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              Spis. zn.:  42045/2014
Č.j.: 43019/2014

U S N E S E N Í

z 91. schůze rady města Šumperka ze dne 15. 5. 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.

4877/14 Plnění plánu investiční výstavby k 30. 4. 2014

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 30. 4. 2014.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4878/14 „Rákosníčkovo hřiště“ – umístění hřiště na parcele p.č. 1609/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje
umístění „Rákosníčkova hřiště“ na parcele p.č. 1609/1 v k.ú. Šumperk.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4879/14 „Rákosníčkovo hřiště“ – uzavření smlouvy o obstarání díla se společností Lidl
Česká republika, v. o. s.

schvaluje
uzavření Smlouvy o obstarání díla mezi společností Lidl Česká republika, v. o. s. a městem 
Šumperkem dle předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4880/14 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“

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

v platném znění, na zhotovitele stavby „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice 
Evaldova, Šumperk“
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- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, Ing. Barbara 
Zapletalová

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

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4881/14 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku“ – veřejné WC

schvaluje 
umístění veřejného WC typu Francioli Saniville SAO 1H s tlačítkem se zakrytým mincovním 
automatem, cena 1.150.000,--Kč v lokalitě Smetanových sadů podél souběžného chodníku 
s ulicí Žerotínovou (kde to bude technicky možné).  

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4882/14 Akce „Rekonstrukce kašny v Jiráskových sadech“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce kašny v Jiráskových 

sadech“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Monika Paulová, DiS., Emilie Lovichová,
Mgr. Milan Šubrt

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Ing. Luděk Felkl, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Romana 
Drásalová

- minimální seznam zájemců ve složení:
Milan Polián, Dobrovského 18, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 11534389
Mgr. René Tikal, Stochovská 148/24, Praha, Ruzyně, PSČ 161 00, IČO 40863379
akad. sochař Petr Dufek, Sluneční 942/4, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, IČO 48680729

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4883/14 Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Šumperku – stavební práce“

bere na vědomí
oznámení o výsledku šetření podnětu u veřejné zakázky „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – stavební práce“ u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže.

4884/14 Veřejná zakázka „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“

bere na vědomí
podání podnětu Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava k zahájení řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele u veřejné zakázky „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ 
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

4885/14 Akce „Rekonstrukce střechy – výměna střešní krytiny budovy MěÚ Šumperk, 
Jesenická 31“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce střechy – výměna střešní 

krytiny budovy MěÚ Šumperk, Jesenická 31“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Petr 
Šindler

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, Lubomír Polášek, Ing. Petr 
Kocián

- minimální seznam zájemců ve složení:
DACH SYSTEM s. r. o., Chválkovická 220/45, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 25367501
KŠEFT s. r. o., Anglická 3151/23, Šumperk, IČO 26872005
FRANKIE spol. s r. o., Na Křtaltě 37A, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 46577513
Radek Kühndel, Dolní Studénky 100, PSČ 788 20, IČO 18081461
Petr Erman, Denisova 12, Šumperk, IČO 12100862

Termín: 05.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4886/14 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“

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

dokumentaci na zhotovitele stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská 
v Šumperku – etapa 2c“
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- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, Ing. Luděk Cekr

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,
Ing. Zdeněk Vitásek

Termín: 26.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4887/14 Akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“                 
– smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících s RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567, 
zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 
499/1, Brno, PSČ 657 02, IČO 27935311, v rámci akce „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“.

Termín: 26.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4888/14 Členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty

bere na vědomí
zakládací smlouvu, stanovy a organizační řád zájmového sdružení právnických osob Asociace 
měst pro cyklisty.

4889/14 Členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty

doporučuje ZM schválit
- členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty
- žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty
- delegování Ing. Petra Suchomela, místostarosty města, a náhradníka Ing. Ivany Kašparové, 

cyklokoordinátora města, k zastupování města Šumperka na všech valných 
shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4890/14 Veřejná zakázka „Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever, 
Temenická 5, Šumperk – energetické úspory“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever, Temenická 5, Šumperk –  
energetické úspory“ zhotovitelem akce DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, Olomouc,
IČO 25367501. Nabídková cena je 5.954.913,--Kč bez DPH, tj. 7.193.709,--Kč včetně DPH.

Termín: 26.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4891/14 Rozpočtová opatření č. IV roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. IV roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši         316 tis. Kč
výdaje ve výši                    389 tis. Kč

příjmy celkem 461.518 tis. Kč
výdaje celkem 566.000 tis. Kč

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4892/14 MJP – ceny pronájmů a služeb – hřbitovy

schvaluje
ceny pronájmů hrobových míst na území města Šumperka a úhrady za služby spojené 
s nájmem místa s platností od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016 v rozsahu:

nájem Kč/m2/rok služby Kč/m2/rok
hrobové místo 20,-- 50,--
hrobka 20,-- 50,--
urnové místo 20,-- 50,--
kolumbární okénko   350,--/ks/rok ---

Ceny platí i pro cizí státní příslušníky.
Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4893/14 MJP – vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – aquacentrum

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na 
Benátkách v Šumperku za rok 2013.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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4894/14 MJP – vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – aquacentrum

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
provoz plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2013 ve 
výši 688.786,19 Kč formou příslušného rozpočtového opatření.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4895/14 Vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – aquacentrum

schvaluje
zachování výše dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku pro rok 2014 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2014 (UZM č. 
1106/14 ze dne 23. 1. 2014) ve výši 3.600 tis. Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4896/14 Vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – zimní stadion

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu 
v Šumperku za rok 2013. 

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4897/14 Vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – zimní stadion

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
provoz zimního stadionu v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2013 ve výši      
208.530,64 Kč formou příslušného rozpočtového opatření.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4898/14 Vyúčtování poskytnuté dotace 2013 – zimní stadion

schvaluje
zachování výše dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 
pro rok 2014 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2014 (UZM č. 1106/14 ze dne 
23. 1. 2014) ve výši 3.400 tis. Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4899/14 MJP – změna v systému využívání ploch veřejného prostranství v majetku města 
Šumperka

schvaluje
změnu v systému využívání ploch veřejného prostranství v majetku města Šumperka ve správě 
společnosti PMŠ, a.s., schváleného dle usnesení RM č. 566/11 ze dne 17. 3. 2011 
v případech umísťování reklamních zařízení, vystavování zboží a při obdobných činnostech a 
zařízení využívajících veřejná prostranství v majetku města, v části:
- vystavené zboží před provozovnou – květiny, ovoce, zelenina
- změna ve výši maximálního záboru plochy
- původní max. zábor plochy veřejného prostranství ve výši 20,00 m2
- nový max. zábor plochy veřejného prostranství ve výši 30,00 m2
- platnost od 15. 5. 2014 

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4900/14 MJP – parkovací místa na zadní obslužné komunikaci Slovanská v Šumperku

schvaluje
s účinností od 1. 7. 2014, tj. po ukončení platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem 
Šumperkem a společností PMŠ, a.s., na nájem 10 ks parkovacích míst na zadní obslužné 
komunikaci Slovanská v Šumperku, zařazení 10 ks parkovacích míst do správy společnosti 
PMŠ, a.s., v rozsahu a za podmínek:
- parkovací místa č. 2 až 5, 23 až 28
- správce je oprávněn pronajímat parkovací místa přednostně osobám se sídlem nebo 

provozovnou či bydlištěm v okolí stavby
- příjem z nájmu je příjmem města
- uzavírat smlouvy na dobu určitou, doba trvání smlouvy max. 3 roky, opakovaný pronájem je 

možný v případě řádného užívání předmětu nájmu

Termín: 01.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4901/14 MJP – parkovací místa na zadní obslužné komunikaci Slovanská v Šumperku

schvaluje
s účinností od 1. 7. 2014 cenu za pronájem u všech parkovacích míst na zadní obslužné 
komunikaci Slovanská v Šumperku, ve správě společnosti PMŠ, a.s., ve výši                      
4.500,--Kč/parkovací místo/rok včetně DPH. 

Termín: 01.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4902/14 MJP – předzahrádka u provozovny STAR ARENA, Gen. Svobody 9, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 13 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11. 3. 2004 
a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky u provozovny – STAR ARENA, Gen. Svobody 9, Šumperk –
předzahrádka typ 1.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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4903/14 Volba nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti PMŠ, a.s.

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, vpůsobnosti valné hromady

a) volí novými členy představenstva s účinností od 10. 6. 2014:
Mgr. Zdeňka Brože, Šumperk, PSČ 787 01
Ing. Petra Suchomela, Šumperk, PSČ 787 01
Ing. Tomáše Kupku, Český Těšín, PSČ 737 01
Ing. Františka Šmejkala, Šumperk, PSČ 787 01
Bc. Davida Mátla, Vikýřovice, PSČ 788 13

b) volí novými členy dozorčí rady s účinností od 10. 6. 2014:
MUDr. Jaromíra Mikulenku, Šumperk, PSČ 787 01

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

4904/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Šumperk Sallerova výstavba s.r.o. DTS SU_1186, VNk a NNk“, or. nákupní zóna za 
OC Kaufland

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního kabelového vedení VN v délce 9,69 m přes pozemek  st.p.č. 1124/1 
v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk Sallerova výstavba s.r.o. DTS SU_1186, VNk a 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 1.055,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 155,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 900,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0048/2008/Foj ze dne 3. 9. 2008, bude oprávněným uhrazen v termínu 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: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4905/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Šumperk – Žerotínova, p.č. 1914/4, Potyš, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN v délce 43,33 m včetně 1 ks 
pojistkové skříně přes pozemek st.p.č. 1914/1 v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk –
Žerotínova, p.č. 1914/4, Potyš, 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 10.799,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 239,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 10.560,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0002/2013/Pe ze dne 24. 1. 2013, bude 
oprávněným uhrazen v termínu 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: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4906/14 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - přípojka STL 
plynovodu pro průmyslový objekt Uničovská 370/19 v Šumperku – P & L, spol. s r.o., 
or. býv. areál Lesostavby

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy přípojky zemního vedení STL plynovodu v délce 1,91 m přes pozemek p.č. 
3080 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
P & L, spol. s r.o., se sídlem Biskupice 206, Biskupice u Luhačovic, PSČ 763 41, IČO 
00351504.
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  210,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 10,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
220,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0009/2010/Foj ze dne                 
6. 4. 2010, bude oprávněnému vyplacen zpět 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: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4907/14 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní 
přípojka pro RD Bohdíkovská 2359/37 – manželé Černí

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy vodovodní přípojky v délce 5,20 m přes pozemek ZE původ PK p.č. 1327        
v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení nemovitostí - pozemku st.p.č. 174 se stavbou RD 
č.p. 2359 v k.ú. Horní Temenice (or. Bohdíkovská 37).
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
J. a P. Č., oba bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  189,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 21,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 210,--Kč, 
zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0060/2008/Foj ze dne 26. 9. 2009, bude oprávněným vyplacen zpět v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4908/14 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 
kanalizační přípojky pro pozemek st.p.č.  3861 se stavbou bez čp/če v k.ú. Šumperk 
– V. Vintrová

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy přípojek splaškové kanalizační a vodovodní v celkové délce 30,31 m přes 
pozemek p.č. 1423/8 v k.ú. Šumperk (or. komunikace ul. Horovy), pro účely napojení 
nemovitostí - pozemku st.p.č. 3861 se stavbou bez čp/če v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
V. V., bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  1.212,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 532,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 680,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0056/2009/Foj ze dne 29. 9. 2009, bude oprávněnou uhrazen v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4909/14 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – kanalizační 
přípojka pro RD Luční 816/6 – manželé Petříkovi

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy kanalizační přípojky v délce 20,78 m přes pozemek p. č. 1033/15 v k.ú. 
Šumperk, pro účely napojení nemovitostí - pozemku p.č.st. 4472 se stavbou RD č.p. 816 v k.ú. 
Šumperk (or. Luční 6).
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
M. a H. P., oba Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  831,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhradu provedou oprávnění v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4910/14 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 
kanalizační  přípojka pro polyfunkční dům Slovanská 3240/7A – manželé Kolákovi

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy vodovodní a kanalizační přípojky v celkové délce 12,92 m přes pozemky p.č. 
2224/3 a 3023/1 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení nemovitosti - pozemku st.p.č. 91/4 se 
stavbou bytového domu č.p. 3240 v k.ú. Šumperk (or. Slovanská 7A).
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
O. a D. K., oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03.
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  2.326,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 166,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši         
2.160,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0001/2010/Foj ze dne               
29. 1. 2010, bude oprávněnými uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4911/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku st.p.č. 1368 v k.ú. Šumperk – část zahrady 
u domu Banskobystrická 50 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku st.p.č. 1368 o výměře 113 m2   v k.ú. 
Šumperk (část zahrady u domu Banskobystrická 50, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky nájmu: povinnost údržby ovocných stromů na náklady nájemců

Termín: 26.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4912/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1346/9 a části pozemku p.č. 2112/1 
v k.ú. Šumperk – zahrada za bytovými domy Javoříčko 11 – 17

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1346/9 o výměře 2241 m2 a část 
pozemku p.č. 2112/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u bytového domu 
Javoříčko 11, 13, 15 a 17 v Šumperku).
Účel nájmu: a) veřejně přístupná zelená plocha - zázemí k domům Javoříčko 11, 13, 

15 a 17, Šumperk
b) individuální využití 
c) pozemek pod garážemi a ostatními stavbami

Nájemné: a) 1,--Kč/celek/rok
b) 5,--Kč/m2/rok
c) 30,--Kč/m2/rok

Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Podmínky nájmu: povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemců,
povinnost umožnit přístup na pozemek vlastníkům přípojek IS,                      
které byly uloženy do pozemku p.č. 2112/1 v k.ú. Šumperk pro účely 
napojení sousedních objektů Uničovská 2095/34 a 3024/34A
povinnost údržby stávajícího oplocení na náklady nájemců 

Termín: 26.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4913/14 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o užití práva zajištění vjezdu ke garáži ve vlastnictví  
H. Kauera

schvaluje
zavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o užití práva JZ/0059/2013/Wi, uzavřené dne 29. 4. 2013 
mezi městem Šumperkem, jako poskytovatelem práva a H. K., bytem Šumperk, jako 
uživatelem práva, k poskytnutí úplatného užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1346/9 v k.ú. 
Šumperk pro účely zajištění příjezdu ke garáži a garážovému přístřešku na pozemku p.č. 
1346/9 v k.ú. Šumperk. Dodatkem dojde k zúžení předmětu smlouvy o poskytnutí užití práva 
vjezdu pro účely zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk, z důvodu 
pozbytí vlastnictví garáže uživatelem práva. 
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Zároveň dojde k úpravě výše úplaty za užití práva, která se nově stanovuje v částce            
100,--Kč/rok + DPH v platné výši.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4914/14 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk pro 
vlastníka garáže K. P. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk.
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: K. P., bytem Šumperk
Účel: zajištění vjezdu ke garáži na pozemku p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk
Úplata za užití práva: 100,--Kč/rok + DPH v platné výši
Doba užití práva: neurčitá, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 

jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky: údržba příjezdové plochy společně s dalšími uživateli vjezdu, včetně         

zimní údržby

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4915/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 555/14 v k.ú. Šumperk – část 
zahrady u domu Balbínova 19 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 555/14 o výměře 25 m2 (část zahrady u 
domu Balbínova 19, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky nájmu: povinnost údržby ovocných stromů na náklady nájemců

Termín: 26.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4916/14 MJP – výpůjčka nebytového prostoru – zasedací místnost Jesenická 31

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení RM č. 4818/14 ze dne 10. 4. 2014, 
vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 621 stojící na pozemku st.p.č. 796/1 v k.ú. a obci 
Šumperk (orientačně Jesenická 31), 1. patro, č. dveří 206, za následujících podmínek:
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- půjčitel: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 
IČO 00303461

- vypůjčitel: Plaváček Šumperk o.p.s., se sídlem Petrov nad Desnou 245, PSČ 788 16, IČO 
29456266

- účel: kancelářský prostor pro činnost vypůjčitele – poskytování informací a poradenství 
stávajícím pěstounům a poručníkům i zájemcům o náhradní rodinnou péči 

- doba výpůjčky: určitá od 16. 5. 2014 do 30. 4. 2015, každý pátek v měsíci od 9.00 hod. 
do 13.30 hod. 

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4917/14 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemků v k.ú. Šumperk při ul. Hrubínově

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit část p.p.č. 1534/42 o výměře 1925 m2, část p.p.č. 1550/19    
o výměře 185 m2, část p.p.č. 1564/3 o výměře 60 m2, část p.p.č 1581/6 o výměře 80 m2, 
část p.p.č. o výměře 1662/1 o výměře 200 m2, část p.p.č. 1662/3 o výměře 30 m2, část 
p.p.č. 1670/8 o výměře 1580 m2, část p.p.č. 2137/8 o výměře 650 m2, část p.p.č. 1662/24 
o výměře 1000 m2 a část p.p.č. 1662/19 o výměře 2500 m2, vše v obci a k.ú. Šumperk za 
podmínek:
- účel výpůjčky: vybudování stavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 

domů na pozemcích p.č. 1662/1, p.č. 1662/24  a 1662/19 – lokalita Hrubínova Šumperk
- společně se smlouvou o výpůjčce bude sjednána smlouva o zřízení práva provést stavbu, 

v níž budou dány další podmínky
- doba výpůjčky: určitá do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4918/14 MJP – zveřejnění prodeje nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 22 v Šumperku

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 
Sb. o vlastnictví bytů, č. 444/4 o výměře 110,14 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
2995/10000 na společných částech domu č.p. 444 stojícího na pozemku st.p.č. 643/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
8. května 22).
Pro dům č.p. 444 na st.p.č. 643/1 na ulici 8. května 22 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 332 kWh/(m2.rok)
Podmínky prodeje:
- kupní cena 1.358.801,--Kč
- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,--Kč

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

- v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán v uzavřeném 
výběrovém řízení s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Vyvolávací 
cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4919/14 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p.č. 460/4 
a pozemku p.č. 458/3 v k. ú. Šumperk, or. vjezd z ulice Vančurovy

schvaluje
uzavřít věcné břemeno služebnosti stezky a cesty, spočívající v právu vjezdu a průchodu přes 
pozemek p.č. 460/4 a pozemek p.č. 458/3 oba v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města 
Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníky spoluvlastnického podílu o velikosti 
8065/10000 na pozemku p.č. 457/2 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, oprávněnými z věcného břemene  
jsou manželé P. a H. S., oba bytem Šumperk, PSČ 787 01.

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 5.000,--Kč + 21% 

DPH pro každého oprávněného, tj. celkem 12.100,--Kč včetně DPH. Úplata byla 
oprávněnými uhrazena v plné výši v souladu s podmínkami smlouvy o budoucím zřízení 
věcného břemene označené jako Obch/0033/2013/Vr

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

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem p.p.č. 457/2 v k.ú. Šumperk do  
spoluvlastnictví  oprávněných a pana V. J. 

- v rámci zřízení služebnosti stezky a cesty přes p.p.č. 460/4 a 458/3 v k.ú. Šumperk bude 
oprávněnými z věcného břemene odstraněno stávající zvýšené oplocení po hranici  p.p.č. 
458/3 s tím, že podél hranice s p.p.č. 459 vše v k.ú. Šumperk, nebude oplocení 
odstraněno, ale zkráceno do výše 2 m nad terén

- veškeré náklady spojené s úpravou oplocení  ponesou výhradně oprávnění z věcného 
břemene

- zřízením služebnosti stesky a cesty přes p.p.č. 460/4 a 458/3 v k.ú. Šumperk nevzniká 
povinnému povinnost udržovat tyto pozemky za účelem sjednaného práva 

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4920/14 MJP – prodej pozemku p.č. 2457 v k.ú. Nový Malín, or . lokalita  u letiště

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4790/14 ze dne 10. 4. 2014, schválit 
prodej p.p.č. 2457 o výměře 443 m2 v k.ú. Nový Malín, za těchto podmínek:
- účel prodeje: orná půda
- kupní cena: stanovená dohodou 3.376,--Kč/celek
- kupující: A. K., bytem Olomouc - Samotišky, PSČ  779 00
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4921/14 MJP – prodej pozemku p.č. 142/15 v k.ú. Horní Temenice, or. zahrada při ul. 
Bohdíkovské

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4791/14 ze dne 10. 4. 2014, schválit 
prodej p.p.č. 142/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků - zahrada
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: manželé R. a B. P., Šumperk, PSČ 787 01
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4922/14 MJP – zveřejnění záměru pronajmout p.p.č. 1783, p.p.č. 1781 a p.p.č. 1765 v k.ú. 
Nový Malín, or. u bývalé hájenky v Novém Malíně

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem pozemků p.č. 1783, p.p.č. 1781 a p.p.č. 1765 o celkové 
výměře 10430 m2 v k.ú. Nový Malín.
Účel nájmu: trvalý travní porost
Nájemné: dohodou 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: 20.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4923/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1776 v k.ú. Nový Malín, or. u bývalé hájenky 
v Novém Malíně

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 1776 o výměře 370 m2 v k.ú. Nový Malín za těchto 
podmínek:
- zahrada a zázemí k RD
- kupní cena 100,--Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

Termín: 20.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4924/14 MJP – prodej pozemku p.č. 1399/25 v k.ú. Šumperk, or.  za kotelnou při ul. 
Vrchlického

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4798/14 ze dne 10. 4. 2014, schválit 
prodej p.p.č. 1399/25 o výměře 137 m2   v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha
- kupní cena: 278,--Kč/m2
- kupující: F. H., Šumperk, PSČ 787 01
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4925/14 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1534/24 v k.ú. Šumperk, or.  u domu 
Chodská 24

neschvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1534/24 o výměře cca 14 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. u domu Chodská 24, Šumperk.

Termín: 20.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4926/14 MJP – pronájem části prostor k umístění nápojových automatů v objektech města 
Šumperka na ulici Jesenické 621/31, nám. Míru 364/1 a Lautnerově  920/1 
v Šumperku

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a společností  Kompletní nápojový servis, 
s.r.o., se sídlem Žerotínova 1286/2, Šumperk, IČO 29388422, jako nájemcem na straně 
druhé, jejímž předmětem jsou části prostor sloužící k podnikání o výměře cca 1 m²   
v objektech města Šumperka:
- v I. NP objektu č.p. 621 Šumperk na adrese Jesenická 31
- v I. NP objektu č.p. 364 Šumperk na adrese nám. Míru 1  
- v I. NP objektu č.p. 920 Šumperk na adrese Lautnerova 1  

Podmínky: 
Účel nájmu: umístění nápojových automatů
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 6. 2014, výpovědní lhůta  

6 měsíců
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Výše nájemného:    9.000,--Kč/rok/celek  + DPH s možností valorizace o koeficient inflace
Ostatní:                     - pravidelná obsluha a údržba nápojových automatů bude zajišťovat 
                                   nájemce na vlastní náklady 
                                - v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude 

nájemce  povinen tuto vadu odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4927/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 
plynárenského zařízení NTL  spočívající v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 
2096/9 v k.ú. Šumperk, ul. Dolnostudénská

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřídit a provozovat na budoucím 
služebném pozemku p.č. 2096/9 v k.ú. Šumperk  plynárenské zařízení NTL, včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí 
služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním 
a odstraňováním plynárenského zařízení.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.

Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567

Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše jednorázové úplaty je stanovena 

dohodou obou stran v částce 500,--Kč včetně platné sazby DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému od 
katastrálního úřadu doručeno vyrozumění o provedení zápisu věcného břemene do 
katastru nemovitostí

- investor zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene

- správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
zaplatí budoucí oprávněný z věcného břemene

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4928/14 MJP – silnice I/44 Bludov – obchvat – smlouvy o úpravě kanalizace a veřejného 
osvětlení

schvaluje
uzavření smluv o vybudování nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury 
týkající se objektu veřejného osvětlení SO 423 Veřejné osvětlení okružní křižovatky 
v Šumperku a objektu kanalizace SO 309 Úprava kanalizace v km 0,4 přivaděče,  s organizací 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390, 
dle předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4929/14 MJP – prodej pozemku p.č. 1411/3 v k.ú. Šumperk, při ul. 8. května v Šumperku

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města   č. 4819/14 ze dne 10. 4. 2014 schválit 
prodej  části pozemku p.č. 1411/1 – zahrada v k.ú. Šumperk (nově označeno jako pozemek  
p.č. 1411/3 – zahrada  o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk).

Prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
Kupující: M. J., bytem 788 13 Vikýřovice

R. K., bytem Králec, 788 20 Dolní Studénky, každému z nich 
spoluvlastnický podíl o velikosti jedné poloviny (1/2) 

Předmět koupě: pozemek p.č. 1411/3 – zahrada o výměře 91 m2   v k.ú. Šumperk
Účel: sjednocení vlastnictví stavby zpevněné plochy a pozemku pod stavbou 

a rozšíření zpevněné plochy
Kupní cena: 600,--Kč/m2   + případná sazba DPH dle platných právních předpisů
Podmínky: kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 6414-43/2014 a zaplatí správní poplatek za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4930/14 MJP – zrušení usnesení RM č. 4839/14 ze dne 10. 4. 2014

ruší
usnesení RM č. 4839/14 ze dne 10. 4. 2014, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 
prodat pozemek p.č. 1365/1 o výměře 3196 m2 v k.ú. Šumperk za účelem chovu ryb a rybí 
líhně, a to z důvodu nemožnosti využití pozemku pro daný účel.

Termín: 20.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4931/14 MJP – zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č. 2045 v k.ú. Šumperk        
a pozemek p.č. 556/3 v k.ú. Dolní Temenice, or. před hasičskou stanicí v Šumperku   
a při ul. Gagarinově

schvaluje
záměr města zveřejnit směnu pozemků mezi městem Šumperkem a Českou republikou, 
s příslušností hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- část pozemku p.č. 2045 o výměře cca 531 m2 v k.ú. Šumperk (or. před hasičskou stanicí 

na ul. Nemocniční) bude převedena z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 
PSČ 787 01, IČO 00303461, do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, PSČ     
779 01, IČO 70885940

- pozemek p.č. 556/3 o výměře 560 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. při ul. Gagarinově) bude 
převeden z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, PSČ 779 01, IČO 70885940 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461



RM 91 – 15.05.2014

20

- finanční vyrovnání bude stanoveno jako rozdíl odhadních cen pozemků stanovených 
znaleckými posudky

- veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví obou pozemků, tj. náklady na vypracování 
geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2045 v k.ú. Šumperk, náklady na 
vypracování znaleckých posudků a také správní poplatek za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, ponese Česká republika, s příslušností hospodařit pro Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje

- realizace směny bude provedena po převodu příslušnosti hospodařit  s p.p.č. 556/3 v k.ú. 
Dolní Temenice z ÚZSVM na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Termín: 20.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4932/14 MJP – výkup podílu na pozemku p.č. 2244/3 v k.ú. Šumperk, pozemek pod 
chodníkem na ul. Starobranské

doporučuje ZM
schválit odkoupení podílu o velikosti 12/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici      

Starobranské
- prodávající: DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci, se sídlem Lužickosrbská 

228/13, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00031275
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 30,--Kč/m2, tj. 29,--Kč za podíl 12/100 na p.p.č. 2244/3 v k.ú. Šumperk
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4933/14 MJP – bezúplatné nabytí podílu  na pozemku p.č. 2244/3 v k.ú. Šumperk, pozemek 
pod chodníkem na ul. Starobranské

doporučuje ZM
schválit bezúplatné nabytí podílu o velikosti 19/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel převodu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici      

Starobranské
- převodce: DIOL družstvo, se sídlem Krapkova 1159/3, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

00031551
- nabyvatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- nabyvatel město Šumperk vyhotoví smlouvu o bezúplatném převodu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel 

město Šumperk

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4934/14 MJP – bezúplatné nabytí podílu  na pozemku p.č. 2244/3 v k.ú. Šumperk, pozemek 
pod chodníkem na ul. Starobranské

doporučuje ZM
schválit bezúplatné nabytí podílu o velikosti 3/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel převodu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici      

Starobranské
- převodce: Zlatník, družstvo umělecké výroby, se sídlem, Lešetínská 16, Ostrava Kunčice, 

PSČ 719 00, IČO 00031437
- nabyvatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
- nabyvatel město Šumperk vyhotoví smlouvu o bezúplatném převodu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel 

město Šumperk
Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4935/14 MJP – žádost Kuželkářského klubu Šumperk o prodloužení výpůjčky – zveřejnění 
záměru

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit část budovy stojící na pozemcích st.p.č. 2021/1 a st.p.č. 
2021/2 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, jejichž je součástí, a to prostory původní kuželny, které 
zahrnují hlediště a šatny klubu kuželkářů, a prostory kuželkářské haly, za podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461
- vypůjčitel: Kuželkářský klub Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 68318375
- doba výpůjčky: určitá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2029
- ostatní podmínky jsou stanoveny smlouvou o výpůjčce č. Obch 5/00/JG ze dne 2. 3. 2000, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2004, dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2006, dodatku č. 3 ze 
dne 7. 9. 2007

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4936/14 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – nemovitosti vypůjčené SVČ Doris 
Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0083/2012  ze dne 31. 12. 2012, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2013, uzavřené s vypůjčitelem SVČ Doris, kterým dojde ke 
změně podmínek přenechání předmětu výpůjčky – areálu Švagrov - do dočasného užívání tak, 
že nově budou tyto podmínky sjednány takto:
Vypůjčitel je oprávněn v omezené míře část vypůjčených nemovitostí v areálu Švagrov 
krátkodobě pronajmout za účelem využití pro školské, kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti 
bez souhlasu pronajímatele, a to na dobu nepřesahující nepřetržitě 48 hodin. Úhrada 
sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro financování činností vyplývajících ze 
zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem. 
Dlouhodobý nájem je možný pouze pro partnerské neziskové organizace, a to na základě 
písemného souhlasu rady města. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro 
financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem,    
nerozhodne-li rada při udělování souhlasu jinak.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 91 – 15.05.2014

22

4937/14 MJP – žádost O. G. o vrácení kauce za účast ve VVŘ

doporučuje ZM 
neschválit vyhovět žádosti pana O. G., bytem Králec, Dolní Studénky, PSČ  788 20  o vrácení 
kauce ve výši 20.000,--Kč složené dne 20. 1. 2014 před konáním VVŘ, jehož předmětem byl 
prodej nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 22 v Šumperku. 

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4938/14 MJP – prodloužení nájemního vztahu z nájemní smlouvy – areál Tyršova stadionu při 
hotelu Sport

bere na vědomí
využití opčního práva společností Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, 
Šumperk, IČO 65138163, jakožto nájemce z nájemní smlouvy č. MP 10/2004/Pro ze dne      
9. 4. 2004. Využitím opčního práva dochází za stejných podmínek k prodloužení nájemního 
vztahu  založeného nájemní smlouvou MP 10/2004/Pro ze dne 9. 4. 2004  o dalších pět let.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4939/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v domě Vrchlického 23, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky č. 1743/1-14 v domě č.p. 1743 stojícím 
na pozemku st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk včetně příslušenství a podílů na společných 
částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Vrchlického 23, Šumperk) stávajícím 
nájemcům a budoucím kupujícím těchto bytových jednotek.
Jmenovitě:
- bytová jednotka č. 1743/1,  spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 na společných 

částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 527/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 16. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a 
dodatku č. 2 ze dne 8. 1. 2003

- bytová jednotka č. 1743/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 641/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 641/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 21. 5. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2007

- bytová jednotka č. 1743/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 502/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 502/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. 2. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a 
dodatku č. 2 ze dne 3. 12. 2002

- bytová jednotka č. 1743/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 510/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 510/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 8.2.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2000, 
dodatku č. 2 ze dne 4. 9. 2001, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2002
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- bytová jednotka č. 1743/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 767/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 767/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 1. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a 
dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2002

- bytová jednotka č. 1743/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 712/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 712/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. 1. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2012

- bytová jednotka č. 1743/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 578/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 578/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. Obch 3/06 ze dne 30. 1. 2006

- bytová jednotka č. 1743/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 643/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 643/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. OBCH/0015/2013 ze dne 22. 4. 2013

- bytová jednotka č. 1743/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 504/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 504/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 6. 2. 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2002

- bytová jednotka č. 1743/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 513/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 513/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. 1. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a 
dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2002

- bytová jednotka č. 1743/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 970/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 970/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. Obch 31/07 ze dne 30. 4. 2007

- bytová jednotka č. 1743/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 625/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 625/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. Obch 47/06 ze dne 26.10.2006

- bytová jednotka č. 1743/13, spoluvlastnický podíl o velikosti 650/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 650/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 3.2.2003

- bytová jednotka č. 1743/14, spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 na společných 
částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 852/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. Obch 141/2005 ze dne 18. 11. 2005, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 7. 7. 2008.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4940/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v domě Vrchlického 23, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky č. 1743/15-17 v domě č.p. 1743 stojícím 
na pozemku st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk včetně příslušenství a podílů na společných 
částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Vrchlického 23, Šumperk). Kupní cena 
bytových jednotek a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem bude 
stanovena v souladu se „Zásadami pro prodej bytových domů ….“.  
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Jmenovitě:
- bytová jednotka č. 1743/15 o výměře 17,21 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

199/10000 na společných částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk 

- bytová jednotka č. 1743/16 o výměře 39,61 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
457/10000 na společných částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 457/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk 

- bytová jednotka č. 1743/17 o výměře 30,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
350/10000 na společných částech budovy č.p. 1743 stojící na pozemku st.p.č. 1968 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 350/10000 na st.p.č. 1968 v obci a k.ú. Šumperk

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4941/14 MJP – vypsání veřejné zakázky “Nemocnice Šumperk – rekonstrukce regulace UT      
a ohřevu TUV včetně rekonstrukce MaR v pavilonu E a F“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce regulace 

UT a ohřevu TUV včetně rekonstrukce MaR v pavilonu E a F“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek

náhradníci
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela Kallasová, Pavel 
Hegedüs

- minimální seznam oslovených zájemců:
MAREGS, spol. s r.o.,  se sídlem J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, IČO 14617731
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě,              
PSČ 789 01, IČO 26825180
JAS ENERGO CZ, s.r.o., se sídlem Anglická 2129/14, Šumperk, IČO 25854127

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4942/14 MJP – pacht pozemku p.č. 3461 – trvalý travní porost v k.ú. Nový Malín

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města   č. 4820/14 ze dne 10. 4. 2014 pacht 
pozemku p.č. 3461 – trvalý travní porost v k.ú. Nový Malín.

Propachtovatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Pachtýř: Zemědělské družstvo Úsovsko, se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO
00397318

Předmět pachtu: pozemek p.č. 3461 – trvalý travní porost v k.ú. Nový Malín
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Účel pachtu: zemědělská výroba

Pachtovné: 853,--Kč/rok/k celku + případná sazba DPH dle platného právního 
předpisu v případě uzavření pachtovního vztahu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 5-ti let

Pachtýř bude hradit za propachtovatele příslušnou daň z nemovitých 
věcí.  

Doba pachtu: neurčitá

Podmínka: Pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4943/14 MJP – zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 702/2 – orná půda a pozemek 
p.č. 702/3 – ostatní plocha v k.ú. Hraběšice

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka propachtovat pozemek p.č. 702/2 – orná půda a 
pozemek p.č. 702/3 – ostatní plocha v k.ú. Hraběšice.

Termín: 19.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4944/14 MJP – podnájem nemovitosti na ul. Temenické 2309/61 v Šumperku

souhlasí
s prodloužením podnájmu části nemovitosti, jedná se o 2 třídy, chodby, sociální zařízení a 
šatny v přízemí budovy, na ulici Temenické 2309/61 v Šumperku, nájemce Základní škola pro 
žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., se 
sídlem Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, pro podnájemce  Mateřskou školku Veselou 
školku, se sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091, schváleného dle usnesení 
RM č. 4637/14 ze dne 27. 2. 2014, za následujících podmínek:
- doba podnájmu bude prodloužena do 30. 6. 2014
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem

Termín: 30.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4945/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka 
STL plynovodu dn 225, délka 49 m a 1 ks přípojky dn 110 v celkové délce 5 m“, 
v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřídit a provozovat na 
budoucích služebných pozemcích p.č. 108/1, 108/11, 108/12 a 108/15 v k.ú. Dolní 
Temenice plynárenské zařízení „Přeložka STL plynovodu dn 225, délka 49 m a 1 ks přípojky dn 
110 v celkové délce 5 m“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů    
a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.

Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567

Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše jednorázové úplaty je stanovena 

dohodou obou stran v částce 500,--Kč bez DPH a bude splatná ze strany oprávněného 
v termínu do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému od katastrálního úřadu 
doručeno vyrozumění o provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí, 
k takto stanovené výši úplaty bude připočtena DPH v platné výši k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění

- budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 
příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene

- správní poplatek za vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4946/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku 

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

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

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

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky
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- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

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

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

- minimální nabídková kupní cena: 2.500.000,--Kč (slovy: dvamiliony pětset tisíc korun 
českých)

- stavební úpravy předmětu koupě jsou možné v souladu s územním plánem
- 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 15.00 hod. dne 9. 6. 2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka 
doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 
nejpozději do 15:00 hod. dne 9. 6. 2014

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

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání písemných nabídek, 
tj. po 15.00 hod. dne 9. 6. 2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy 
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

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

- město Šumperk současně upozorňuje, že pozemky p.č. 2998 a p.č.  2999 v k.ú. Šumperk 
jsou pronajaty společnosti PZ servis v.o.s., v likvidaci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční   
výpovědní lhůtou

Termín: 19.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4947/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku 

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

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4948/14 MJP – pacht zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice – Zemědělské 
družstvo Úsovsko

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014, dle 
usnesení RM č. 4831/14 ze dne 10. 4. 2014, uzavřít pachtovní smlouvu, jejímž předmětem 
jsou zemědělské 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
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- ZE původ EN p.č. 784/102 o výměře 1419 m2, část ZE původ EN p.č. 781/102 o výměře 
16717 m2, ZE původ EN p.č. 780/102 o výměře 6514 m2, ZE původ EN p.č. 779/102 o 
výměře 2152 m2 v k.ú. Dolní Temenice

Účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
Propachtovatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Pachtýř: Zemědělské družstvo Úsovsko, se sídlem Klopina, PSČ 789 73, IČO 

00397318
Pachtovné: 1.500,--Kč/ha/rok + případná sazba DPH dle platného právního 

předpisu, v případě uzavření pachtovního vztahu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 5 let

Doba pachtu: neurčitá
Podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4949/14 MJP – zveřejnění pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, Dolní a Horní 
Temenice

schvaluje
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu: 
- p.č. 1990/3 o výměře 3690 m2, část p.č. 1981/2 o výměře 303 m2, část p.č. 1989/1 o 

výměře 947 m2 v k.ú. Šumperk
- ZE původ GP p.č. 872/7 o výměře 308 m2, část ZE původ GP p.č. 872/11 o výměře      

511 m2, ZE původ GP p.č. 872/6 o výměře 261 m2, p.č. 935/5 o výměře 244 m2, část p.č. 
779/4 o výměře 3478 m2, část p.č. 779/2 o výměře 519 m2, ZE původ GP p.č. 872/10 o 
výměře 674 m2, část p.č. 779/2 o výměře 1278 m2, ZE původ EN p.č. 779/101 o výměře 
1233 m2, ZE původ GP p.č. 727/8 o výměře 4094 m2, p.č. 752/6 o výměře 539 m2, ZE 
původ EN p.č. 867/101 o výměře 1850 m2, p.č. 865/3 o výměře 212 m2, ZE původ GP p.č. 
859 o výměře 2911 m2, ZE původ GP p.č. 679/3 o výměře 8640 m2, ZE původ GP p.č. 
679/5 o výměře 1440 m2, ZE původ GP p.č. 679/4 o výměře 1200 m2, ZE původ GP p.č. 
679/6 o výměře 896 m2, p.č. 645/4 o výměře 2721 m2, p.č. 645/7 o výměře 390 m2, p.č. 
645/6 o výměře 1489 m2, část p.č. 645/5 o výměře 635 m2, část p.č. 108/3 o výměře 
500 m2, p.č. 645/21 o výměře 3721 m2, p.č. 594/2 o výměře 589 m2 a část ZE původ EN 
p.č. 784/102 o výměře 78 m2  v k.ú. Dolní Temenice

- p.č. 1341/2 o výměře 710 m2, část ZE původ GP p.č. 696/1 o výměře 37234 m2, p.č. 
701/91 o výměře 1543 m2, ZE původ EN p.č. 1279/102 o výměře 1163 m2 v k.ú. Horní 
Temenice

Účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
Pachtovné: min. 4.142,--Kč/celek/rok
Doba pachtu: neurčitá
Podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu

Termín: 26.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4950/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 
4238/13, 4512/14, 4513/14, 4514/14, 4523/14, 4526/14, 4546/14, 4631/14, 
4667/14, 4673/14, 4682/14, 4711/14, 4712/14, 4733/14, 4734/14, 4735/14, 
4737/14, 4739/14, 4741/14, 4743/14, 4744/14, 4745/14, 4746/14, 4747/14, 
4748/14, 4749/14, 4750/14, 4751/14, 4752/14, 4753/14, 4754/14, 4755/14, 
4756/14, 4758/14, 4759/14, 4760/14, 4761/14, 4762/14, 4763/14, 4764/14, 
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4765/14, 4766/14, 4767/14, 4768/14, 4771/14, 4773/14, 4774/14, 4775/14, 
4776/14, 4777/14, 4778/14, 4780/14, 4790/14, 4791/14, 4792/14, 4793/14, 
4794/14, 4795/14, 4796/14, 4797/14, 4798/14, 4801/14, 4807/14, 4812/14, 
4813/14, 4816/14, 4817/14, 4818/14, 4819/14, 4820/14, 4821/14, 4822/14, 
4829/14, 4831/14, 4833/14, 4834/14, 4839/14, 4853/14, 4854/14, 4855/14, 
4856/14, 4857/14, 4858/14, 4859/14, 4860/14, 4861/14, 4866/14, 4867/14,   
4636/14.

4951/14 Kontrola usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4384/13 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4850/14 do 19.06.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

       Ing. Répalová

4952/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4015/13

ruší
usnesení RM č. 4015/13, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 2231 v k.ú. 
Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 10,0 m2 nájemci Janu Nimrichterovi, bytem   
Šumperk, IČO 651671357.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4953/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – informativní materiál

bere na vědomí
formu realizace poskytnutí finanční podpory níže uvedené akce z rozpočtu města Šumperka.

Příjemce: České dráhy, a.s., org. jednotka Krajské centrum osobní dopravy Olomouc, 
Jeremenkova 231/9, Olomouc, IČO 70994226

Zastoupený: Ing. Hanou Motykovou
Účel použití: na vypravení historického parního vlaku dne 17. 5. 2014
Výše částky: 10.000,--Kč

Termín: 17.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4954/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje
změnu poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka

z původního příjemce: Kavárna U Bílého psa, s.r.o., Bulharská 214/2, Šumperk,                    
IČO 28660102

Na nového příjemce: Petr Mertl, Šumperk, IČO 68318162
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Účel použití: na náklady spojené s akcí Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka

Výše částky: 20.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků: do 31. 12. 2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15. 1. 2015 
Termín akce, místo i její účel zůstává zachován.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4955/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 13.098,--Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4956/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona        
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 12.000,--Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4957/14 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 143.151,50 Kč, v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4958/14 Příspěvková organizace města – přijetí darů

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, v celkové výši 3.000,--Kč:
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- částku 2.000,--Kč od Mysliveckého družení Petrov – Vikýřovice, o.s., Petrovská ul.,  
Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 60045299

- částku 1.000,--Kč od Jiřího Komárka, Bratrušov 51, IČO 64965309

Oba dary jsou určeny na příležitostné akce (ekologické, kulturní, protidrogové, společenské), 
pořádané obdarovanou organizací.  

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4959/14 Příspěvková organizace města – přijetí daru

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 654966904, přijmout věcný dar - 418 knih 
od občanů, MK – ČR – České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v celkové hodnotě 66.472,70 Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

4960/14 Příspěvková organizace města – přijetí daru

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 654966904, přijmout věcný dar, v souladu 
s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v celkové výši 15.000,--Kč. Dar bude účelově poskytnut na podporu 
10. ročníku akce Město čte knihu od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, 
IČO 25904795.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4961/14 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem 

ruší
usnesení RM č. 4360/13 ze dne 5. 12. 2013, kterým byly schváleny Zásady řízení 
příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4962/14 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem 

schvaluje 
Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem s účinností 
od 1. 6. 2014.

Termín: 01.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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4963/14 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2014/2015

bere na vědomí
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve 
městě Šumperku pro školní rok 2014/2015.

4964/14 Potvrzení ředitelů MŠ Sluníčko,  Evaldova 25, Šumperk, ZŠ Šumperk, Sluneční 38, ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 22 a ZŠ Sumperk, Šumavská 21, ve funkci 

schvaluje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČO 60801085, ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ředitele ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 a ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 
00852287. 

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4965/14 Potvrzení ředitelů MŠ Sluníčko,  Evaldova 25, Šumperk, ZŠ Šumperk, Sluneční 38, ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 22 a ZŠ Sumperk, Šumavská 21, ve funkci 

schvaluje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, potvrdit: 
a) Jarmilu Palovou ve funkci ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 

organizace, IČO 60801085 
b) PaedDr. Hynka Pálku ve funkci ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864
c) Mgr. Petra Málka, ve funkci ředitele ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 
d) Mgr. Viktora Vernera ve funkci ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287
a to s účinností od 1. 8. 2014 na dobu 6 let, tj. do 31. 7. 2020.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4966/14 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v části 
čl. 7 odst. 1 doplněním o další okruh doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková



RM 91 – 15.05.2014

33

4967/14 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v části čl. 
7 odst. 1 doplněním o další okruh doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4968/14 Darovací smlouva a podpora projektu Andělská stezka Šumperk – Rejchartice

schvaluje
darovací smlouvu občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, 
zastoupenému Mgr. Milanem Palkovičem, Bukovická 58, 788 05 Velké Losiny, IČO 
26645165.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4969/14 Darovací smlouva a podpora projektu Andělská stezka Šumperk – Rejchartice

schvaluje
podporu formou propagace občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, 
zastoupenému Mgr. Milanem Palkovičem, Bukovická 58, 788 05 Velké Losiny, IČO 
26645165.

Termín: 20.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4970/14 Darovací smlouva a podpora projektu Andělská stezka Šumperk – Rejchartice

ukládá
vedoucí odboru FAP provést rozpočtové opatření roku 2014 ve prospěch rozpočtu odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů o částku 16.000,--Kč.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4971/14 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:

Radoslav Večeřa, Evaldova 4, 787 01 Šumperk, IČO 74419511
- 13.06., 20.06., 04.07., 25.07., 15.08., 22.08., 19.09., 14.11. (vždy pátek):             

Taneční zábava, Bratrušovské koupaliště, Zemědělská 20, čas ukončení akce vždy ve 
24:00 hod.
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Andrea Tatoušková, Pod Senovou 48A, 787 01 Šumperk, IČO 74205471
- 10.05., 07.06., 21.06., 12.07., 09.08., 16.08., 30.08., 20.09.2014 (vždy sobota): 

Hudební produkce, restaurace Kotelna, od 17:00 do 24:00 hod.

Petr Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO 68318162
- 14.06.2014 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, čas ukončení 

akce ve 24:00 hod.

Viktor Rudiš, Nezvalova 55, 787 01 Šumperk, IČO 87813963
- 11.07.2014 (neděle): Koncert Yesblues, Temple cafe-bar, Langrova 10, čas ukončení akce 

ve 24:00 hod.  
- 20.09.2014 (sobota): Koncert Yesblues, Temple cafe-bar, Langrova 10, čas ukončení akce 

ve 24:00 hod. 

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

4972/14 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:

Petr Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO 68318162
- 14.06.2014 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, od 11:00 do 

24:00 hod.
Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4973/14 Výjimka z OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

neschvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, pro:

L. T., 788 20 Dolní Studénky
- 24.05.2014 (sobota): Pochod oživlých mrtvol, Sady 1. máje, u Vily Doris, s přespáním ve 

stanech v parku, od 15:00 do 22:00 hod.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4974/14 Akce „Pochod oživlých mrtvol“ 

neschvaluje
stanování  na veřejném prostranství v Sadech 1. máje v Šumperku v rámci akce „Pochod 
oživlých mrtvol“,  dne 24. 5. 2014. Pořadatel akce:  L. T., Dolní Studénky.  

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

Ing. Dočekal
Ing. Šperlich
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4975/14 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2014

schvaluje
seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů (pronájem 
stánkového prodejního místa za cenu 400,--Kč/m2 stánkové plochy) a seznam vybraných 
prodejců občerstvení s prodejem nealkoholických nápojů (pronájem stánkového prodejního 
místa za cenu 100,--Kč/m2 stánkové plochy) na akci Slavnosti města Šumperka pro rok 2014.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4976/14 Výlep plakátů ve městě Šumperku v období voleb – informativní materiál

bere na vědomí
odpověď ředitele Domu kultury Šumperk, s.r.o., k využití výlepových ploch při volební kampani.

4977/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka pro rok 2014

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka pro rok 2014 ze dne 6. 3. 2014 s Unií nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje, se sídlem Jungmannova 972/25,  Olomouc, PSČ 779 00, IČO 72563401, 
zastoupené Mgr. Marcelou Vystrčilovou, místopředsedkyní Unie nestátních neziskových 
organizací Olomouckého kraje. 

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4978/14 Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie – aktualizace vzoru nájemní smlouvy

schvaluje
vzor nájemní smlouvy pro uzavírání krátkodobého pronájmu klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie v Šumperku pro účely konání kulturních akcí.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4979/14 Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie – aktualizace vzoru nájemní smlouvy

svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 15.05.2014 odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
působnost v oblasti uzavírání nájemních smluv kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.
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Obecně platí:
Dále RM schvaluje pověření vedoucího odboru ŠKV MěÚ Šumperk k podepisování smluvních 
úkonů za město Šumperk, jejichž působnost byla svěřena odboru ŠKV MěÚ Šumperk. V době 
nepřítomnosti vedoucího odboru ŠKV Městského úřadu Šumperk se pověřuje podepisováním 
uvedených smluv za město Šumperk zástupce vedoucího odboru ŠKV. Vedoucí odboru ŠKV, 
případně v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce, bude za město Šumperk podepisovat tak, 
že na listinách určených k podpisu bude vyznačeno tištěné jméno a příjmení vedoucího odboru 
a k otisku razítka města Šumperka připojí svůj vlastnoruční podpis.

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

4980/14    „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

schvaluje
dodavatele části A)
- svoz nádob se spodním výsypem: firmu SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, Praha 2, 

Vinohrady, PSČ 120 00,  IČO 256 38 955.
Náklady města/5 let: 2.579.978,26 Kč bez DPH, tj. 2.966.975,00 Kč včetně DPH. 
Smlouva se uzavírá pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019.

                                                                           Termín:           31.05.2014
                                                                           Zodpovídá:     Mgr. Brož

4981/14    „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

schvaluje
dodavatele části B)
- svoz nádob s horním výsypem plast, sklo čiré a barevné: firmu SITA CZ, a.s., Španělská 

10/1073, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 256 38 955.
Náklady města/5 let: 3.336.510,87 Kč bez DPH, tj. 3.836.987,50 Kč včetně DPH. 
Smlouva se uzavírá pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019.

                                                                           Termín:           31.05.2014
                                                                           Zodpovídá:     Mgr. Brož

4982/14    „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

schvaluje                      
dodavatele části C)
- svoz nádob s horním výsypem papír a nápojový karton: firmu van Gansewinkel, a.s.,          

U vlečky 592, Modřice, PSČ 664 42, IČO 634 83 360.
Náklady města/5 let: 549.994,57 Kč bez DPH, tj. 632.493,75 Kč včetně DPH. Smlouva se 
uzavírá pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019.

                                                                          Termín:          31.05.2014
                                                                           Zodpovídá:     Mgr. Brož
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4983/14    „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

schvaluje
dodavatele části D)
- třídění tabulkového skla: firmu Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec-Staré 

Město, PSČ 739 61, IČO 253 55 996.
Náklady města/5 let: 136.500 Kč bez DPH, tj. 165.165 Kč včetně DPH. Smlouva se 
uzavírá pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019.

                                                                          Termín:           31.05.2014
                                                                           Zodpovídá:     Mgr. Brož

4984/14 Prevence kriminality a „Systém včasné intervence“ v roce 2013

bere na vědomí
vyhodnocení projektů prevence kriminality na místní úrovni a „Systému včasné intervence“ za 
rok 2013.

4985/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0006/2014
uzavřené dne 25. 2. 2014 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 
787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. H., trvale bytem Šumperk, 
jako nájemcem bytu č. 11 v domě v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11. Předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4986/14 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 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2377/13, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. T., 
bytem Loučná nad Desnou, Rejhotice, jako nájemcem, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od             

1. 6. 2014 do 31. 5. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4987/14 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 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 304 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a V. D. 
bytem Komňátka, Bohdíkov, jako nájemcem, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od             

1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4988/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1192/14, soudní spor mezi městem Šumperkem           
a K. S. 

ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí jednat s K. S., bytem Šumperk o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou Tereza na ulici Gagarinově 11-13 v Šumperku.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4989/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1195/14, Komunitní plán sociálních služeb města 
Šumperka na léta 2014-2018

ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí:
a) zapracovat Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka do Strategického plánu 

rozvoje města Šumperka na léta 2014-2020
b) zapracovat opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka do jednotlivých 

akčních plánů počínaje rokem 2014

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

4990/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1177/14, rekonstrukce zimního stadionu

ukládá 
řediteli PMŠ, a.s., předložit zastupitelstvu města materiál týkající se rekonstrukce zimního 
stadionu obsahující finanční náročnost, varianty, včetně varianty demolice.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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4991/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2014 (do voleb)

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2014.

Termín: 01.07.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4992/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2014       
(do voleb)

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2014.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

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






