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Spis. zn.:  30021/2014
Č.j.:  30028/2014

U S N E S E N Í

z 89. schůze rady města Šumperka ze dne 10. 4. 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.

4739/14 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2013

doporučuje ZM
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2013 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31.12.2013:
Příjmy celkem 515.211 tis. Kč
Výdaje celkem 463.671 tis. Kč

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4740/14 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2013

bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2013 činí 94.774 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora a o ověření účetní 

závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2013

4741/14 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2013

doporučuje ZM schválit
Výrok:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2013. 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka                   
k 31. 12. 2013
Sídlo: 787 01 Šumperk, nám.  Míru 1
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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4742/14 Pohledávky města Šumperka

bere na vědomí 
přehled pohledávek města Šumperka k 31. 12. 2013. 

4743/14 Rozpočtová opatření č. III roku 2014  města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. III roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši      1.737 tis. Kč
výdaje ve výši      1.358 tis. Kč

příjmy celkem 461.102 tis. Kč
výdaje celkem 565.611 tis. Kč

Termín: 30.04.2014 
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4744/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Konfederace politických vězňů, Okresní pobočka č. 58, Jesenická 621/31, 

Šumperk 
Zastoupený:  Vlastimirem Maierem
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 6.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4745/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Modrá muzika Šumperk, Žerotínova  1833/56, Šumperk  
Zastoupený: Jaroslavem Kranichem 
Účel použití:  na činnost  
Výše částky: 6.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4746/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:   Svaz důchodců ČR, o.s., MO pracovníků školství, 8. května 870/63, Šumperk, 

IČO 01586980
Zastoupený: Libuší Deutschovou
Účel použití:  na činnost  
Výše částky: 10.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4747/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Folklorní soubor Senioři Šumperk, o.s., Vrchlického 1720/10, Šumperk,        

IČO 02214946
Zastoupený:  Márií Chmelařovou
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 8.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4748/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:     Taneční folklorní soubor Šumperk, o.s., Bratrušovská 2633/15, Šumperk,     

IČO 02214652
Zastoupený:  Annou Kouřilovou
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 8.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4749/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – Temenice, Dolnomlýnská 2623/3, 

Šumperk, IČO 49561375  
Zastoupený Evou Filipiovou   
Účel použití:  na činnost 
Výše částky: 20.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4750/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  TJ Šumperk, Žerotínova  1691/55, Šumperk, IČO 14617790  
Zastoupený: Janou Švubovou 
Účel použití:  na ubytování účastníků z partnerského města Prievidza při soustředění nadějí 

basketbalu Kunčice 2014
Výše částky: 10.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4751/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Futsal Club Region Šumperk, Anglická 2118/4, Šumperk, IČO 64986179
Zastoupený: Vladimírem Marčanem
Účel použití: na pronájem a ceny v rámci turnajů 
Výše částky: 25.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4752/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 1207/8, Šumperk, IČO 49589792
Zastoupený: Mgr. Milanem Macečkem
Účel použití:    na náklady spojené s výměnným pobytem Šumperk - Maarssen
Výše částky: 22.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4753/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Jeseníky přes hranici, o.s., Mahenova 624/11, Jeseník, IČO 26574047
Zastoupený: Ing. Terezou Schreiberovou
Účel použití: na náklady spojené s akcí Majáles ve městě Šumperku
Výše částky: 20.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4754/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Pavlína Šmakalová, Erbenova 2125/3, Šumperk
Účel použití: na cestovní náhrady a startovné na MS v jachtingu
Výše částky: 10.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4755/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka 
Příjemce:         Tomáš Vejchoda, Bohdíkovská  3201/39B, Šumperk
Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecercrossového teamu
Výše částky: 30.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4756/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka 
Příjemce:  Mgr. Miroslav Kubíček, K. H. Máchy 722/1, Šumperk
Účel použití: na vydání básnické sbírky „Přízeň přírody“
Výše částky: 20.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4757/14 Příspěvkové organizace města Šumperka – účetní závěrky za rok 2013

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2013.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013 (v Kč)

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 324.293,66 235.157,06 89.136,60

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 129.828,77 29.848,07 99.980,70

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka -282.160,77 -286.850,36 4.689,59

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 23.216,81 -17.131,70 40.348,51

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Verner Viktor 359.991,77 84.458,21 275.533,56

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková 8.645,28 1.178,66 7.466,62

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 26.024,67 3.220,87 22.803,80
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Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 194.183,90 194.183,90 0,00
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9

Mgr. 
Jaroslav Ondráček 0,00 -117.395,00 117.395,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA.
Kamil Navrátil 1.589,57 -292.848,43 294.438,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 36.421,38 17.763,27 18.658,11

4758/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek,  a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4759/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek,  a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, 8.května 
63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4760/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek,  a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Sluneční 
38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4761/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek,  a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Vrchlického 
22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.
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4762/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek,  a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Šumavská 
21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4763/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4764/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4765/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.
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4766/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 
nám. 6, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4767/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny Šumperk, 17. 
listopadu 6, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitel P.O.

4768/14 Příspěvkové organizace města Šumperka – účetní závěrky za rok 2013

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2013
příspěvkových organizací města Šumperka takto:

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Rozdělení 

hospodářského výsledku

Celkem: Rezervní fond Fond odměn
Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 324.293,66 270.000,00 54.293,66

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 129.828,77 64.828,77 65.000,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr.
Petr Málek 23.216,81 18.716,81 4.500,00

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr.
Viktor Verner 359.991,77 349.991,77 10.000,00

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr.
Yvona Šimková 8.645,28 8.645,28 0,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 26.024,67 26.024,67 0,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 194.183,90 44.183,90 150.000,00
Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA. 
Kamil Navrátil 1.589,57 1.589,57 0,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 36.421,38 7.421,38 29.000,00

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: ředitelé P.O.
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4769/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok  2013

neschvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.  

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Ondráček

4770/14 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2013

ukládá
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.,                  
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 
odstranit vady za účetní období roku 2013 do  31. 5. 2014, včetně odstranění odstranitelných 
vad ve stanovené lhůtě. 

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Ondráček 

4771/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu odpadních 
stupaček a vodovodu v budově školy, v celkové výši do 130 tis. Kč.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4772/14 Změna organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38, ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 22 a ZŠ Šumperk, Šumavská 21

bere na vědomí
informaci o změně organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 
00852864, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 a na ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 
00852287.
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4773/14 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČO 60801085, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 
26. 11. 2004, dodatku č. 3 ze dne 15. 9. 2005 a dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013.

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4774/14 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (výlepové plochy) 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (výlepové plochy) ze dne 30. 3. 1999 s Domem 
kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830, zast. ředitelem a 
jednatelem Mgr. Vladimírem Rybičkou.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4775/14 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie, žádost Junáku – svazu skautů 
a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro benefiční koncert Junáku, svazu 
skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk, se sídlem nám. Jana Zajíce 2832/11, 
Šumperk, IČO 16626851, dne 20. dubna 2014.

Termín: 20.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4776/14 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. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro:

Okresní výkonný výbor ČSSD, Lidická 56, 787 01 Šumperk
- 01.05.2014 (čtvrtek): Oslavy 1. máje 2014, Sady 1. máje – Vila Doris, od 09:00 do 13:00 

hod.

OV KSČM Šumperk, Fialova 12A, 787 01 Šumperk, IČO 00496936
- 01.05.2014 (čtvrtek): 1. máj – oslavy, setkání občanů, Smetanovy sady (u altánu), od 

09:00 do 13:00 hod.

Jeseníky přes hranici, Mahenova 11, 790 01 Jeseník, IČO 265740547
- 09.-10.05.2014 (pátek-sobota): Šumperský Majáles, letní divadlo u Vily Doris, vždy od 

16:00 do 24:00 hod.
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Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČO 00852864
- 30.05.2014 (pátek): Temenická pouť, atrium a hřiště základní školy, od 15:00 do 24:00 

hod.
- 10.12.2014 (středa): Vánoční jarmark (Česko zpívá koledy – II. ročník), v prostorách před 

školou na Školní ulici, od 15:00 do 20:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461
- 31.05.2014 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2014, Sady 1. máje, od 09:00 do 24:00 

hod.

S. N., 787 01 Šumperk
- 31.05.2014 (sobota): Setkání sousedů, Pražská ulice, od 12:00 do 24:00 hod.

Petr Hradil, 788 16 Sobotín 2, IČO 61580333
- 06.06.2014 (pátek): RR reces fest., 8. května 18, od 15:00 do 24:00 hod.

Kavárna u Bílého psa s.r.o., Bulharská 2, 787 01 Šumperk, IČO 28660102
- 14.06.2014 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, od 11:00 do 

24:00 hod.

Schola od sv. Jana Křtitele, Myslbekova 22, 787 01 Šumperk, IČO 45212732
- 16.06., 18.06., 20.06.2014 (pondělí, středa, pátek): Šumperská nokturna, Kostelní 

náměstí, vždy od 20:30 do 22:00 hod.

Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou, P.O. Box 17, 789  69 
Postřelmov, IČO 60801158
- 13.08.2014 (středa): MFF, Sady 1. máje, od 14:00 do 20:00 hod.
- 14.08.2014 (čtvrtek): MFF, Sady 1. máje, od 08:30 do 22:00 hod.
- 15.08.2014 (pátek): MFF, ohňostroj, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod.
- 16.08.2014 (sobota): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 9:00 do 24:00 hod.
- 17.08.2014 (neděle): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 22:00 hod.

Dům kultury Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830
- 22.08.2014 (pátek): Revival invaze, Pavlínin dvůr, od 18:00 do 24:00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, Temenická 135, 787 01 Šumperk,
            IČO 63696649

- 27.09.2014 (sobota): Šumperská liga T.F.A. 2014, Pavlínin dvůr, od 10:00 do 20:00 hod.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4777/14 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku (hudební produkce)

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele:

Jeseníky přes hranici, Mahenova 11, 790 01 Jeseník, IČO 26574047
- 09.-10.05.2014 (pátek-sobota): Šumperský Majáles, letní divadlo u Vily Doris, čas 

ukončení akce vždy ve 24:00 hod.
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Viktor Rudiš, Nezvalova 55, 787 01 Šumperk, IČO 87813963
- 11.05.2014 (neděle): Koncert Yesblues, Temple cafe-bar, Langrova 10, čas ukončení 

akce ve 24:00 hod.
- 06.09.2014 (sobota): Koncert Yesblues, Temple cafe-bar, Langrova 10, čas ukončení 

akce ve 24:00 hod.

Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČO 00852864
- 30.05.2014 (pátek): Temenická pouť, atrium a hřiště základní školy, čas ukončení akce 

24:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461
- 31.05.2014 (sobota): Slavnosti města Šumperka, Sady 1. máje, čas ukončení akce ve 

24:00 hod.

S. N., 787 01 Šumperk
- 31.05.2014 (sobota): Setkání sousedů, Pražská ulice, čas ukončení akce ve 24:00 hod.

Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906
- 05.-08.06.2014 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna Vily Doris, čas ukončení 

akce vždy ve 24:00 hod.

Petr Hradil, 788 16 Sobotín 2, IČO 61580333
- 06.06.2014 (pátek): RR reces fest, 8. května 18, čas ukončení akce ve 24:00 hod.

Kavárna u Bílého psa, s.r.o., Bulharská 2, 787 01 Šumperk, IČO 28660102
- 14.06.2014 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, čas ukončení 

akce ve 24:00 hod. 

Michal Runták, Tylova 13, 787 01 Šumperk,  IČO 28565525
- 19.07.2014 (sobota): Svatební hostina, Gen. Svobody 22, zahrádka baru Dublin, čas 

ukončení akce ve 24:00 hod.

Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou, P.O. Box 17,
789 69 Postřelmov, IČO 60801158
- 15.08.2014 (pátek): MFF, ohňostroj, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 10:00 do 24:00 

hod.
- 16.08.2014 (sobota): MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 9:00 do 24:00 hod.

Dům kultury Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830
- 22.08.2014 (pátek): Revival invaze, Pavlínin dvůr, čas ukončení akce ve 24:00 hod.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4778/14 Příspěvková organizace města Šumperka -  neupotřebitelný majetek

nepřijímá
od Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085, 
nabídku neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 
84.794,60 Kč, v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4779/14 Problematika komise cestovního ruchu

bere na vědomí
rezignaci Ing. Terezy Schreiberové na funkci předsedkyně cestovního ruchu ke dni 10. 4. 
2014. 

4780/14 Problematika komise cestovního ruchu

ruší
komisi cestovního ruchu ke dni 10. 4. 2014 z důvodů dlouhodobé neusnášení schopnosti 
v roce 2012 a 2013 a neaktivity v roce 2014.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4781/14 Modernizace městského kamerového systému 

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Modernizace MKS Šumperk 

2014“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Zdeněk Dočekal, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Milan Šubrt, Bc. Slavěna Karkošková, Josef 
Franta 

náhradníci
Martin Urbánek, Mgr. Petr Vavroušek, Mgr. Ilona Moťková, Petr Unzeitig, David Podhora

- seznam zájemců ve složení:
A.l. Company s.r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 01995014
TEMAR s.r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava 1, IČO 60318929
COPSERVIS s.r.o., Dlouhá 2/84, 747 17 Darkovice, IČO 25900765

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Dočekal

4782/14 Restaurační zahrádky a předzahrádky 

bere na vědomí
závěry z jednání komise obchodu a živností ze dne 26. 3. 2014.
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4783/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „0846-13 Cembrit Šumperk_OK“,  Telefónica, or. 
lokalita při ul. Příčné v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést stavbu „0846-13 Cembrit Šumperk_OK“, jejímž předmětem bude 
zřízení práva uložit a spravovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 
v předpokládané délce 13 m přes pozemek p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,              
PSČ 140 22, IČO 60193336.
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. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v částce 110,--Kč včetně DPH/1 m 
délky trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně, stanovené dle geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného  břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.430,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31. 1. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději tři měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy. Pro 
případ nedodržení lhůty stanovené pro uzavření budoucí smlouvy v požadovaném termínu 
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 dotčeného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemku předmětnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2016

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4784/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/10, Procházka, 
NNk“,  ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/10, Procházka, NNk“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat zemní kabelové vedení NN v předpokládané 
délce 64 m přes pozemky p.č. 900 a 937/1 v k.ú. Dolní Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.
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Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v částce 110,--Kč včetně DPH/1 m 
délky trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně, stanovené dle geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného  břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 7.040,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31. 1. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději tři měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy. Pro 
případ nedodržení lhůty stanovené pro uzavření budoucí smlouvy v požadovaném termínu 
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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2016

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4785/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Za Tratí, p.č. 914/14, Končický, 
NNk“,  ČEZ, ZK Před Tratí a Za Tratí, lokalita za Epcosem

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Za Tratí, p.č. 914/14, Končický, NNk“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat zemní kabelové vedení NN v předpokládané 
délce 60 m přes pozemky p.č. 832/7, 832/10 a 914/14 v k.ú. Šumperk včetně umístění 2 ks 
rozpojovacích skříní na pozemku p.č. 914/14 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v částce 3.000,--Kč včetně DPH/1 ks 
rozpojovací skříně a 110,--Kč včetně DPH/1 m délky trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně, 
stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného  břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 
12.600,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31. 1. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději tři měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy. Pro 
případ nedodržení lhůty stanovené pro uzavření budoucí smlouvy v požadovaném termínu 
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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2016

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4786/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – optického 
kabelu a napájecího kabelu NN pro stavbu „Vestavba chladících boxů v 1. PP 
v objektu  plasmaferetického pracoviště – Šumperská nemocnice a.s.“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení optického kabelu a napájecího kabelu NN v celkové délce 
55,94 m přes pozemek p.č. 2981/2 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Šumperská nemocnice, a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 47682795.
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  6.153,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 3.073,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 3.080,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0006/2011/Pe ze dne 1. 3. 2011, bude 
oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před 
vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4787/14 MJP – výpůjčka klavírních koleček

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem  Základní uměleckou školou, Šumperk, Žerotínova 
11, se sídlem Žerotínova 11, Šumperk,  IČO 00852333, a vypůjčitelem městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
- předmět výpůjčky: sada 3 klavírních koleček v hodnotě 8.700,--Kč, inv.č. 1081, 

pro manipulaci s klavírem v klášterním kostele
- doba výpůjčky: neurčitá, výpovědní doba 3 měsíce

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4788/14 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Šumperk – Ladova, p.č. 539/53, Mgr. Jakubíková, NNk“,  ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního kabelového vedení NN v délce 4,47 m přes pozemek p.č. 531/9 v 
k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk – Ladova, p.č. 539/53, Mgr. Jakubíková, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla oprávněným provedena zaplacením zálohy dle 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0029/2013/Pe ze dne 21. 10. 2013

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4789/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – VN 340, VN 1213, zdvojení VNv, 
VNk“,  dohoda o ukončení Smlouvy o zřízení práva provést stavbu  a Smlouvy               
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
zřízení práva provést stavbu „Šumperk – VN 340, VN 1213, zdvojení VNv, VNk“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat:
- venkovní kabelové vedení VN v předpokládané délce 755 m přes pozemky p.č. 1495/5, 

3080, 2119/3, 1372/1, 1365/1, 1324/2, 2187/2, 2317/1, 2082/1, 2171/34, 832/38, 
2171/50, 832/67, 832/57, 914/5, 914/4, 914/12 a 914/11 v k.ú. Šumperk

- 7 ks ocelových příhradových stožárů na pozemcích p.č. 1365/1 (1 ks), 1324/2 (1 ks), 
914/5 (4 ks) a 914/12 (1 ks) v k.ú. Šumperk

Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                  
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v částce 3.000,--Kč včetně DPH/1 ks 
stožáru a 110,--Kč včetně DPH/1 m délky trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně, stanovené 
dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného  břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 
104.050,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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- oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o provedení demontáže stávajícího 
kabelového vedení včetně jeho součástí, pro přiznání 80 % slevy ze skutečné hodnoty 
věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31. 1. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději tři měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy. Pro 
případ nedodržení lhůty stanovené pro uzavření budoucí smlouvy v požadovaném termínu 
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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2016

V rámci smlouvy bude mezi povinným a oprávněným uzavřena dohoda o ukončení Smlouvy o 
zřízení práva provést stavbu OBCH/0044/2009/Foj ze dne 24. 8. 2009 a Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0044/2009/Foj ze dne 24. 8. 2009, ve věci  vydání 
souhlasu a budoucího závazku uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení a 
správy venkovního kabelového vedení včetně jeho součástí pro stavbu: Šumperk zdvojení 
vedení – VN 340, z důvodu uzavření nové smlouvy dle nové projektové dokumentace.

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4790/14 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 2457 v k.ú. Nový Malín, or. lokalita u letiště

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 2457 o výměře 443 m2 v k.ú. Nový Malín (lokalita 
u letiště) za těchto podmínek:

- účel prodeje: orná půda 
- kupní cena: dohodou 3.376,--Kč/celek
- 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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4791/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje p.č. 142/15 v k.ú. Horní Temenice, or. zahrada při 
ul. Bohdíkovské

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.č. 142/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Horní Temenice za 
podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků – zahrada 
- kupní cena: 300,--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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4792/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 938/4 v k.ú. Šumperk, or. pozemek mezi ul. 
Nemocniční a areálem Fortexu

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 938/4 o výměře 144 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha 
- kupní cena: 278,--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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4793/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 942/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek mezi ul. 
Nemocniční a areálem Fortexu

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p. p.č. 942/3 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha 
- kupní cena: 278,--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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4794/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, or. zahrada      
u domu Čsl. armády 1137/60 - ul. Krameriova

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
Šumperk včetně oplocení, za podmínek:
- účel prodeje: výstavba skladovacích a archivních prostor navazující na areál spol. BONAR 

a.s., realizovaná v souladu s územním plánem
- kupní cena: 800,--Kč/m2
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 70 % kupní ceny
- doplatek na kupní cenu bude uhrazen před podpisem vlastní kupní smlouvy, nejpozději do 

30. 6. 2015
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 30. 9. 

2015  
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, hranice zaměření budou určeny 

vlastníkem pozemků
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- vlastní kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu, že pozemek p.č. 1632/10 

bude prodán jako celek, aby městu Šumperk nezůstal žádný podíl, tzn., že současně bude 
uzavřena i kupní smlouva k oddělené části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2

- v případě nedodržení termínu splacení kupní ceny a termínu převodu vlastnického práva    
k pozemku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,--Kč z důvodu zmaření záměru

Termín: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4795/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, or. zahrada              
u domu Čsl. armády 1137/60  - ul. Krameriova

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2 v k.ú. 
Šumperk včetně oplocení, za podmínek:
- účel  prodeje:  zahrada a zázemí k domu Čsl. armády 1137/60, Šumperk
- kupní cena: 400,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 30% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2015
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 30. 9. 

2015  
- v případě, že budoucí kupující provedou v termínu do 30. 4. 2015 výhradně na své náklady 

opravu oplocení, poskytne jim prodávající slevu z kupní ceny, přičemž výše slevy bude 
sjednána samostatně po doložení výše nákladů na provedení opravy stávajícího oplocení

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu, že pozemek p.č. 1632/10 
bude prodán jako celek, aby městu Šumperk nezůstal žádný podíl, tzn., že současně bude 
uzavřena i kupní smlouva k oddělené části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2

- v případě nedodržení termínu splacení kupní ceny a termínu převodu vlastnického práva 
k pozemku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1. splátky na kupní cenu tj. min. 30% 
kupní ceny z důvodu zmaření záměru

Termín: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4796/14 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Reissova 17

neschvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1998/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. u domu Reissova 17.

Termín: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4797/14 MJP – zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 1916/2 a st.p.č. 1917/2 v k.ú. Šumperk, 
or. pozemky u domu Revoluční 1659/63 a 1660/65

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem pozemků st.p.č. 1916/2 o výměře 501 m2 a st.p.č. 1917/2  
o výměře 537 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Revoluční 1659/63 a 1660/65, 

Šumperk
b) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 
Revoluční 1659/63 a 1660/65, Šumperk

Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok
b) 1,--Kč/celek/rok

Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 
s tříměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 
nájemce

Termín: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4798/14 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 1399/25 v k.ú. Šumperk, or. za kotelnou při 
ul. Vrchlického

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 1399/25 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk (or. za 
kotelnou při ul. Vrchlického) za těchto podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha
- kupní cena: 278,--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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4799/14 MJP – změna usnesení RM č. 3797/13 

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3797/13 ze dne 6. 6. 2013, kterým bylo schváleno zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a správy přípojky vodovodu, splaškové a dešťové 
kanalizace přes p.p.č. 227/1 v k.ú. Horní Temenice, který je ve vlastnictví města Šumperka. 
Nově bude jako oprávněný z věcného břemene uveden aktuální vlastník st.p.č. 212, jehož 
součástí je stavba s č.p. 2248, Šumperk, pan J. Š., bytem Šumperk. Ostatní podmínky 
stanovené usnesením RM č. 3797/13 ze dne 6. 6. 2013  zůstávají nezměněny.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4800/14 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu 
ke garáži na st.p.č. 3883 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1893/2 a st.p.č. 
1894/2 v k.ú. Šumperk  (or. ul. Revoluční 38, 40 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke 
garáži na st.p.č. 3883 v k.ú. Šumperk – JZ/0001/2013.
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
Uživatel práva: R. S., Šumperk

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4801/14 MJP – zrušení usnesení RM č. 3668/09 

ruší
usnesení RM č. 3668/09 ze dne 16. 4. 2009, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 
směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací, a to 
z důvodu jiného řešení. 

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 89 – 10.04.2014

23

4802/14 MJP – dohoda  o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti – část p.p.č. 1239/1 v k.ú. 
Šumperk, or. Masarykovo nám.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP 107/99/Pro/Vr ze dne              
17. 3. 1999. Předmětem nájmu z této smlouvy byla část z p.p.č. 1239/1  o výměře 42 m2 
v k.ú. Šumperk, pronajatá za účelem příjezdu k nemovitosti na st.p.č. 1517 v k.ú. Šumperk (or. 
Masarykovo nám.).
Pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Nájemce: L. S., bytem 788 13 Rapotín

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4803/14 MJP – smlouva o užití práva zajištění průchodu a vjezdu ke garáži na st.p.č. 3294 
v k.ú. Šumperk, or. za domem Revoluční 1659/63 a 1660/65, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1916/2 a st.p.č. 1917/2 v k.ú. 
Šumperk  (or. ul. Revoluční 1659/63 a 1660/65 v Šumperku).
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: V. V., bytem Šumperk
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4804/14 MJP – pronájem části pozemku p.č. 2689/6 v k.ú. Rapotín, or. u Nových Domků

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 14. 3. 2014 do 31. 3. 2014 dle 
usnesení rady města č. 4656/14 ze dne 13. 3. 2014, pronajmout část  pozemku p.č. 2689/6 
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rapotín (or. u Nových Domků).
Účel nájmu: umístění 6 úlů pro včely
Nájemné: dohodou, 500,--Kč/celek/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4805/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 4 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. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2014  do   31. 8. 
2014.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4806/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. N/0002/2014
uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem a L. P., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44  v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2014  do  31. 8. 2014.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4807/14 MJP – oprava usnesení RM č. 4673/14 ze dne 13. 3. 2014

schvaluje
opravu usnesení RM č. 4673/14, ve kterém bylo chybně uvedeno číslo zrušeného usnesení 
RM č. 455/14, když správně má být uvedeno usnesení RM č. 4599/14 ze dne 13. 2. 2014 ve 
věci smlouvy o nájmu prostor k podnikání Hlavní třída 388/27 v Šumperku. 
Vše ostatní zůstává v platnosti.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4808/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1+1 obytných místností na ulici 
Banskobystrické  1275/43 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. T., bytem    
Šumperk, jako nájemcem, na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 5. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4809/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Zahradní 
2707/35 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a L. S., první adresa trvalého pobytu  
Šumperk, druhá adresa trvalého pobytu Šumperk.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 5. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

4810/14 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na ul. Jesenické 621/31, 
Šumperk 

schvaluje
ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. MJP/NNP/0003/2011,  uzavřené dne             
31. 5. 2011, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem a Kompletním nápojovým servisem, s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 1286/2, Šumperk, IČO 29388422, zast. jednatelem Michalem Ciffrou, jako 
nájemcem.

Předmět nájmu: nebytový prostor v budově č.p. 621 na ulici Jesenické 31, Šumperk            
o podlahové ploše 1 m² - využití umístění nápojového automatu    

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31. 5. 2014

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4811/14 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor nám. Míru 364/1, Šumperk 

schvaluje
ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. MJP/NNP/0004/2011,  uzavřené dne             
31. 5. 2011, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem a Kompletním nápojovým servisem, s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 1286/2, Šumperk, IČO 29388422, zast. jednatelem Michalem Ciffrou, jako 
nájemcem.

Předmět nájmu: nebytový prostor v budově č.p. 364 na nám. Míru 1, Šumperk                      
o podlahové ploše 1 m² - využití umístění nápojového automatu   

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31. 5. 2014

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4812/14 MJP – zveřejnění pronájmu části prostor sloužících k podnikání v objektech města 
Šumperka na ul. Jesenické 621/31, nám. Míru 364/1 a na ul. Lautnerově 920/1

schvaluje
zveřejnit  záměr  města pronajmout část prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 1 m2 
v objektech města Šumperka,  za účelem umístění nápojových automatů:

- v I. NP objektu č.p. 621 Šumperk na adrese Jesenická 31 (automat bez zásobníku vody)
- v I. NP objektu č.p. 364 Šumperk na adrese nám. Míru 1 (automat se zásobníkem vody)
- v I. NP objektu č.p. 920 Šumperk na adrese Lautnerova 1 (automat se zásobníkem vody)

Doba nájmu: neurčitá,  předpokládaný počátek 1. 6. 2014, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Nájemné:  
- výše nájemného nestanovena, služby a dodávka energií budou součástí  nájemného 

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

Ostatní:
- pravidelnou obsluhu a údržbu nápojových automatů bude zajišťovat nájemce na vlastní 

náklady
- v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude nájemce  povinen tuto 

odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení

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

označeném:
- „Pronájem část prostoru sloužícího k podnikání – Jesenická 31 - neotvírat“, a to na   

adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
- „Přesná adresa zájemce o zveřejněný prostor sloužící k podnikání“

- 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 
- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 2. 5. 2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na 
podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 12:00 
hod. dne 2. 5. 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 2. 5. 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 s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 14.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4813/14 MJP – zveřejnění pronájmu části prostor sloužících k podnikání v objektech města 
Šumperka na ul. Jesenické 621/31, nám. Míru 364/1 a na ul. Lautnerově 920/1

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem částí prostor sloužících                    
k podnikání, nacházejících se v objektu Jesenická 621/31, nám. Míru 364/1, Lautnerova 
920/1 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a doporučení předložených písemných 
nabídek v tomto složení:
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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: 02.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4814/14 MJP – pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hlavní třída 388/27, 
Šumperk

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Marcelou Braxatorisovou - SMARAGD, 
bytem Sobotín, PSČ 788 16, IČO 60969091, 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. 5. 2014, výpovědní lhůta  

6 měsíců
Výše nájemného: 150.000,--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: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4815/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu  služebního bytu č. 1 v objektu Základní školy na ulici 
Šumavské 2325/21 v Šumperku ke dni 31. 3. 2014 s nájemcem M. L., bytem  Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2014 
do 30. 6. 2016,  jejímž předmětem bude  služební byt č. 1 v objektu Základní školy na ulici 
Šumavské 21 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. L., bytem jako nájemcem na straně 
druhé. 

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4816/14 MJP – výpůjčka části p.p.č. 481/6 a části p.p.č. 547/1 v k.ú. Šumperk, or. lokality        
u křižovatky Temenická, Langrova u prodejny Mountfield a při ul. Zábřežské naproti 
samoobsluhy Jednota  

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14. 3. 2014 do 31. 3. 2014, dle 
usnesení RM č. 4683/14 ze dne 13. 3. 2014, uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem 
je část pozemku p.č. 481/6 o výměře 1,5 m2 a část pozemku p.č. 547/1 o výměře 1,5 m2

v k.ú. Šumperk.
Půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Vypůjčitel: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 

Šumperk, IČO 47674954
Účel výpůjčky: pozemek pod billboardem vypůjčitele na propagaci veřejného projektu

„Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, stavba 
„Město Hanušovice – doplnění kanalizace“

Doba výpůjčky: určitá po dobu realizace stavby do 30. 9. 2015
Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a případné opravy billboardu výhradně 

na vlastní náklady, po skončení výpůjčky vypůjčitel uvede pozemek do 
původního stavu

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4817/14 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky u domu Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk (schodiště)

schvaluje
zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č. 276/9, nově dle GP pozemek p.č. 276/12 
o  výměře 5 m2 a pozemek p.č. 276/13 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Šumperk, které jsou ve 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 za část 
st.p.č. 4309, nově dle GP p.p.č. 3252 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví 
vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 2082, 2083, 2084 na st.p.č. 4309, za dále 
uvedených podmínek:
- směna bude provedena bez finančního vypořádání
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu 

práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4818/14 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor – zasedací místnost 
Jesenická 31, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 621 na pozemku st.p.č. 796/1 
v obci a k.ú. Šumperk (orientačně Jesenická 31), 1. patro, č. dveří 206. 
Účel výpůjčky: kancelářský prostor pro činnost obecně prospěšné společnosti 

Plaváček Šumperk, o.p.s. 
Doba výpůjčky: určitá od 16. 5. 2014 do 30. 4. 2015, každý pátek v měsíci od 9.00 do 

13.30 hod. 

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4819/14 MJP – zveřejnění záměru odprodat část pozemku p.č. 1411/1 – zahrada v k.ú. 
Šumperk, lokalita při ul. 8. května 

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nemovité věci, a to část pozemku p.č. 1411/1 –
zahrada o výměře cca 91 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel: rozšíření zpevněných ploch areálu společnosti TESPO – TOPENÁŘSKÉ 

CENTRUM s.r.o.
Kupní cena: minimálně 600,--Kč/m2  

Termín: 14.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4820/14 MJP – zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 3461 – trvalý travní porost 
v k.ú. Nový Malín

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka propachtovat pozemek p.č. 3461 – trvalý travní porost 
v k.ú. Nový Malín.
Účel:  zemědělská výroba

Termín: 14.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4821/14 MJP – nezveřejnění záměru odprodat  pozemek p.č. 3461 – trvalý travní porost v k.ú. 
Nový Malín

schvaluje
nezveřejnit záměr města Šumperka odprodat pozemek p.č. 3461 – trvalý travní porost v k.ú. 
Nový Malín.
Účel:  založení zvěřního políčka pro honitbu

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4822/14 MJP – žádost společnosti MARWIN,  v.o.s., o změnu dohody o náhradě za přičlenění 
honebních pozemků

schvaluje
nevyhovět žádosti společnosti MARWIN, v.o.s.,  ze dne 19. 3. 2014 na úpravu podmínek 
dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků k městské honitbě Městské skály.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4823/14 MJP – žádost společnosti MARWIN,  v.o.s., o změnu dohody o náhradě za přičlenění 
honebních pozemků

schvaluje 
upravit podmínky v dohodě o náhradě za přičlenění honebních pozemků společnosti MARWIN, 
v.o.s., k městské honitbě Městské skály ve výši 21,--Kč/1ha na dobu uzavřenou na 10 let.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4824/14 Rezignace Ing. Davida Procházky  na člena komise majetkoprávní a bytového 
hospodářství

bere na vědomí
rezignaci Ing. Davida Procházky na člena komise majetkoprávní a bytového hospodářství
k 28.  2.  2014.

4825/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene obslužnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Šumperk – Hrubínova – přeložka NNk“,  ČEZ – I. etapa, or. při ul. Hrubínově

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního kabelového vedení NN v délce 29,19 m přes pozemky p.č. 1662/19 
a 1662/24 v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk – Hrubínova – přeložka NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 3.211,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 15.489,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
18.700,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy          
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0048/2010/Pe
ze dne 28. 12. 2010, bude vrácen oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4826/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene obslužnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Šumperk – Hrubínova – nové kabelové vedení  NNk“,  ČEZ –II. etapa, or. při ul. 
Hrubínově

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního kabelového vedení NN v délce 175,92 m včetně jeho součástí  6 ks 
elektrických skříní přes pozemky p.č. 1550/19, 1564/3, 1581/6 a 1662/19 v k.ú. Šumperk, 
název stavby „Šumperk – Hrubínova – nové kabelové vedení NNk“.
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové částce 37.352,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 668,--Kč, vzniklý po započtení zálohy v celkové 
výši 38.020,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0036/2012/Pe ze dne                
9. 11. 2012, bude vrácen oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4827/14 MJP – montážní hangár pro malá motorová letadla v areálu letiště – dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě a smlouva o právu k provedení stavby na cizím pozemku

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0026/2012, uzavřené dne 20. 11. 2012 mezi 
městem Šumperkem jako pronajímatelem a společností A2 CZ, s.r.o., se sídlem Ráby 23, PSČ 
533 52, IČO 25936883, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 
2444/1 a  pozemku p.č. 2439 v k.ú. Nový Malín o celkové výměře cca 650 m2 (areál letiště) 
za účelem stavby montážního hangáru pro malá motorová letadla s doprovodnými funkcemi 
administrativního zázemí, služebního bytu, hygienického zázemí a zázemí pro zaměstnance, 
kterým dojde ke změně v čl. IV nájemní smlouvy v těchto ustanoveních:

- ustanovení:
„Před uplynutím sjednané doby pronájmu může být tato smlouva ukončena dohodou 
smluvních stran nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.“

se nahrazuje tímto ustanovením:
„Před uplynutím sjednané doby pronájmu může být tato smlouva ukončena dohodou 
smluvních stran. Účastníci mohou také nájem před uplynutím sjednané doby ukončit 
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, porušuje-li druhá smluvní strana závažným 
způsobem podmínky nájemní smlouvy, zejména užívá-li předmět nájmu k jinému než 
sjednanému účelu. Výpovědní lhůta v takovém případě počíná běžet první den kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.“

doplňuje se ustanovení:
„Účastníci se dohodli, že montážní hangár pro malá motorová letadla, který nájemce hodlá 
postavit na pronajatém pozemku, bude dočasnou montovanou stavbou ve vlastnictví nájemce 
a nájemce je oprávněn, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak, po skončení nájmu pozemku, 
na kterém bude hangár umístěn, hangár rozebrat a odstranit.“

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4828/14 MJP – montážní hangár pro malá motorová letadla v areálu letiště – dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě a smlouva o právu k provedení stavby na cizím pozemku

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na cizím pozemku mezi městem Šumperkem jako 
vlastníkem pozemků a společností A2 CZ, s.r.o., se sídlem Ráby 23, PSČ 533 52, IČO 
25936883, jako stavebníkem, za těchto podmínek:
- vlastník souhlasí s umístěním a zřízením dočasné stavby – novostavby hangárové haly –

Letiště Šumperk v umístění, rozsahu a stavebnětechnickém provedení dle projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované projektantem Tery Art 
Michal Tereska v listopadu 2013, na pozemcích p.č. 2444/1 a p.č. 2439 v katastrálním 
území Nový Malín za účelem vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu

- vlastník dotčených pozemků souhlasí, aby smlouva byla podkladem pro správní řízení jako 
souhlas účastníka 

- pokud se stavebník odchýlí od shora specifikované projektové dokumentace v průběhu
realizace stavby, je povinen neprodleně informovat vlastníka dotčených pozemků a 
odchylky odsouhlasit

- stavebník je oprávněn zřídit shora uvedenou stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné 
pozemky v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby

- stavebník se zaváže, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby bude 
šetřit práva vlastníka pozemků a vstup na jeho pozemky mu oznámí v dostatečném 
předstihu

- dále se stavebník zaváže, že po skončení prací uvede pozemky do původního stavu na 
vlastní náklady, to však s přihlédnutím ke změnám na pozemcích vyvolaným stavbou,

- právo provést stavbu se sjedná bezplatně. Za užívání pozemku hradí stavebník stanovené 
nájemné dle platné nájemní smlouvy č. MP/0026/2012

- po provedení stavby bude vyhotoven geometrický plán a skutečné zaměření stavby, to vše 
na náklady stavebníka. Případná věcná břemena budou předmětem smlouvy o zřízení 
věcného břemene 

- po uplynutí doby, na kterou bude užívání stavby povoleno, se stavebník zaváže stavbu na 
svůj náklad odstranit, nebude-li s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4829/14 MJP – žádost o vydání souhlasu s podnájmem části předmětu nájmu – žadatel Jiří 
Komárek

schvaluje
nevyhovět žádosti Jiřího Komárka, bytem Bratrušov, Šumperk, IČO 64965309, jako nájemci 
pozemků pro zemědělské hospodaření, pronajatých Smlouvou o nájmu nemovitosti MP 
2/2005/Pro/Vr ze dne 14. 2. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2011, o vydání 
souhlasu s dočasným podnájmem části pozemků o celkové výměře 93326 m2 v k.ú. Šumperk 
a Dolní Temenice Zemědělskému družstvu Úsovsko, se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 
00397318.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4830/14 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti – pronájem zemědělských 
pozemků nájemci Jiřímu Komárkovi – zúžení předmětu nájmu

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti MP 2/2005/Pro/Vr ze dne 14. 2. 2005, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2011, uzavřené s nájemcem Jiřím Komárkem, bytem 
Bratrušov, Šumperk, IČO 64965309, k pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, 
Bratrušov, Dolní a Horní Temenice, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemky p.č. 
487, 1856/1, 2147, 1933, 1982 a 1990/1 v k.ú. Šumperk a pozemky ZE EN p.č. 784/102, 
část ZE EN 781/102, ZE EN 780/102 a ZE EN 779/102 v k.ú. Dolní Temenice. 
Zároveň dojde k úpravě výše nájemného, která se nově stanovuje v částce                    
10.764,--Kč/rok/celek.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4831/14 MJP – zveřejnění pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice

schvaluje
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu: 
- pozemky p.č. 487 o výměře 3456 m2, p.č. 1856/1 o výměře 10523 m2, p.č. 2147               

o výměře 8941 m2, p.č. 1933 o výměře 14070 m2, p.č. 1982 o výměře 21754 m2 a p.č. 
1990/1 o výměře 7780 m2 v k.ú. Šumperk

- pozemky ZE EN p.č. 784/102 o výměře 1419, část ZE EN p.č. 781/102 o výměře     
16717 m2, ZE EN p.č. 780/102 o výměře 6514 m2, ZE EN p.č. 779/102 o výměře       
2152 m2 v k.ú. Dolní Temenice.

Účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
Pachtovné: min. 6.240,--Kč/rok/celek 
Doba pachtu: neurčitá

Termín: 22.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4832/14 MJP – 12 b.j. při ul. Prievidzská 29 – realizace příslibu budoucího odprodeje

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., ze dne 13. 12. 2013 o ročním vyúčtování 
správy budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzská 2994/29 v Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 
2013 dle ujednání smlouvy o správě domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 
2994, ul. Prievidzská, č. orient. 29, ze dne 3. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne              
4. 8. 2004.

4833/14 MJP – 12 b.j. při ul. Prievidzská 29 – realizace příslibu budoucího odprodeje

doporučuje ZM
schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 10. 2003 do 17. 10. 2003 dle usnesení zastupitelstva města č. 375/03 ze
dne 18.9.2003 a podle usnesení zastupitelstva města č. 496/03 ze dne 6.11.2003, kterým 
byl schválen budoucí prodej, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 51/100 na 
budově č.p. 2994 na pozemku stavební parcela č. 759 a dále pozemek stavební parcela         
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č. 759 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2, vše v kat. území Dolní Temenice, obec 
Šumperk (or. bytový dům s 12 byty při ul. Prievidzská 29, Šumperk), za těchto podmínek:
- celková kupní cena: 64.380,--Kč, která sestává z:

kupní ceny za pozemek pod domem: 270,--Kč/m2, tj. 52.380,--Kč
kupní ceny za spoluvlastnický podíl 51/100 na budově:  1.000,--Kč/podíl na 1 bytě, tj. 
12.000,--Kč/podíl na 12 bytech

- kupující: Bytové družstvo Dolní Temenice,  se sídlem Prievidzská 2994/29, Šumperk, PSČ 
787 01, IČO 26798832

- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN do 10 dnů od podpisu 
kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na vklad do KN
- kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí 

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4834/14 MJP – 12 b.j. při ul. Prievidzská 29 – realizace příslibu budoucího odprodeje

doporučuje ZM
schválit předání podílu 51% na fondu oprav tvořeného z nájemného vybíraného z 12 bytů 
v domě Prievidzská 29, Šumperk kupujícímu Bytovém družstvu Dolní Temenice, se sídlem 
Prievidzská 2994/29, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26798832, ke dni podání návrhu na vklad 
kupní smlouvy na odprodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 51/100 na budově 
č.p. 2994 na pozemku stavební parcela č. 759 a  pozemku stavební parcela č. 759 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 194 m2, vše v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. bytový 
dům s 12 byty při ul. Prievidzská 29, Šumperk).
Ke dni podání návrhu na vklad se provede vyúčtování fondu oprav jako celku s rozdělením dle 
stávajících spoluvlastnických podílů.

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4835/14 MJP – 12 b.j. při ul. Prievidzská 29 – realizace příslibu budoucího odprodeje

schvaluje
ukončit dohodou smlouvu o správě domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, 
ul. Prievidzská, č. orient. 29, uzavřenou dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
4.8.2004, mezi spoluvlastníky domu: městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice, 
IČO 26798832, se sídlem Šumperk, Prievidzská 2994/29, PSČ 787 01, na straně jedné a 
správcem: společností FORTEX-AGS, a.s., IČO 00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, 
PSČ 787 92, na straně druhé, za těchto podmínek:
- smlouva o správě domu bude ukončena k datu podání návrhu na vklad kupní smlouvy na 

odprodej spoluvlastnického podílu 51/100 na budově č.p. 2994 na pozemku stavební 
parcela č. 759 a dále pozemku stavební parcela č. 759, vše v kat. území Dolní Temenice, 
obec Šumperk, z vlastnictví města Šumperk do vlastnictví Bytového družstva Dolní 
Temenice, do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu,

- vyúčtování správy bude provedeno k datu podání návrhu na vklad, přičemž správce 
předloží městu Šumperk a Bytovému družstvu Dolní Temenice vyúčtování:
- správy domu a fondu oprav do 1 měsíce od tohoto data
- záloh na služby hrazených nájemci bytů bez zbytečného odkladu po obdržení poslední 

faktury
- k datu podání návrhu na vklad bude též ukončeno pojištění domu

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4836/14 MJP – Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody                
a kanalizace – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/0002/2014 ze dne 17. 2. 2014 na akci 
„Banskobystrická 46, 48 a 50, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ uzavřené 
s firmou PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 47153903, na 
provedení změn do maximální částky 427.886,25 Kč včetně DPH a prodloužení termínu plnění 
díla do 23. 5. 2014. Cena díla se zvýší na celkovou částku 2.737.344,25 Kč včetně DPH.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4837/14 MJP - smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „REKO NTL 
MS Šumperk, ul. ČS Armády + 1“,  RWE, or. lokalita ul. Čsl. armády v Šumperku, 
v úseku od křižovatky s ul. Šmeralovou po křižovatku s ul. Krameriovou + ul. F. L. 
Věka

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu v celkové délce 1642,3 m přes pozemky p.č. 
1335/1, 1340/2, 1391/1, 1404/1, 1405/1, st. 1955/2, 2033, 2137/1, 2219/1, 1434/3, 
1435, 1442/1, 1455/1, 1466/4, 1662/6, 2137/8, 2295/1, 2315/1, 1434/3, 1565, 2285, 
2286 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „REKO NTL MS Šumperk, ul. ČS Armády + 1“.
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  211.607,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 35.437,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 80% 
slevy za demontované úseky v částce 25.051,--Kč včetně DPH a zálohy ve výši 221.993,--
Kč včetně DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby VBb/0029/2012/Pe ze dne 15. 10. 2012, bude vrácen 
oprávněnému 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: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4838/14 MJP - smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě s o zřízení práva 
provést stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 4. etapa“, ul. 
Nemocniční, Vřesová, Luční, Jesenická, Zábřežská, Prievidzská, Šumavská, nám. 
Jana Zajíce, Tatranská, Okružní, Terezínská

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě a o zřízení 
práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, 
spočívajícímu v právu uložení a správy multifunkční komunikační sítě pro stavbu: 
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- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-A, v délce 667 m přes 
pozemky p.č. 1033/3, 2076/3, 985/3, 2299, 1017/5, 2355/1, 1067/7, 2355/2, 999/3, 
999/5, 999/34, 1093/56, 1093/57, 1093/58, 999/61, 1093/9, 1093/63, 1093/62, 
927/11 a 927/62 v k.ú. Šumperk (ul. Nemocniční, Vřesová a Luční)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-B, v délce 342 m přes 
pozemky p.č. 999/49, 914/5, 927/49, 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 927/60, 
927/61 a 999/73 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Jesenické)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-C, v délce 237 m přes 
pozemky p.č. 2080/2 a 565/3 v k.ú. Šumperk (ul. Zábřežská)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-D, v délce 836 m přes 
pozemky p.č. 108/1, 108/11, 108/13, 108/15, 108/16, 108/8, 108/19, 108/21, 
108/22, 108/23, 108/6, 709/25, 709/26, 709/27, 108/2 a 108/32 v k.ú. Dolní 
Temenice (Prievidzská)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-E, v délce 36 m přes pozemky 
p.č. 11/8, 9/24, 9/3 a 9/31 v k.ú. Šumperk (Šumavská)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-F, v délce 97 m přes pozemky 
p.č.  25/3, 2035/2, st. 765/2, st. 725/7 a 3237 v k.ú. Šumperk (nám. Jana Zajíce)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-G, v délce 17 m přes pozemky 
p.č.  25/1, 25/13 a 25/14 v k.ú. Šumperk (ul. Tatranská)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-H, v délce 6 m přes pozemek 
p.č.  2232/2 v k.ú. Šumperk (ul. Okružní)

- Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 4-L, v délce 175 m přes 
pozemky p.č.  2034/1, 2034/2, 142/1, 2152/1, 145/2, 145/3, 145/8 a 135/1 v k.ú. 
Šumperk (ul. Terezínská)

Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292.

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. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 180,--Kč včetně DPH/1 m 
délky věcného břemene v I. – II. zóně a ve výši 110,--Kč včetně DPH/1 m délky věcného 
břemene ve III. – IV. zóně, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného  břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové výši
279.290,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31. 1. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému 
v termínu nejpozději tři měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy. Pro 
případ nedodržení lhůty stanovené pro uzavření budoucí smlouvy v požadovaném termínu 
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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2016

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 89 – 10.04.2014

37

4839/14 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 1365/1 v k.ú. Šumperk, or. při silnici na 
Třemešek

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 1365/1 o výměře 3196 m2 v k.ú. Šumperk (or. při 
silnici na Třemešek) za těchto podmínek:
- účel prodeje: chov ryb a rybí líhně 
- kupní cena: dohodou 150,--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: 15.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4840/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 2980/12, 3669/13, 3947/13, 4215/13, 4227/13, 4240/13, 4408/13, 
4443/13, 4459/13, 4475/14, 4482/14, 4502/14, 4510/14, 4511/14, 4519/14, 
4533/14, 4534/14, 4535/14, 4536/14, 4537/14, 4538/14, 4539/14, 4540/14, 
4541/14, 4542/14, 4559/14, 4565/14, 4566/14, 4569/14, 4570/14, 4571/14, 
4572/14, 4573/14, 4575/14, 4576/14, 4578/14, 4579/14, 4586/14, 4589/14, 
4591/14, 4592/14, 4593/14, 4594/14, 4595/14, 4596/14, 4597/14, 4598/14, 
4600/14, 4601/14, 4602/14, 4603/14, 4604/14, 4608/14, 4609/14, 4610/14, 
4611/14, 4612/14, 4613/14, 4614/14, 4615/14, 4616/14, 4617/14, 4618/14, 
4619/14, 4620/14, 4621/14, 4622/14, 4623/14, 4624/14, 4625/14, 4626/14, 
4627/14, 4628/14, 4629/14, 4630/14, 4632/14, 4634/14, 4635/14, 4637/14, 
4638/14, 4639/14, 4640/14, 4642/14, 4646/14, 4650/14, 4653/14, 4656/14, 
4657/14, 4658/14, 4661/14, 4672/14, 4674/14, 4675/14, 4676/14, 4678/14, 
4680/14, 4681/14, 4683/14, 4686/14, 4689/14, 4693/14, 4694/14, 4695/14, 
4696/14, 4697/14, 4698/14, 4699/14, 4700/14, 4701/14, 4702/14, 4703/14, 
4705/14, 4706/14, 4707/14, 4708/14, 4709/14, 4710/14, 4716/14, 4717/14, 
4718/14, 4719/14,  4720/14,  4721/14, 4722/14,  4729/14,  4730/14,  4731/14.

4841/14 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4238/13 do 30.04.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4287/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4315/13 do 30.09.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4461/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4465/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4480/14 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4590/14 do 31.08.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4605/14 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4606/14 do 30.07.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4607/14 do 30.07.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4636/14 do 30.04.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
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4842/14 Kontrola usnesení – oprava unesení RM č. 4666/14

schvaluje
opravu usnesení RM č. 4666/14 ze dne 13. 3. 2014, kterým se mění usnesení RM č. 
4524/14  ze dne  30. 1. 2014  k uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě pro uložení přípojek inženýrských sítí pro účely napojení RD Slavíčkova 
3203/6A, Šumperk, pro oprávněného T. M., bytem Šumperk, kde je chybně uvedena výše 
doplatku v částce 1.312,--Kč včetně DPH. Správně má být uvedena výše doplatku v částce 
312,--Kč včetně DPH. V ostatním se usnesení nemění.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4843/14 Stavba „ZŠ 8. května Šumperk – výměna oken v hlavní budově“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „ZŠ 8. května Šumperk –
výměna oken v hlavní budově“

- 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, Mgr. Radovan Pavelka, Ing. Jiří Frys
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel Křivohlávek,           
Ing. Monika Tomanová

- minimální seznam uchazečů ve složení:
ANODUS CZ s.r.o., Rychnovská 121, 199 00 Praha 18 – Letňany, IČO 27563936
AKTOS OKNA s.r.o., Blatenská 2138/19, 149 00 Praha 11, IČO 25823515
SULKO s.r.o., Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČO 47976969
JIŘÍ BLAHA s.r.o., Vyšehoří 7, 789 01 Zábřeh, IČO 27778550
DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek a.s., Nemocniční 734/13, 
787 01 Šumperk, IČO 25391941

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4844/14 Stavba „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“

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

znění, na zhotovitele stavby „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru 
Šumperka“

- 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. Radek Novotný, Ing. Luděk Cekr

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jaroslava Vicencová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka 
Salcburgerová, Ing. Jaroslav Havlík

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4845/14 Stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“

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

v platném znění, na zhotovitele stavby „Parkovací dům při ul. Finské Šumperk – Temenice, 
II. etapa“ 

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

náhradníci
- Ing. Marek Zapletal, Ing. Tomáš Vašíček, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, 

Ing. Zdenek Vitásek 

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4846/14 Veřejná zakázka „Rozšíření  a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Šumperku – stavební práce“

bere na vědomí
podání podnětu Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava k zahájení řízení              
o přezkoumání úkonů zadavatele u veřejné zakázky „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – stavební práce“ k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. 

4847/14 Stavba „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“

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

dokumentaci na zhotovitele stavby „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“

- 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, PaedDr. Hynek Pálka, Ing. Jiří Elhota

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Luděk Sopper, Ing. Tomáš 
Luskač 

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4848/14 Stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“, překládka sítě 
elektronických komunikací   

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00029 
v rámci stavby „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“, s vlastníkem 
sítě elektronických komunikací Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 
Praha 4, IČO 60193336.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4849/14 Stavba „Komunikace Za Hniličkou“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Komunikace Za Hniličkou“

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

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

- seznam zájemců ve složení:
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČO 
60838744
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČO 00150584
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4850/14 Úřadovna Jesenická 31, radnice nám. Míru 1, Šumperk

doporučuje ZM schválit
- plán rekonstrukce úřadovny Jesenická 31
- plán rekonstrukce radnice – nám. Míru 1

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

Ing. Répalová
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4851/14 Sociální situace ve městě Šumperku v roce 2013

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2013 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

  

4852/14 Sociální situace ve městě Šumperku v roce 2013

bere na vědomí
informativní zprávu o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/78.00048.

4853/14 Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014 – 2018

doporučuje ZM
schválit Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014 – 2018.

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4854/14 Schválení výjimky ze směrnice „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“

schvaluje
výjimku z postupu ze směrnice „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu…“ při realizaci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně-
právní ochrany na MěÚ Šumperk“, pro jehož realizaci a zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu bude postupováno dle metodických pokynů poskytovatele dotace.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4855/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0006/2013 
uzavřené dne 18. 4. 2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. M., trvale bytem  
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 101 v domě v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4856/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0017/2013 
uzavřené dne 17. 10. 2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. F., trvale bytem  
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 107 v domě v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4857/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0007/2013 
uzavřené dne 16. 4. 2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. N., trvale bytem 
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 406 v domě v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4858/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0005/2013 
uzavřené dne 6. 3. 2013 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a S. C., trvale bytem 
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 206 v domě v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4859/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2377/13, mezi městem Šumperkem,  se sídlem nám. 
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Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
R. V., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 15. 4. 

2014
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4860/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 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, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné       
a V. N., trvale bytem Dolní Studénky, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou šesti měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. 5. 

2014
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4861/14 Účast města Šumperka ve spolku Odpady OK, z.s., se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc

doporučuje ZM
- schválit založení a účast města Šumperka ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem 

Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

- schválit zakladatelskou smlouvu zakládaného spolku Odpady OK, z. s., se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

- schválit stanovy zakládaného spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc, PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

- schválit nominaci Ing. Marka Zapletala na ustavující členskou schůzi spolku Odpady OK,   
z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

4862/14 Hospodaření s odpady

schvaluje
smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., se 
sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701.

Termín: 30.05.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková
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4863/14 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov 
v zařizovacím obvodu 713801 Šumperk – ZO Loučná nad Desnou na období platnosti

schvaluje
dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím 
obvodu 713801 Šumperk – ZO Loučná nad Desnou na období platnosti 2016-2025, 
uzavřenou mezi městem Šumperkem jako objednatelem a Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs nad Labem, pobočkou Olomouc, jako zhotovitelem.

Termín: 30.05.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

4864/14 Svatební obřady – změny termínů

ruší
stanovené termíny pro konání svatebních obřadů ve dnech 5. 7. 2014 a 16. 8. 2014.

Termín: 16.08.2014
Zodpovídá: Ing. Štefečková

4865/14 Svatební obřady – změny termínů

schvaluje
stanovení dne pro konání svatebních obřadů mimo původně stanovený termín v sobotu dne 
12. 7. 2014 v době od 9:00 do 15:00 hodin.

Termín: 16.08.2014
Zodpovídá: Ing. Štefečková

4866/14 Zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv odborem SVV

svěřuje
rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv o pronájmu prostor pro umístění 
volebních místností odboru správnímu a vnitřních věcí s účinností od 11. 4. 2014 a udělení 
podpisového práva k uzavření těchto smluv vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
doplněním usnesení RM č. 2894/08 ze dne 13. 11. 2008. 

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: Ing. Štefečková

4867/14 Peněžitý dar fyzické osobě

schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí
peněžitého daru ve výši 15.000,--Kč  M. Z., bytem  Šumperk, u příležitosti jeho životního 
jubilea.

Termín: 10.04.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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4868/14 Smlouva s Olomouckým krajem

schvaluje
přijetí příspěvku ve výši 25 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení nové dýchací 
techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

4869/14 Smlouva s Olomouckým krajem

schvaluje
uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 25 tis. Kč na 
pořízení nové dýchací techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka. 

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož 

4870/14 Smlouva s Olomouckým krajem

schvaluje
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení 
nové dýchací techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 
spolufinancování z rozpočtu města v rozmezí od 62.500,--Kč do 90.000,--Kč.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Koutný, DiS.

4871/14 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 24. 4. 2014 včetně programu.

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






