.ú. Sumperk.
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
M. H., bytem Praha – Dejvice, PSČ 160 00.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši jednorázové částky  

10.000,--Kč + DPH v platné výši. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4575/14 MJP – úrazové pojištění starosty a místostarostů 

schvaluje
uzavřít s účinností od 1.3.2014 do 28.2.2015 pojistnou smlouvu se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 
47116617. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro 
případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním a tělesného poškození způsobeného 
úrazem při pracovní i mimopracovní činnosti. Pojištěné osoby: Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. 
Marek Zapletal, 1. místostarosta a Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta. Výše pojistného činí 
2.304,--Kč/rok za pojištěnou osobu. Celková výše pojistného za všechny pojištěné osoby činí 
6.912,--Kč/rok.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4576/14 MJP – dar přenosného pískoviště pro Ječmínek, o.p.s., Šumperk

schvaluje
darovat z majetku města Šumperka do vlastnictví Ječmínek, o.p.s., se sídlem Šumperk, 
Evaldova 25, PSČ 787 01, IČO 26835932, přenosné pískoviště v pořizovací ceně 8.228,--Kč 
včetně DPH.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4577/14 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0047/2009/Foj – Výstavba teplovodu z kotelny K14 Uničovská – napojení 
krytého bazénu v Šumperku 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0047/2009/Foj ze dne 17.09.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2009, uzavřené 
mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. Podniky města Šumperka, a.s., se 
sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, jako budoucím oprávněným, jejímž 
předmětem je budoucí závazek města Šumperka uzavřít s oprávněným smlouvu o zřízení 
věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy teplovodu přes pozemky p.č. 
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1350/3, 1484/12, 1484/15, 1488/7, 1487/6, 1487/8 a 1487/9 v k.ú. Šumperk, v rámci 
akce: Výstavba teplovodu z kotelny K14 Uničovská – napojení krytého bazénu v Šumperku.
Dodatkem č. 2 dojde ke změně termínu úhrady finanční náhrady za zřízení věcného břemene, 
z původně stanoveného termínu do 31.12.2012 na nově stanovený termín do 31.12.2018,         
z důvodu posunutí termínu realizace stavby teplovodu.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0047/2009/Foj, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4578/14 Stanovení kupních cen pro rok 2014 a následující

doporučuje ZM
schválit pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2014 a následující s platností od 
27.2.2014 se zachováním stejných cen jako pro rok 2013, takto:
k.ú. Šumperk: 
- pod obytnými domy 1.869,--Kč/m2

platí  pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části  pozemku bude kupní cena            
stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek

- pod garážemi 1.725,--Kč/m2
- zahrady u obytných domů    400,--Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné    
      části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru 

k.ú. Horní a Dolní Temenice: 
- pod obytnými domy 1.323,--Kč/m2
- platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude kupní cena                             

stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek
pod garážemi 1.221,--Kč/m2  

- zahrady u obytných domů     300,--Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné 
části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru 

V případě splátkování kupní ceny se stanovuje maximální doba splátek 12 měsíců.
Takto stanovené kupní ceny platí do doby změny usnesení zastupitelstva města.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4579/14 MJP – změna „Zásad pro prodej…“

doporučuje ZM
schválit změnu „Zásad pro prodej…“ tak, že:
- v čl. III. se doplňuje věta tohoto znění:

Kupní cena stavebního pozemku pod bytovým domem se při prodeji v roce 2014 a 
následujících   stanoví v souladu s usnesením ZM č. xxx/14 ze dne 27.2.2014.

- v čl. V. se doplňuje odstavec tohoto znění:
Při prodeji bytových jednotek v roce 2014 a následujících  písmeno  N vyjadřuje hodnotu 
výše ročního nájemného stanoveného v souladu s usnesením RM č. 4101/09 ze dne 
23.7.2009.

Ostatní ustanovení „Zásad pro prodej…“ zůstávají beze změny.
Změna nabývá účinnosti dnem schválení.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4580/14 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0018/2011/Pe –
Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Evaldova – SMP

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0018/2011/Pe, uzavřené 
dne 02.05.2011 mezi městem Šumperkem, jako povinným a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČO 27768961, jako oprávněným, 
jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu přes 
pozemky  p.č. 2053/1, 2053/2, 2053/4 a 2216/1 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Evaldova, z důvodu uzavření nové smlouvy.
Uhrazený doplatek finanční náhrady za zřízení věcného břemene dle této smlouvy ve výši 
2.956,--Kč včetně platné sazby DPH bude započten do požadované úhrady dle nové smlouvy.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4581/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Evaldova - RWE 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v celkové délce 49,5 m přes pozemky p.č. 
2053/1, 2053/2, 2053/9 a 2216/1 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce Rekonstrukce MS 
SU Šumperk, ul. Evaldova.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  17.969,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 13.613,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 1.400,--Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0026/08/Foj ze dne 04.07.2008 a doplatku ve výši 2.956,--Kč včetně DPH 
dle Smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0018/2011/Pe ze dne 02.05.2011, bude 
oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4582/14 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0017/2011/Pe     
– Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Kmochova – SMP

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0017/2011/Pe, uzavřené 
dne 02.05.2011 mezi městem Šumperkem, jako povinným a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČO 27768961, jako oprávněným, 
jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu přes 



RM 85 – 13.02.2014

7

pozemky  p.č. 9/25, 11/9, 11/12 a 2211 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce Rekonstrukce 
MS SU Šumperk, ul. Kmochova, z důvodu uzavření nové smlouvy.
Uhrazený doplatek finanční náhrady za zřízení věcného břemene dle této smlouvy ve výši 
1.431,--Kč včetně platné sazby DPH bude započten do požadované úhrady dle nové smlouvy.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4583/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Kmochova – RWE

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v celkové délce 103,4 m přes pozemky p.č. 
9/25, 9/36, 11/9, 11/10, 11/12 a 2211/10 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Kmochova.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  22.521,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 20.290,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 800,--Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0033/08/Foj ze dne 07.08.2008 a doplatku ve výši 1.431,--Kč včetně DPH 
dle smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0017/2011/Pe ze dne 02.05.2011, bude 
oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4584/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul.  J. z Poděbrad – RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v celkové délce 977,7 m přes pozemky p.č.
5/1, 9/3, 25/1, 25/3, 239/1, 1991/8, 1992/1, 1995/1, 2211/10, 2211/13, 2211/15, 
2211/16, 2211/18, 2211/23, 2211/24, 2211/25, 2211/16, 2211/27 a st.p.č. 1981/2       
v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. J. z Poděbrad.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  212.943,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 179.043,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 33.900,--Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0035/08/Foj ze dne 07.08.2008, bude oprávněným uhrazen v termínu 
nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4585/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Prievidzská – RWE, or. lokalita od ul. Bludovské, přes ul. Prievidzskou, 
po ul. Bojnickou a Temenickou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v celkové délce 1690,79 m přes pozemky p.č. 
481/1, 481/2, 481/3, 481/5, 498/5, 498/18, 498/31, 513/1, 513/13 v k.ú. Šumperk a 
p.č. 108/1, 108/4, 108/5, 108/6, 108/8, 108/11, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17, 
108/18, 108/19, 108/22, 108/23 v k.ú. Dolní Temenice, v rámci stavební akce 
Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Prievidzská.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 368.254,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 305.362,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 62.892,--Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/10/05/Foj ze dne 27.06.2005, bude oprávněným uhrazen v termínu 
nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4586/14 MJP – výkup pozemku p.č. 2044/7 v k.ú. Šumperk, pozemek pod komunikací v ulici 
Okružní

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města usnesením ZM č. 194/07 ze dne 08.03.2007, kterým 
byl přislíben budoucí výkup  části pozemku p.č. 2349/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk, 
schválit výkup části p.č. 2349/2 o výměře 9 m2, dle GP č. 6203-252/2012 nově p.p.č. 
2044/7 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici      

Okružní, Šumperk
- prodávající: 

L. M., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/3  
S. M., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/3 
P. M., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/3
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- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
- kupní cena: 30,--Kč/m2, tj. 270,--Kč
- kupující: Město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

Město Šumperk

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4587/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu REKO MS Šumperk, ul. Myslbekova –
rekonstrukce NTL plynovodu – RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě a o zřízení 
práva provést stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení NTL 
plynovodu v předpokládané délce 404,5 m přes pozemky p.č. 2080/2 a 2058/1 v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavby: REKO MS Šumperk, ul. Myslbekova.
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 Klíšská 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 pravidly města Šumperka, 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 
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 44.495,--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 nejpozději do jednoho roku od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu a uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene v požadovaných termínech se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta 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 31.05.2016

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4588/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě – telekomunikační síť 
LTE2M M SUVIT OK – Telefónica Czech Republic, a.s. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě v délce 13,66 m přes pozemek p.č. 
1961/8 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby: LTE2M M SUVIT OK.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,               
PSČ 140 22, IČO 60193336.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.503,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 503,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 1.000,--Kč včetně DPH, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0006/2013/Pe ze dne 20.02.2013, bude 
oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před 
vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4589/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce 
výtahů“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na 
otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk –
rekonstrukce výtahů“ vyloučit firmy:
- VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o., se sídlem Sladkovského 659/40, Olomouc, PSČ 783 71 

Olomouc, IČO 25908405
- ELSA, spol. s r.o., se sídlem Jana Masaryka 1598/26, Jihlava, PSČ 586 01, IČO 46345507
- Výtahy Pardubice a.s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice, PSČ 533 01, IČO 13582101
- Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha, PSČ 155 21, IČO 27127010

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4590/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce 
výtahů“

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na otevřené řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů“ 
zhotovitelem  akce  firmu  VÝTAHY Tempír s.r.o.,  se  sídlem  Mariánské  náměstí 617/1, Brno, 
PSČ 617 00, IČO 28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž 3 nových výtahů je 
2.688.806,--Kč bez DPH, tj. 3.092.127,--Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelné údržby 
a servisu výtahů je 297,--Kč bez DPH měsíčně, tj. 342,--Kč včetně DPH měsíčně.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4591/14 MJP  - Šumperská nemocnice, a.s. – souhlas s umístěním sídla firmy

souhlasí
s umístěním pobočky insolvenčních správců:
- Mgr. Petr Fišer, advokát, se sídlem Benešovo nábřeží 3954, Zlín, PSČ 760 01, IČO 

49477528
- Advokátní kancelář Mgr. Petra Jadrníčková, se sídlem Školní 3362/11, Zlín, PSČ 760 01, 

IČO 73612189
- Mgr. Radim Janoušek, se sídlem Šantova 719/2, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 66247641 
- Mgr. Marek Konečný, se sídlem Šrámkova 481, Zlín - Malenovice, PSČ 763 02, IČO 

68758570
- JUDr. Tamara Kropáčová, se sídlem Šantova 719/2, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

72014903
- Mgr. Roman Pešek, se sídlem Šantova 719/2, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 42015146
v sídle advokátní kanceláře Mgr. Jany Rybářové Kunčarové v areálu Nemocnice v Šumperku –
Nerudova 640/41, Šumperk.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4592/14 MJP – zveřejnění pronájmu kotelny v objektu 28. října 1280/1, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor k podnikání, označený jako kotelna, umístěný   
v I. PP objektu 28. října 1280/1 v Šumperku o podlahové ploše 41,38 m².
Podmínky:
- účel nájmu: výroba a rozvod tepla a TUV
- doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 15.3.2014, výpovědní lhůta

            3 měsíce
- nájemné: 4.220,--Kč/rok/celek, v případě zájemce – plátce DPH navýšeno o DPH, 

nájemné možno valorizovat o průměrnou roční míru inflace
- zájemce doloží autorizaci na výrobu a rozvod tepla a TUV
- pronájem prostor včetně technického vybavení

Termín: 06.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4593/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje
ukončit dohodou nájem bytu č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č.p. 2923/27 se stávajícím nájemcem D. K., bytem Šumperk, ke dni 
28.2.2014. 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4594/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1.3.2014, jejímž předmětem bude byt č. 2923/8 
v domě při ul. Prievidzská 2923/27 v Šumperku s H. J., bytem Šumperk.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4595/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody mezi D. K., bytem Šumperk, na straně jedné a městem Šumperkem
na straně druhé, kterou se ke dni 28.2.2014 zruší smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na 
pozemku pod domem, na budoucí převod bytu č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku 
pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperkem a budoucím nabyvatelem H. J., 
bytem  Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.3.2014. Předmětem smlouvy je 
budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27, včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem. 

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4596/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje
ukončit dohodou nájem bytu č. 2923/10 ve IV. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 se stávajícím nájemcem M. V., bytem  Šumperk, ke 
dni 28.2.2014.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4597/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1.3.2014, jejímž předmětem bude byt č. 2923/10 
v domě při ul. Prievidzská 2923/27 v Šumperku se S. M., bytem Rapotín.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4598/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytů č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody mezi M. V., bytem  Šumperk, na straně jedné a městem Šumperkem
na straně druhé, kterou se ke dni 28.2.2014 zruší smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na 
pozemku pod domem, na budoucí převod bytu č. 2923/10 v IV. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2923/10 v IV. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na 
pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperkem a budoucím 
nabyvatelem S. M., bytem Rapotín. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.3.2014. 
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/10 v IV. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem. 

Termín: 27.02.2041
Zodpovídá: Ing. Répalová

4599/14 MJP – pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hlavní třída 388/27 
v Šumperku  

schvaluje
uzavření  nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a společností SOUHRA NP s.r.o., se 
sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, Praha 15, PSČ 102 00, IČO 29388805,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem jsou  prostory sloužící k podnikání v budově  na 
ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše  108 m²  za podmínek:
Účel nájmu: prodej spotřebního zboží                                     
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2014, výpovědní lhůta  

6 měsíců 
Výše nájemného: 180.000 Kč/rok/celek  s možností valorizace o koeficient inflace
Služby: energie (elektřina, plyn a voda) jsou pro prostory společné s vedlejším

prostorem sloužícím k podnikání na téže adrese a jejich rozúčtování 
bude provádět pronajímatel   

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4600/14 MJP – pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hlavní třída 388/27 
v Šumperku 

schvaluje
uzavření  nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Ivanou Peterkovou, bytem Šumperk, 
IČO 73897906, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem jsou  prostory sloužící k 
podnikání v budově  na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše  
19,50 m²  za podmínek:

účel nájmu: provozovna rychlého občerstvení                                     
doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 15. 2. 2014, výpovědní 

lhůta 6 měsíců 
výše nájemného: 78.000 Kč/rok/k celku  s možností valorizace o koeficient inflace
služby: energie (elektřina, plyn a voda) jsou pro prostory společné s vedlejším

prostorem sloužícím k podnikání na téže adrese a jejich rozúčtování 
bude provádět pronajímatel   

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4601/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu  
Jesenická 621/31 v Šumperku 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout  prostory sloužící k podnikání označené jako kancelář         
č. 117, nacházející se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku o podlahové ploše      
10,5 m².
Podmínky:
Účel nájmu: poskytování externích služeb pro občany vyřizující žádosti ve správním řízení 
Doba nájmu: neurčitá,  předpokládaný počátek 1. 3. 2014

výpovědní lhůta 6 měsíců 
Nájemné: výše nájemného nestanovena

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace  

Služby: poskytované služby - vodné/stočné včetně dešťové vody, teplo, elektrická 
energie a úklid, služby hrazeny paušální platbou, která bude navýšena o DPH

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném  

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Jesenická 31 - neotvírat“ a s uvedením 
adresáta, a to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 364/1,          
Šumperk, PSČ 787 01

- písemná nabídka bude obsahovat nabídku poskytovaných služeb, nabízenou výši ročního 
nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně osvědčení o 
registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí prostor ponese ze svého  nájemce 
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- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 
nejpozději v termínu do 3. 3. 2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka 
doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ       
787 01 nejpozději do 12:00 hod. dne 3. 3. 2014

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 3. 3. 2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy             
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu (budoucí nájemní smlouvu) 
s žádným ze zúčastněných uchazečů

Termín: 14.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4602/14 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu  
Jesenická 621/31 v Šumperku 

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková

Termín: 14.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4603/14 MJP – zastoupení města Šumperka ve správním řízení o změnu honiteb Nový Malín a 
Šumperský les, sp. zn. 106044/2013 ŽPR/PEBO

uděluje
plnou moc Mysliveckému sdružení Šumperský les, se sídlem Nový Malín 459, PSČ 788 03, IČO 
63696959, zast. předsedou MS MUDr. Zdeňkem Štěpánem, k zastupování města Šumperka 
ve správním řízení vedeném Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí, pod sp. 
zn. 106044/2013 ŽPR/PEGBO, ve věci změny honiteb Nový Malín a Šumperský les, a to:
- před příslušnými orgány státní správy
- vlastníky dotčených pozemků
- držiteli a uživateli sousedních honiteb

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4604/14 Veřejná zakázka „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“

bere na vědomí
podání podnětu regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava k zahájení řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele u veřejné zakázky „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, 
Nerudova“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4605/14 Akce „Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever, Temenická 5, 
Šumperk – energetické úspory“

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

dokumentaci na zhotovitele stavby „Stavební úpravy v objektu společenského střediska 
Sever, Temenická 5, Šumperk – energetické úspory“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jiří 
Frys
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Emilie Lovichová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Helena Miterková,            
Ing. Pavel Langer

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4606/14 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – herní prvky – I. etapa“

ukládá
odboru RÚI v rámci akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – herní prvky – I. etapa“ 
osadit herní prvky ve variantě: věková hranice dětí 10+

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4607/14 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – veřejné WC“

schvaluje 
dodávku veřejného WC do Smetanových sadů typu Francioli Saniville SAO 1H. Dodávku 
veřejného WC typu Francioli typu Saniville SAO 1H bez výběrového řízení zajistí společnost TOI 
TOI, sanitární systémy, s.r.o., Pražská 264, 274 01 Slaný, IČO 495561655.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4608/14 Akce „Parkoviště a sběrná místa pro odpad ul. Evaldova, Šumperk“, přeložka 
kabelového vedení NN

schvaluje
uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120043566 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka kabelového 
vedení NN na ulici Evaldova v k.ú. Šumperk“ s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4609/14 Akce „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí  v centru Šumperka“, přeložka 
kabelového vedení NN a VN

schvaluje
uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120043567 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka kabelového 
vedení NN a VN na ulici Kozinova, Terezínská a Puškinova v k.ú. Šumperk“ s provozovatelem 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4610/14 Uzavření licenční smlouvy s firmou Regioprojekt Morava, s.r.o., Šumperk

schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi společností Regioprojekt Morava, s.r.o., se sídlem ul. 8. května 
913/20, Šumperk, IČO 25829904, jako poskytovatelem a městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako nabyvatelem, na základě které poskytovatel 
bezplatně udělí nabyvateli právo užít dílo „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, 
Šumperk – etapa 2“  za účelem vypracování změn a vyšších stupňů projektové dokumentace.   
Licence bude poskytnuta bezúplatně, jako výhradní, na dobu trvání majetkových práv k dílu, 
pro území všech zemí světa a s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 
podlicence třetím osobám.

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4611/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
zařadit do užšího výběru pro Program regenerace MPZ na rok 2014 následující objekty:
- Bývalý dominikánský klášter, nyní Střední zdravotní škola a Kostel Zvěstování Panny Marie, 

město Šumperk: Chemické ošetření krovů proti dřevokaznému hmyzu na obou budovách –
celkové náklady 704 tis. Kč

- Klášterní kostel s Kostelem Zvěstování Panny Marie: Restaurování vstupních dveří z ul. 
Kladské, město Šumperk: celkové náklady 45 tis. Kč

- Měšťanský dům, Lužickosrbská č.p. 277/1, manželé Vladimír a Zdeňka Paštikovi: 
Provedení omítky boční stěny domu – celkové náklady 400 tis. Kč
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- Měšťanský dům, nám. Míru č.p. 85/21, Ing. Hana Wiechers, Ivo Stalmach: Obnova uliční 
fasády (ul. Polská a nám. Míru) – celkové náklady 1.493 tis. Kč

- Měšťanský dům, Starobranská č.p. 5, manželé Tomáš a Hana Tymelovi: Restaurování 
arkýře, renovace a doplnění chybějících dílů – celkové náklady 597 tis. Kč

Termín: 13.03.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4612/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace  Smetanových sadů v Šumperku          
– chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář – I. etapa“ 

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace 
Smetanových sadů v Šumperku – chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář – I. etapa“ 
zhotovitelem stavby společnost EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 
41031024. Celková nabídková cena je 718.840,--Kč bez DPH, tj. 869.796,--Kč včetně DPH.

Termín: 13.03.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4613/14 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2014  

schvaluje
záměr města pronajmout stánková prodejní místa vybraným prodejcům občerstvení 
s prodejem alkoholických nápojů za cenu 400,--Kč/m2 stánkové plochy a prodejcům 
občerstvení s prodejem nealkoholických nápojů za cenu 100,--Kč/m2 stánkové plochy na akci 
Slavnosti města Šumperka pro rok 2014 a roky následující.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4614/14 Výjimka z OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 54/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, pro:

Top race agency, o.s., zast. jednatelem Pavlem Zittou, Kosmonautů 258/3, 789 01 Zábřeh, 
IČO 27055680
- 22.02.2014 (sobota): Rock point – zimní výzva 2014, Pavlínin dvůr, Šumperk, od 13:00 do 

21:00 hod.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4615/14 Žádost Kruhu přátel Šumperského dětského sboru

schvaluje
bezúplatný nájem kostela Zvěstování Panny Marie pro benefiční koncerty Šumperského 
dětského sboru ve dnech 25.6.2014 a 13.10.2014 dle žádosti Kruhu přátel Šumperského 
dětského sboru.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4616/14 Zapojení do projektu oslav 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad

neschvaluje
zapojení města Šumperka do projektu oslav 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4617/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
kinu OKO Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, přijmout finanční dary do celkové 
výše 80.000,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy SHM, s.r.o., se sídlem  
Průmyslová 3020/3, Šumperk,  IČO 47976519, do výše 40.000,--Kč a od firmy PIVOT, a.s., se 
sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795 do výše 40.000,--Kč, které budou 
účelově poskytnuty na dorovnání vstupného na rodinné slevy na vybraná dětská představení. 

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4618/14 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích  používání pyrotechnických výrobků

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro:

Top race agency, o.s., Kosmonautů 258/3, 789 01 Zábřeh, IČO 27055680
- 22.02.2014 (sobota): Rock Point zimní výzva, místo konání Pavlínin dvůr, doba konání 

ohňostroje 18:45-19:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461
- 31.05.2014 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2014, místo konání Sady 1. máje, doba 

konání ohňostroje 22:00-22:30 hod.
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Sdružení přátel folklóru severní Hané, P. O. Box 17, 789 69 Postřelmov, IČO 60801158
- 15.08.2014 (pátek): Mezinárodní folklórní festival Šumperk 2014, místo konání Pavlínin 

dvůr, doba konání ohňostroje 22:30-22:45 hod.

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

4619/14 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:

- Top race agency, o.s., Kosmonautů 258/3, 789 01 Zábřeh, IČO 27055680
Logo bude použito na prezentaci města v rámci akce Rock Point – Zimní výzva 2014

- Alergologie a imunologie, s.r.o., Palackého 1463/3, 787 01 Šumperk, IČO 26868628
Logo bude použito na propagaci města při realizaci Šumperských dnů alergologie a 
klinické imunologie

- Klub tanečního sportu Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 68318545
Logo bude použito na propagaci města při realizaci taneční soutěže „O pohár města 
Šumperka“

Termín: 13.02.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

4620/14 Žádost Armády spásy, Centra sociálních služeb o navýšení veřejné finanční podpory 

doporučuje ZM
schválit navýšení veřejné finanční podpory organizaci Armáda spásy, Centrum sociálních 
služeb, Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk, IČO 40613411, o částku 130.000,--Kč, tj. 
z částky 1.170.000,--Kč na 1.300.000,--Kč dle žádosti organizace.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4621/14 Dodatek k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, 
uzavřené dne 10.7.2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a 
Charitou Šumperk, se sídlem Žerotínova 12, Šumperk s účinností od 13.2.2014. 

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová
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4622/14 Žádost Charity Šumperk o navýšení veřejné finanční podpory

doporučuje ZM 
1. schválit navýšení veřejné finanční podpory organizaci Charita Šumperk, se sídlem 

Žerotínova 12, 787 01 Šumperk, ICO 48005894, o částku 361.000,--Kč, tj. z částky 
500.000,--Kč na částku 861.000,--Kč

2. schválit změnu obecných podmínek schválených usnesením ZM č. 781/12 ze dne 
20.12.2012: 
- smlouva o poskytnutí VFP na dobu neurčitou
- povinnost předložit vyúčtování poskytnuté VFP nejpozději do 28.2. roku následujícím 

po poskytnutí VFP

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová 

4623/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 2 o velikosti 2+1 obytných místností v Šumperku, 
v ulici Gagarinově 2377/13 s A. H., bytem  Šumperk a současně schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 13 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku v 
ulici Gagarinově 2377/13, mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně jedné a A. H., trvale bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- zánik nájmu k 28.2.2014
- nájemní smlouva na  dobu neurčitou, předpokládaný počátek nájmu od  1.3.2014
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4624/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 205 o velikosti 1+kk obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, IČO  00303461, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně jedné        
a M. J., s místem trvalého pobytu  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou šesti měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 

1.3.2014
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4625/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné       
a K. H., s místem trvalého pobytu Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1.3.2014
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4626/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0002/2013 uzavřené dne 18.12.2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné       
a B. F., trvale bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 305 v domě v Šumperku v ulici 
Temenické 2924/35. Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu od 1.3.2014 na dobu 
neurčitou. 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4627/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0001/2013 uzavřené dne 14.2.2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné     
a J. L., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 303 v domě v Šumperku v ulici 
Bohdíkovské 2336/24. Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu od 1.3.2014 do 
31.8.2014. 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4628/14 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0003/2013 
uzavřené dne 1.3.2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., trvale bytem  
Šumperk, zastoupeným opatrovníkem J. V., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 19 
v domě v Šumperku v ulici Temenické 2795/109. Předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu od 1.3.2014 do 28.2.2015.  

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4629/14 Veřejná zakázka na „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a 
papír) ve městě Šumperku“

schvaluje
vypsání nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na akci „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a 
papír) ve městě Šumperku“ na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2019.
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části:
- část A) svoz nádob s dolním výsypem
- část B) svoz nádob s horním výsypem plast, sklo čiré a sklo barevné
- část C) svoz nádob s horním výsypem papír a nápojový karton
- část D) třídění tabulového skla 

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

4630/14 Veřejná zakázka na „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a 
papír) ve městě Šumperku“

schvaluje
členy hodnotící komise, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami:
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Dana Krňávková, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 
Zatloukalová

náhradníci
Ing. Petr Suchomel, Ing. Alena Turková, Ing. Renata Křížová, Mgr. Ilona Moťková, Emilie 
Lovichová

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

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






