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              Spis. zn.:  51389/2014 

   Č.j.: 51396/2014 

 

U S N E S E N Í  

z 92. schůze rady města Šumperka ze dne 5. 6. 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. 
 

4993/14 MJP – modernizace zimního stadionu v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit na základě vyhodnocení problematiky dle usnesení ZM č. 1177/14 ze dne 24. 4. 
2014 dle projednaného materiálu zpracovaného PMŠ, a.s., ve věci možných variant 
modernizace či výstavby zimního stadionu v Šumperku variantu modernizace objektu zimního 
stadionu v Šumperku. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4994/14 MJP – stanovy společnosti PMŠ, a.s. 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné hromady 
schvaluje 
 
stanovy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., dle předloženého návrhu včetně 
zapracovaných připomínek.  
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4995/14 Odměny orgánů společnosti PMŠ, a.s. 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné hromady 
schvaluje 
 
v souladu s čl. XVII stanov společnosti Podniky města Šumperka, a.s., systém odměňování 
členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podniky města Šumperka, a.s., s účinností od 
5. 6. 2014 ve výši: 
 
členové představenstva a předseda dozorčí rady   2.450,--Kč/měsíc/člen 
 
dozorčí rada (max. 5 zasedání DR za rok)   2.000,--Kč/zasedání/člen 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  
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4996/14 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti    
13,0 m2 nájemci M-Jarlen, s.r.o., Kubelkova 1758, Česká Třebová, IČO 28827490, zast. 
Jaroslavou Šilarovou, jednatelem společnosti, za podmínek dle usnesení RM č. 2886/08 ze 
dne 13. 11. 2008, dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle usnesení               
RM č. 566/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky  u provozovny – STAR ARENA, Gen. Svobody 9, Šumperk – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4997/14 MJP – dar movitých věcí společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 
- dárce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461  
- obdarovaný: PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČO 25843907 
- předmět daru: majetek pořízený v celkové ceně 134.380,--Kč v rámci projektu „Prevence 

kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot“ 
 
        Termín:  19.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4998/14 MJP – dodatek č. 5 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti              
za škodu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku a odpovědnosti 
za škodu, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461,  jako pojistníkem a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, jako pojistitelem, ve 
znění pozdějších dodatků, kterým bude z předmětu pojištění odpovědnosti za škodu vyjmuto 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. 
Roční pojistné se sníží o 1.400,--Kč, s účinností od 1.7.2014. 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4999/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu přípojky NTL plynovodu, přípojky dešťové             
a splaškové kanalizace, přístupového a okapového chodníku, v rámci projektu 
„Prodejna textilu a průmyslového zboží na parcele č. 1273/2, Šumperk“, or. lokalita 
při ul. Jesenické, mezi autobusovým nádražím a ul. 17. listopadu 

schvaluje 
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uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, 
jejímž předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat přípojku NTL plynovodu 
v předpokládané délce 2 m přes pozemek p.č. 2110/6 v k.ú. Šumperk a přípojku dešťové a 
splaškové kanalizace v předpokládané celkové délce 12 m přes pozemek p.č. 1273/10 v k.ú. 
Šumperk, v rámci projektu „Prodejna textilu a průmyslového zboží na parcele č. 1273/2, 
Šumperk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
N.V.B.,  bytem Jeseník, PSČ 790 01. 
D.T.B.T. bytem Velké Losiny, PSČ 788 15. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly 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 oprávnění 

- budoucí oprávnění z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.540,--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 nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení písemné výzvy budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému 
v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního 
zákona, nejpozději do 31. 3. 2017. Pro případ nedodržení povinnosti předložit výzvu a 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v požadovaných termínech se sjednává 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,--Kč 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucí oprávněné právo provést na pozemku stavbu předmětných 
přípojek inženýrských sítí a přístupového a okapového chodníku, v trase, umístění, rozsahu 
a stavebně technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu 
nejpozději do 30. 9. 2016 

 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5000/14 MJP – dohoda o ukončení NS č. MP 2/94/Pro ve znění dodatků  

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. MP 2/94/Pro ve znění dodatků č. 1 a č. 2 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
na straně jedné jako pronajímatelem a společností NICKFRUIT, zastoupenou Mgr. Lenkou 
Iliadisovou, bytem Šumperk, na straně druhé jako nájemcem, jejímž předmětem byl pronájem 
pozemku p.č. 1484/3 a části pozemku p.č. 1484/10 o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5001/14 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1484/3 a části pozemku p.č. 1484/10 
v k.ú. Šumperk, or.  na ul. Lidické u krytého bazénu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1484/3 a část pozemku p.č. 1484/10             
o  výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  pozemek sloužící k podnikání – zpevněná plocha pro zajištění přístupu ke 

skladu ovoce a zeleniny na ulici Lidická 79A 
Podmínky nájmu:  
- nájemné 55,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
- nájemce bude provádět údržbu a úpravy zpevněné plochy výhradně na vlastní náklady 
- nájemce provede případné zásahy do povrchu pronajaté plochy jen po předchozím 

souhlasu pronajímatele 
- nájemce neposkytne pronajatou plochu nebo její část do podnájmu dalším osobám bez 

souhlasu pronajímatele 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5002/14 MJP – žádost o zajištění přístupu na pozemek p.č. 816/23 v k.ú. Dolní Temenice, 
lokalita ulice Tichá 

schvaluje 
nevyhovět žádosti paní I. H., bytem Praha 6, Liboc, PSČ 161 00 o zajištění přístupu na 
pozemek p.č. 816/23 v k.ú. Dolní Temenice provedením změny druhu pozemku p.č. 816/46 
v k.ú. Dolní Temenice (před digitalizací pozemek v ZE – původ GP p.č. 872/1) ve vlastnictví 
města Šumperka z orné půdy na ostatní plochu, způsob využití ostatní komunikace. 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5003/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout honitbu „Městské skály“ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout uznanou honitbu v držení  města Šumperka 
nazvané „Městské skály“  s celkovou  výměrou 1490 ha honebních pozemků v hranicích dle 
předložené mapy.  
 
Doba nájmu: určitá 10 let od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2025 
 
Účelem nájmu:  výkon práva myslivosti v uvedené honitbě v souladu s předpisy               

o myslivosti 
 
Nájemné:  minimálně 75.000,--Kč ročně k celku bez DPH. Nájemné bude 

každoročně  valorizováno s účinností od 1. 4. 2016, a to o míru inflace  
                           vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok 
 
Honitba byla uvedena do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, rozhodnutím 
MěÚ Šumperk Č. j. ŽPR -151/R-24/2003-Ing.Bo ze dne 17. 2. 2003, jež nabylo právní moci 
dne 4. 4. 2003. 
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Podmínky pronájmu honitby; podání nabídky a požadavky na její podobu a obsah 

 
1. Podání nabídky a požadavky na její podobu 
 
Nabídka zájemce musí mít  písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce. 
 
Písemné  nabídky budou zájemci zasílány v  zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 
vlevo nahoře „Pronájem honitby – Městské skály - neotvírat“ spolu s identifikací zájemce, a to 
na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.  
 
Identifikací zájemce se pro účely tohoto příkazu rozumí v případě fyzické osoby její jméno, 
příjmení a bydliště, v případě osoby právnické její firma (název), sídlo a identifikační číslo,    
bylo-li přiděleno. 
 
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 
13:00 hod. dne 7. 7. 2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na 
podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do        
13:00 hod. dne 7. 7. 2014. 
 
Doporučuje se všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou 
počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez 
poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Jako jeden z možných bezpečnostních 
prvků lze doporučit sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem 
statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem. Nedodržení tohoto doporučení není důvodem     
k vyřazení nabídky. 
 
Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny. 
 
V řádném termínu přijaté písemné nabídky budou následně neotevřené předloženy komisi pro 
otevírání a posouzení nabídek a poté budou nabídky předloženy k rozhodnutí o výběru Radě 
města Šumperka. 
 
Pronájem honitby není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 
 
2. Podmínky pronájmu honitby stanovené zákonem 
 
Nájemcem honitby může být pouze osoba podle § 32 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb.,             
o myslivosti (dále jen zákon), v platném znění: 
 
a) česká fyzická osoba, která má platný český lovecký lístek 
  
b) myslivecké sdružení vzniklé podle předpisů o sdružování občanů za účelem nájmu honitby, 
jehož nejméně 3 členové splňují podmínku uvedenou v písmenu a) 
  
c) česká právnická osoba, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky 
hospodaří, nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán 
nebo alespoň jeden jeho člen nebo odpovědný zástupce splňuje podmínku uvedenou               
v písmenu a), za českou právnickou osobu se považuje právnická osoba se sídlem na území 
České republiky. 
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3. Požadavky na obsah nabídky 
 
3.1 Splnění zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby (§ 32 odst. 3 zákona) 
zájemce v nabídce doloží takto: 
 
a) česká fyzická osoba kopií platného občanského průkazu a kopií platného českého 
loveckého lístku 
 
b) myslivecké sdružení originálem, anebo kopií platných stanov mysliveckého sdružení, 
registrovaných ministerstvem vnitra a kopiemi platných loveckých lístků alespoň tří členů 
tohoto sdružení 
 
c) česká právnická osoba: 
 
1.a.a/ kopií platného loveckého lístku statutárního orgánu zájemce nebo alespoň jednoho 
člena tohoto orgánu, popř. odpovědného zástupce tohoto zájemce, u odpovědného zástupce 
musí být doložena také platná plná moc, pověření nebo jiný platný doklad, vystavený 
právnickou osobou, osvědčující postavení odpovědného zástupce právnické osoby. 
 
a současně 
 
1.b.a/ originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v níž 
je zájemce zapsán, z níž je patrno, že předmětem činnosti této právnické osoby je myslivost. 
Nelze-li skutečnost, že předmětem činnosti zájemce je myslivost, zjistit z evidence dle věty 
první, zájemce tuto skutečnost v nabídce osvědčí, společně s předložením originálu nebo kopie 
aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, v níž je zájemce zapsán, předložením 
originálu, anebo kopie platné zakládací listiny nebo zakládací smlouvy, anebo platných stanov 
zájemce, z nichž je splnění tohoto požadavku patrné 
 
anebo 
 
1.b.b/ originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v níž 
je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií listiny prokazující zemědělské (lesnické) 
hospodaření zájemce na pozemcích v honitbě (tj. originál nebo kopie platné nájemní smlouvy 
osvědčující právo nájmu zájemce k zemědělským či lesním pozemkům v honitbě a originál 
nebo kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující vlastnické právo 
pronajímatele k těmto pozemkům), to vše  spolu s čestným prohlášením zájemce, že na těchto 
pozemcích zemědělsky či lesnicky hospodaří 
 
anebo 
 
1b.c/ originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v níž 
je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií aktuálního výpisu z  katastru nemovitostí, 
prokazující vlastnické právo zájemce k zemědělským či lesním pozemkům v honitbě spolu        
s čestným prohlášením zájemce, že na těchto pozemcích zemědělsky či lesnicky hospodaří. 
 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek starší tří 
měsíců. 
 
Za předmět činnosti „myslivost“  se nepovažuje volná živnost „Poskytování služeb pro 
myslivost“ či „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví               
a myslivost“, jak vyplývá z popisu obsahu této volné živnosti dle Přílohy č. 4 k Nařízení vlády    
č. 278/2008 Sb. 
 
Čestné prohlášení dle tohoto čl. 3.1. musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou 
jednat za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 dnů. 
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Doklad se považuje za platný, pokud je platný v poslední den lhůty pro podání nabídek. 
Aktuálním dokladem se rozumí doklad, jehož obsah odpovídá právnímu stavu v poslední den 
lhůty pro podání nabídek. 
 
Pokud je dle tohoto bodu 3.1. požadováno předložení originálu nebo kopie dokladu, postačí 
předložení prosté kopie takového dokladu. 
 
3.2. Mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost (§ 32 odst. 4 písm. b) zákona) zájemce      
v nabídce doloží takto: 
 
a) mysliveckou odbornost osoby, která bude v případě úspěchu zájemce o pronájem honitby 
vykonávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře, a to originálem nebo kopií potvrzení         
o složení zkoušky, vysvědčení, anebo jiného dokladu osvědčujícího skutečnosti dle § 35 odst. 
1 písm. h) zákona 
 
b) praxi osoby uvedené pod písm. a), a to originálem nebo kopií/kopiemi potvrzení 
uživatele/uživatelů honitby/honiteb, osvědčující, že uvedená osoba vykonávala či vykonává 
právo myslivosti v takové honitbě/honitbách alespoň po dobu 3 let celkem; v případě, že 
zájemce sám byl anebo je uživatelem honitby, doloží, že v takové honitbě vykonává/vykonával 
právo myslivosti, a že je/byl jejím uživatelem, svým čestným prohlášením; takto lze osvědčit 
výkon práva myslivosti postupně ve více honitbách, přičemž součet takto osvědčených dob 
výkonu práva myslivosti musí činit alespoň 3 roky; pokud uvedená osoba vykonávala v jeden 
časový okamžik právo myslivosti ve více honitbách, bude do praxe dle tohoto písmene 
započten výkon práva myslivosti pro daný časový okamžik pouze jednou 
 
c) důvěryhodnost osoby uvedené pod písm. a) jejím datovaným a podepsaným čestným 
prohlášením, že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebyla uznána vinnou 
ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani jí nebyla uložena pokuta podle zákona             
o myslivosti, popř., že od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k poslednímu dni 
lhůty pro podání nabídek doba delší než 2 roky; čestné prohlášení nesmí být k datu uplynutí 
lhůty pro podání nabídek starší 30 dnů a 
 
d) důvěryhodnost zájemce dále v nabídce doloží svým čestným prohlášením o tom, že 

 
a. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu 
b. není v platební neschopnosti, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl 

vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebyl na něj prohlášen konkurs ani nebyl konkurs na něj zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů 

c. není v likvidaci 
d. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
e. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
f. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 
g. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Šumperku  
h. zájemce sám, je-li osobou fyzickou, anebo, je-li osobou právnickou (včetně 

mysliveckého  sdružení), jeho statutární orgán, či, pokud je členů statutárního orgánu 
zájemce více, žádný jeho člen, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem 
statutárního orgánu zájemce právnická osoba, pak její statutární orgán, anebo, pokud 
je členů statutárního orgánu této právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebyl uznán vinným ze spáchání 
přestupku na úseku myslivosti, ani mu nebyla uložena pokuta podle zákona o 
myslivosti, popř., že od právní moci rozhodnutí o  uložení sankce uplynula 
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek doba delší než 2 roky. 
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Čestné prohlášení dle tohoto písmene d) musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou 
jednat za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 dnů. 

   
Pokud je dle tohoto bodu 3.2. požadováno předložení originálu nebo kopie dokladu, postačí 
předložení prosté kopie takového dokladu. 
 
Zájemce předloží jako součást nabídky také záměr mysliveckého hospodaření v honitbě se 
závazkem časové realizace (časového harmonogramu) plnění základních cílů záměru, 
rozvrženým na celou dobu trvání nájemního vztahu, tj. 10 let, od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2025,  
z hlediska mysliveckého. 
 
Zájemce ve své nabídce doloží minimální 10-ti letou aktivní činnost a praxi s hospodařením se 
zvěří v 3. až 7. lesním vegetačním stupni. 
 
Nabídka musí obsahovat rovněž zájemcem nabízenou výši ročního nájemného v Kč za celou 
výměru honitby (bez příslušné sazby DPH). Nabízená výše nájemného nesmí být nižší než 
75.000,--Kč/ročně k celku bez DPH.  Nabízenou výši nájemného nelze uvést variantně ani 
vázat na splnění podmínek. 
 
Zájemce může nad rámec požadovaných podmínek nabídnout případné další možné služby a 
činnosti pro držitele honitby, tj. město Šumperk. 
 
Jedná-li jménem zájemce zmocněnec na základě plné moci anebo jiná osoba na základě 
pověření, musí být platná plná moc anebo platné pověření v originále či kopii obsaženy           
v nabídce. 
 
Vybraný nájemce honitby bude povinen uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu do 10 dnů ode 
dne písemné výzvy držitele honitby.  
 
Splatnost nájemného bude v nájemní smlouvě stanovena do 31. 3. běžného roku.  
 
Smlouva o nájmu honitby může zaniknout jen způsobem upraveným v § 33 zákona               
o myslivosti. Pokud by účastníci smlouvy o nájmu honitby k zániku smlouvy využili výpověď 
podle § 33, odst. 6. písm. g) zákona o myslivosti, sjedná se lhůta 3 měsíců k zániku nájemního 
vztahu, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé straně.           
 
Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
zájemců. 
 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5004/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout honitbu „Městské skály“ 

schvaluje 
komisi pro otevírání a posouzení  písemných nabídek na pronájem honitby „Městské skály“         
v tomto složení: 
Členové komise pro otevírání a posouzení nabídek: Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Luděk Šperlich, Ing. František Merta 
 
Osoby s poradním hlasem: Ing. Hana Répalová,  Mgr. Milan Šubrt, Ing. Dana Krňávková  
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
  



RM 92 – 05.06.2014 

 
9 

5005/14 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne     
2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v k. ú. Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 
Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem  Evaldova 25, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26835932, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy             
o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem  Evaldova č.p. 1907/25, Šumperk, 
PSČ 787 01, IČO 60801085, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM       
č. 327/03 ze dne 20. 2. 2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 1. 7. 2014 do               
30. 6. 2015. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko.  
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5006/14 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace,  
se sídlem Evaldova č.p. 1907/25, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 60801085, jako půjčitelem         
a JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Evaldova 25, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26835932,  jako 
vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s.,  za účelem provozování dětských 
jeslí, movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5007/14 MJP – žádost Kuželkářského klubu Šumperk o prodloužení výpůjčky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4935/14 ze dne 15. 5. 2014, uzavřít 
dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce části budovy stojící na pozemcích st.p.č. 2021/1 a st.p.č. 
2021/2 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, jejichž je součástí (or. kuželna v areálu Tyršova 
stadionu v Šumperku), uzavřené dne 2. 3. 2000 (č. Obch 5/00/JG), ve znění dodatků č. 1-3, 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461, jako půjčitelem          
a Kuželkářským klubem Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 68318375, jako 
vypůjčitelem, kterým dojde k prodloužení trvání výpůjčky sjednané na dobu určitou z termínu 
„do 31. 12. 2023“ na termín „do 31. 12. 2029“. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5008/14 MJP – zveřejnění pachtu zemědělských pozemků p.č. 924/1 a 924/2 v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města propachtovat pozemek p.č. 924/1 o výměře 2503 m2 a pozemek        
p.č. 924/2 o výměře 366 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
Účel pachtu:  pozemky pro zemědělskou výrobu 
Pachtovné:  min. 87,--Kč/celek/rok + příp. platná sazba DPH 
Doba pachtu:  neurčitá 
Podmínka:  pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu 
 
       Termín:  10.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5009/14 MJP - realizace prodeje st.p.č. 1914/1 a  st.p.č. 1915/1 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 
5868-211/2010 st.p.č. 1914/1, p.p.č. 3180, p.p.č. 3181, p.p.č. 3182, p.p.č. 3177, 
p.p.č. 3178 a p.p.č  3179, vše v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Žerotínova 26 a 
28 v Šumperku 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
22. 11. 2010 do  8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 27/10 ze dne 18. 11. 2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 160/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1 o výměře 611 m2 
v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5868-211/2010 st.p.č. 1914/1 o výměře 439 m2. p.p.č. 3180        
o výměře 210 m2, p.p.č. 3181 o výměře 58 m2, 3182 o výměře 14 m2, p.p.č. 3177 o výměře 
108 m2, p.p.č. 3178 o výměře 157 a p.p.č. 3179 o výměře 104 m2 vše v k.ú. Šumperk za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu 
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0028/2011/Vr ze dne 7. 7. 2011 na 300,--Kč/m2 
- od kupní ceny u st.p.č. 1914/1 bude odečtena sleva ve výši 12.000,--Kč za sjednaná 

věcná břemena na tomto pozemku dle usn. ZM č. 160/11 ze dne 10. 3. 2011 
- sleva ve výši 12.000,--Kč bude rozpočítána mezi kupující dle výše podílu na pozemku a 

vyplacena kupujícím formou přeplatku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy  
- kupující: F. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, O. a V. L.. p.p.č. 

3180 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, S. a L.  R.  p.p.č. 3181 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, J. a. A. R., p.p.č. 3179 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, všichni bytem Šumperk, H. H.,  
p.p.č. 3178 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, L. Š.  p.p.č. 3182 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, Z. Š., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, všichni bytem Šumperk, P. a  J. M. p.p.č. 3177 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5010/14 MJP – realizace prodeje p.p.č. 361 a st.p.č. 728/2 v k.ú.  Šumperk, or. zahrada            
u domu Nerudova 9, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
9. 11. 2012 do 26. 11. 2012 dle usnesení rady města č. 2988/12 ze dne 1. 11. 2012 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 777/12 ze dne 20. 12 .2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej p.p.č. 361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2 oba 
v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0012/2013/Vr ze dne 24. 4. 2013 na 300,--Kč/m2 
- kupující: M. a M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, M. a A. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, P. K., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, 
F. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/6 na st.p.č. 728/2, J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, J. a M. K.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, všichni 
bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 
        Termín:  19.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5011/14 MJP – realizace prodeje p.p.č. 546/5 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
Myslbekova 26, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2589/12 ze dne 28. 6. 2012 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 731/12 ze dne 15. 11. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu Myslbekova 26 
- kupní cena: kupní cena byla stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0005/2013/Vr ze dne 25. 2. 2013 na 300,--Kč/m2 a již byla uhrazena v plné výši 
- kupující: M. K.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 
        Termín:  19.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5012/14 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1965/5  a p.p.č. 1965/11, dle GP p.p.č. 1965/11   
vše v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem J. z Poděbrad, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5404/10 ze dne 3. 6. 2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 101/11 ze dne 27. 1. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej části p.p.č. 1965/5 o výměře 103 m2 a p.p.č. 1965/11 o výměře      
324 m2 dle GP p.p.č. 1965/11 o výměře 427 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
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- účel prodeje: vstupy  a zahrada k domu J. z Poděbrad 165/65 
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0017/2011/Vr ze dne 30. 5. 2011 na 300,--Kč/m2 
- kupující: P. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 2004/10000 na p.p.č. 1965/11, A. K.,   

spoluvlastnický podíl o velikosti 2679/10000 na p.p.č. 1965/11, V. a I. Z., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2614/10000 na p.p.č. 1965/11, všichni bytem Šumperk a M. J.  
spoluvlastnický podíl o velikosti 2703/10000 na p.p.č. 1965/11, bytem Bludov, PSČ     
789 61 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 

       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5013/14 MJP - realizace prodeje st.p.č. 546, části p.p.č. 2183/5 a části p.p.č. 347, dle GP 
p.p.č. 2183/9, p.p.č. 347/2, p.p.č. 347/3, p.p.č. 347/4, p.p.č. 347/5, p.p.č. 347/6, 
p.p.č. 347/7, p.p.č. 347/8, p.p.č. 347/9, p.p.č. 347/10 a p.p.č. 347/11, vše v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Nemocniční 5, Šumperk – vedle hasičů 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5223/10 ze dne 13. 5. 2010 a od       
7. 1. 2011 do 25. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 231/10 ze dne 30. 12. 2010, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 105/11 ze dne 27. 1. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej st.p.č. 546, části p.p.č. 2183/5 a části p.p.č. 347 dle GP p.p.č. 2183/9 
o výměře 15 m2, p.p.č. 347/2 o výměře 345, p.p.č. 347/3 o výměře 174 m2, p.p.č. 347/4     
o výměře 61 m2, p.p.č. 347/5 o výměře 176 m2, p.p.č. 347/6 o výměře 155 m2, p.p.č. 347/7 
o výměře 149 m2, p.p.č. 347/8 o výměře 137 m2, p.p.č. 347/9 o výměře 135 m2, p.p.č. 
347/10 o výměře 163 m2 a p.p.č. 347/11 o výměře 33 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka, 

zahrada k domu 
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0018/2011/Vr ze dne 9. 5. 2011 na 300,--Kč/m2 u pozemků užívaných jako 
zahrada a nezastavěná část pozemku st.p.č. 546 a na  105,--Kč/m2 u zastavěné části 
st.p.č. 546 (405 m2) 

- kupující: L. H.,  p.p.č. 347/3, p.p.č. 347/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 127/1000 na 
st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, M. A., p.p.č. 347/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 150/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/7 na p.p.č. 347/2, P. L.,  p.p.č. 347/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 168/1000 na 
st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, Z. a M. P.,  p.p.č. 347/3, 
p.p.č 347/9,  spoluvlastnický podíl o velikosti 168/1000 na st.p.č. 546, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na p.p.č. 
347/11, J. a D. T., p.p.č. 347/10, p.p.č. 2183/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 
119/1000 na st.p.č. 546, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na p.p.č. 347/11, všichni bytem Šumperk, I. V., p.p.č. 
347/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 112/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, bytem Šumperk, J. L.,  p.p.č. 347/8, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 156/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, 
bytem Černice, Plzeň, PSČ 317 03  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 92 – 05.06.2014 

 
13 

5014/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a smlouva o zřízení práva provést stavbu - přeložku veřejné komunikační sítě 
spol. Telefónica Czech Republic, v rámci akce města „Výstavba parkovacího domu na 
ul. Finské v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě a smlouvu        
o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu uložit a spravovat vedení komunikační sítě přes pozemky      
p.č. 274/1, 274/2, 274/3, 274/16 a 274/9 v k.ú. Dolní Temenice, které bude přeloženo 
v rámci investiční akce města „Výstavba parkovacího domu na ul. Finské v Šumperku“. 
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 2/266, Praha 4, PSČ 140 22,       
IČO 60193336. 
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 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 

- 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 povinný z věcného břemene 
 
       Termín:  31.08.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5015/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 907/2, Řehůřek, NNv“, lokalita nad ul. 
Potoční v Temenïci 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 907/2, Řehůřek, NNv“, jejímž předmětem bude zřízení práva 
uložit a spravovat energetické zařízení distribuční soustavy – betonová podpěra pro ukončení 
venkovního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 938/2 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. 
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  vedení (věcného břemene) ve III. – IV. zóně a 3.000,--Kč včetně DPH/1 ks 
podpěry, 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 3.000,--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 
betonového sloupu, 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. 3. 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, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30. 9. 2016 

 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5016/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Metropolitní optická síť města Šumperka“,  
ukončení pro novou kameru MP Šumperk na OD Jednota 

doporučuje ZM 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu umístit a spravovat energetické zařízení pro napájení 
monitorovací kamery MP Šumperk, včetně nové kamery s příslušenstvím, na budově             
č.p. 1923, stojící na pozemku st.p.č. 4064 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 19A, or. 
OD Jednota), v rámci investiční akce města „Metropolitní optická síť města Šumperka“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,             
PSČ 789 01, IČO 00032433. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 5.000,--Kč. Úhrada bude provedena budoucím oprávněným v termínu do   
30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, ve lhůtě nejpozději do jednoho roku od dokončení stavby a jejího uvedení do 
provozu dle stavebního zákona 

- náklady spojené se zápisem věcného práva do katastru nemovitostí jdou k tíži budoucího 
oprávněného 

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
dotčeného objektu, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto 
objektu příslušnou stavbu, v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace 

        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5017/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu  „REKO MS Šumperk, ul. Lautnerova“,  rekonstrukce NTL plynovodu     
– RWE 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu              
a plynovodních přípojek v předpokládané celkové délce 212 m přes pozemek p.č. 2099 v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavby „REKO MS Šumperk, ul. Lautnerova“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v sazbě 180,--Kč včetně DPH/1 m 
délky trasy vedení (věcného břemene) v I. – II. zóně, po doložení geometrického plánu pro 
určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 
zajistí na své náklady budoucí oprávněný 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 38.160,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

- pokud budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném odstranění 
stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty věcného 
břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v termínu do jednoho roku od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však 
k datu 31. 3. 2017, na základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ 
nedodržení povinnosti uzavřít smlouvu v požadovaném termínu se sjednává jednorázová 
smluvní pokutu 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 tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace 

 
        Termín:  30.09.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5018/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „REKO MS Šumperk, ul. Denisova + 2“, rekonstrukce NTL plynovodu    
– RWE 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení NTL plynovodu             
a plynovodních přípojek v předpokládané celkové délce 327,21 m přes pozemky p.č. 1998/1, 
2155, 1994/1, 1743, 1998/3, 3234/1, 1990/26 a 3096 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby 
„REKO MS Šumperk, ul. Denisova + 2“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
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Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty bude stanovena v souladu 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 35.993,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

- pokud budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném odstranění 
stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty věcného 
břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v termínu do jednoho roku od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však 
k datu 31. 3. 2017, na základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ 
nedodržení povinnosti uzavřít smlouvu v požadovaném termínu se sjednává jednorázová 
smluvní pokutu 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 tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace 

 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5019/14 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 2 x vodovodní  
objekty na pozemku st.p.č.. 690/1 a 690/5 v k.ú. Šumperk –J. , lokalita při ul. 17. 
listopadu, u hotelu Grand 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a spravovat: 
- vodovodní přípojku v délce 13,9 m přes pozemky p.č. 2109/1 a st. 188/3 v k.ú. Šumperk, 

pro napojení pozemku st.p.č. 690/1 se stavbou č.p. 3218 v k.ú. Šumperk 
- vodovodní přípojku v délce 13,85 m přes pozemky p.č. 2109/1 a st. 188/3 v k.ú. 

Šumperk, pro napojení pozemku st.p.č. 690/5 se stavbou č.p. 3235 v k.ú. Šumperk 
(adresní místo 17. listopadu 5A, Šumperk). 

Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
A. J.,  bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové částce  3.056,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 9.904,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 12.960,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy       
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0039/2010/Foj 
ze dne 21. 9. 2010, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu nejpozději do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladem věcného 
práva do katastru nemovitostí 

 
        Termín:  31.08.2014 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5020/14 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní      
a splašková kanalizační přípojka pro RD Na Kopečku 3149/22A, Šumperk               
– p. S., pí T.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a spravovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 16,5 m přes 
pozemek p.č. 2136 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení pozemku st.p.č. 6200 se stavbou RD 
č.p. 3149 v k.ú. Šumperk (adresní místo Na kopečku 22A, Šumperk). 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
M. S.,  bytem Šumperk. 
B. T.,  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 celkové částce 599,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.401,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
2.000,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0074/2008/Foj ze dne 4. 11. 2008, 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 vyhotovením geometrického plánu a vkladem věcného 
práva do katastru nemovitostí  
 

        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5021/14 MJP - výpůjčka pozemků v k.ú. Šumperk při ul. Hrubínově a uzavření smlouvy o právu 
k provedení stavby na cizím pozemku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4917/14 ze dne 15. 5. 2014 výpůjčku 
nemovitých věcí a uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na cizích pozemcích za těchto 
podmínek: 
- předmět výpůjčky a pozemky, na kterých se bude realizovat stavba - 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 
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- 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 

- vypůjčitel a stavebník: REAL SYSTEM DEVELOPMENT a.s., se sídlem Lessnerova 263, 
Praha 10 – Petrovice, PSČ 109 00, IČO 28374363 

- doba výpůjčky: určitá do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
- komunikace a inženýrské sítě budou vybudovány výhradně na náklady vypůjčitele               

a v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou městem Šumperkem a správcem 
komunikací Podniky města Šumperka a.s., dále jen PMŠ a.s. 

- pokud při výstavbě komunikace budou provedeny změny stavby před jejím dokončením, 
tyto změny projektové dokumentace musí být předem schváleny městem Šumperkem        
a PMŠ a.s. 

- smlouva o výpůjčce a smlouva o právu k provedení stavby na cizích pozemcích uzavřená 
dle tohoto usnesení bude v rámci správního stavebního řízení předložena společně se 
smlouvami Obch/0035/2009, Obch/0036/2008 a Obch/0064/2010, včetně všech jejich 
dodatků, zejména dodatkem ze dne 16. 1. 2012, kterými jsou stanoveny podmínky 
výstavby 

- půjčitel je povinen po vydání územního rozhodnutí na výstavbu komunikace a inženýrských 
sítí požádat vypůjčitele o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení inženýrských 
sítí a vybudování komunikačního napojení 

- další podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o právu k provedení stavby na 
cizích pozemcích budou stanoveny ve smlouvě v souladu s vydanými vyjádřeními odboru 
RÚI a PMŠ a.s., před podpisem smlouvy 

 
        Termín:  30.09.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5022/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 39  o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Čsl. armády 
445/22  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,       
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a K. H.,  oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5023/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  nájemní smlouvu k bytu č. 5  o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Balbínově 
879/19  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,       
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a K. M., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 7. 2014 do 30. 6. 2016 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5024/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4  o velikosti 1+1 obytných místností na ulici 
Banskobystrické 1276/44  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem   
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5025/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Banskobystrické 
1276/44  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. a  J. B., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5026/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Banskobystrické 
1277/46  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O. R., bytem Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5027/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 o velikosti 1+2 obytných místností na ulici Banskobystrické 
1278/48  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem  Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5028/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8  o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Jeremenkově 
1571/19  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,   
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5029/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10  o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Jeremenkově 
1571/19  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. K.,  bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5030/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  nájemní smlouvu k bytu č. 22  o velikosti 1+2 obytných místností na ulici Zahradní 
2722/33  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. a Z. D.,  oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5031/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22  o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Jeremenkově 
1571/19  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,   
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. V.,  bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 6. 2014 do 30. 9. 2014 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5032/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 985/2008-N 
uzavřené dne 16. 12. 2008  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem 
Šumperk, Gen. Svobody 68, IČO 25843907,  jako nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 21  
v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2014 do  30. 6. 2016.  
 
 

Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5033/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                
č. MJP/N/0008/2011 uzavřené dne 17. 6. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk 
o.p.s., se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 68, IČO 25843907, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 1  v objektu na ulici Vrchlického 1846/22  v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2014 do  30. 6. 2017.  
 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5034/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti  1+2 obytných místností v Šumperku na ulici 
Balbínově 879/19 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,           
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. L., bytem Šumperk,  jako nájemcem 
na straně druhé, a to za   podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu  určitou od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5035/14 MJP – Šumperská nemocnice, a.s. – souhlas podnájmem NP 

souhlasí 
s podnájmem prostor určených k podnikání v 1. NP budovy E na st.p.č. 1586 v k.ú. Šumperk,       
pronajaté  společnosti Šumperská nemocnice, a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 
IČO 47682795, pro podnájemce MUDr. Ivanou Gampanovou, se sídlem Chodská 2870/12, 
Šumperk, IČO 47682795, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 6. 2014 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli Městu 

Šumperku, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
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- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 
s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem  
 
        Termín:  30.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5036/14 MJP - stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod 
pro chodce ul. Temenická“,  nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouva o právu provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu pro stavbu „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice,        
III. Etapa Přechod pro chodce ul. Temenická“, prováděnou nájemcem. 
 
Vlastník nemovitostí:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO 70960399. 
 
Nájemce: 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461. 
 
Předmět nájmu: 
Část pozemků p.č. 919/2 a p.č.919/21  v k.ú. Dolní Temenice (č. silnice III/36916) vyznačená 
na situačním zákresu 
 
Doba nájmu: 
Určitá, počíná dnem a) uvedeným v rozhodnutí na uzavírku, nebo b) faktického zahájení prací, 
nebo c) povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace, a  to  podle  toho,  která ze 
shora  uvedených  rozhodných skutečností nastane jako první. Nájem skončí  nejpozději   
dnem uvedeným  v protokolu  o  převzetí   stavby   (případně  v  záznamu  ve stavebním 
deníku), maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky.  
 
Cena nájmu: 
Cena za den dle délky zásahu  x  počet dnů trvání zásahu.                                                         
Výpočet je zahájen od data a) uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo b) faktického 
zahájení prací, nebo c) povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace, a to podle 
toho, která ze shora uvedených rozhodných skutečností nastane jako první, a ukončen dnem 
uvedeným v předávacím protokolu o skutečném převzetí stavby, maximálně však na dobu 
jednoho roku. Předávací protokol (podklad k fakturaci) bude předán na účtárnu k fakturaci do 
15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, nejpozději však do 10.tého následujícího 
měsíce. Protlak 300,00 Kč/bm. 
Pokud by vypočtené nájemné činilo méně než 300,--Kč za celé sjednané období, stanovuje se 
částkou 300,--Kč. 
Nájemné bude hrazeno zpětně za celou dobu trvání nájmu. 
Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem na účet SSOK, vedený u Komerční banky 
Šumperk, č. ú. 739841/0100. Daňový doklad bude vystaven a zaslán nájemci do 15 dnů od 
podpisu předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od jeho vystavení.   
Takto stanovená úhrada je bez DPH. 
Pro případ nezaplacení nájemného ve lhůtě stanovené smlouvou, uhradí nájemce úrok             
z prodlení v souladu s obecně závazným právním předpisem. 
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Podmínky nájmu: 
- nájemce je povinen šetřit majetek vlastníka 
- nájemce plně odpovídá za dopravní značení z hlediska silničního provozu 
- nájemce je povinen při budování stavby dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

zejména zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a povinnosti uložené mu 
silničním správním orgánem 

- v případě zásahu do vozovky je nájemce povinen zabezpečit před ukončením stavby svým 
nákladem provedení obnovy vozovky, tj. jejich konstrukčních, podkladních a obrusných 
vrstev v souladu s vyjádřením k umístění a realizaci stavby 

- nájemce je povinen oznámit vlastníkovi písemně předem jakoukoliv potřebu opravy 
inženýrské sítě, jejíž provedení by mohlo mít vliv na stav pozemní komunikace 

- nájemce je povinen neprodleně ode dne obdržení písemné výzvy od Správy silnic 
Olomouckého kraje, p.o. provést vytýčení rozvodných zařízení umístěných v dotčené silnici. 

- nájemce je povinen poskytnout podklady (zákres umístěného rozvodného zařízení)             
a odborný dozor při provádění stavebních prací ze strany SSOK nebo smluvně dohodnutých 
zhotovitelů při provádění stavebních prací v dotčené silnici, při kterých by mohlo dojít 
k poškození rozvodných zařízení  

- nájemce je povinen dotčený pozemek vyklidit ke dni ukončení prací     
 

Ukončení nájmu: 
Před uplynutím sjednané doby lze tuto smlouvu ukončit: a) písemnou dohodou účastníků 
s uvedením data, ke kterému nájem skončí, b) písemnou výpovědí bez výpovědní doby 
v souladu s ust. § 2232 NOZ, c) písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou z důvodů 
porušení ustanovení – první a třetí odrážka podmínek nájmu. 
 
       Termín:  31.08.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5037/14 MJP - stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod 
pro chodce ul. Temenická“,  nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouva o právu provést stavbu 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „Parkovací dům 
při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod pro chodce ul. Temenická“ za těchto 
podmínek: 
Budoucí povinný:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO 70960399. 
 
Budoucí oprávněný: 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461. 
 
Předmět budoucí služebnosti inženýrské sítě: 
Uložení kabelu veřejného osvětlení v části pozemků p.č. 919/2 a p.č. 919/21  v k.ú. Dolní 
Temenice (č. silnice III/36916) vyznačené na situačním zákresu.  
 
Podmínky služebnosti inženýrské sítě: 
- povinný se zaváže strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného 

osvětlení a strpět vstup oprávněných za tímto účelem na předmětný služebný pozemek  
- oprávněný je povinen před prováděním oprav a údržby stavby toto oznámit straně povinné 
- oprávněný a všechny osoby jím pověřené a zmocněné se budou chovat tak, aby co 

v nejmenší míře omezovaly povinného ve výkonu vlastnických práv a aby co nejvíce šetřily 
jeho majetek 
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- v případě, že oprávněný způsobí v souvislosti s výkonem práva odpovídající pozemkové          

služebnosti, tj. opravami nebo provozem stavby, povinnému škodu na majetku, jsou 
oprávnění  povinni tuto škodu na své náklady odstranit. Pokud nelze tuto škodu naturálním 
způsobem odstranit je oprávněný povinen ji uhradit v plné výši bez zbytečného odkladu  

- oprávněný je povinen zajistit podání návrhu na zápis služebnosti do katastru nemovitostí. 
Veškeré náklady související se zřízením služebnosti, zejména náklady spojené se sepisem 
smlouvy, zpracováním odborného posouzení znalce nebo zpracování znaleckého posudku, 
podáním návrhu na vklad, úhradou správního poplatku apod., se zavazuje nést strana 
oprávněná 

- služebnost se zřídí na dobu neurčitou 
- náklady vznikající v souvislosti s vybudováním, údržbou a opravami stavby je povinen 

hradit oprávněný 
 

Úhrada za služebnost: 
Služebnost bude zřízena úplatně, a to formou jednorázové úplaty. Způsob stanovení 
jednorázové úplaty bude na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě a 
čase obvyklá), dle směrnice SSOK SM 46-2014. Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 1.000,--- 
Kč, je stanovena náhrada za zřízení služebnosti v minimální výši 1.000,--Kč bez DPH. Daňový 
doklad bude vystaven a zaslán oprávněnému do 15 dnů od podpisu smlouvy o zřízení 
služebnosti posledním z účastníků. Splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od jeho 
vystavení. Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem na účet SSOK. 
 
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě: 
- budoucí oprávněný se zaváže do dvou měsíců od právní moci kolaudačního souhlasu 

stavby „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod pro chodce 
ul. Temenická“ zaslat budoucímu povinnému doporučeným dopisem, případně emailem, 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti, opatřeného přílohami, a to:  a) geometrickým plánem 
se zaměřením služebnosti, b) odborným posouzením znalce, příp. znaleckým posudkem    
o ceně za zřízení služebnosti, c) předávacím protokolem stavby, a vyzvat jej k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti  

- účastníci se zavážou uzavřít mezi sebou smlouvu o zřízení služebnosti do jednoho měsíce 
od doručení návrhu smlouvy  

- budoucí povinný není povinen uzavřít s budoucím oprávněným smlouvu o zřízení 
služebnosti dle předchozích ustanovení, pokud budoucí oprávněný řádně, včas a v plné 
výši neuhradil nájemné z nájemní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami na 
provádění předmětné stavby  

 
        Termín:  19.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5038/14 MJP - stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod 
pro chodce ul. Temenická“,  nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouva o právu provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu o právu provést stavbu za těchto 
podmínek: 
Vlastník nemovitostí:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO 70960399. 
 
Stavebník: 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461. 
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Předmět smlouvy: 
Založení práva stavebníka provést stavbu „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, 
III. Etapa Přechod pro chodce ul. Temenická“ na pozemcích p.č. 919/2 a p.č. 919/21  v k.ú. 
Dolní Temenice (č. silnice III/36916)  
Podmínky smlouvy: 
- stavebník se zavazuje dodržet/splnit Podmínky stanovené ve vyjádření SSOK SU Šumperk, 

ze dne 16. 5. 2014 č.j. SSOK ŠU-8018/ME 
- nesplní-li stavebník podmínky uvedené v předchozím odstavci, vyhrazuje si vlastník 

nemovitosti právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
vlastníka nemovitosti na náhradu škody 

- smlouva bude přílohou žádosti stavebníka o územní rozhodnutí, kterou stavebník prokáže 
své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2, písm. a)  zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

- práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran 
 

        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5039/14 MJP – stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“, 
smlouva o právu provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu o právu provést stavbu za těchto 
podmínek: 
Vlastník nemovitostí:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO 70960399. 
 
Stavebník: 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461. 
 
Předmět smlouvy: 
Založení práva stavebníka provést stavbu „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, 
II. etapa“ na pozemku p.č. 919/24  v k.ú. Dolní Temenice (č. silnice III/36916)  
 
Podmínky smlouvy: 
- stavebník se zavazuje dodržet/splnit podmínky stanovené ve vyjádření SSOK SU Šumperk, 

ze dne 25.2.2014 č.j. SSOK ŠU-2989 
- nesplní-li stavebník podmínky uvedené v předchozím odstavci, vyhrazuje si vlastník 

nemovitosti právo od smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo vlastníka 
nemovitosti na náhradu škody 

- smlouva bude přílohou žádosti stavebníka o územní rozhodnutí, kterou stavebník prokáže 
své oprávnění provést stavbu v souladu s § 110 odst. 2, písm. a)  zákona č. 183/2006 
Sb.,  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

- práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran 
 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5040/14 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu „REKO NTL MS Šumperk,               
ul. Jesenická“, RWE 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v celkové délce 133,2 m přes pozemky          
p.č. 1413/4, 2110/3, 2110/6, 2110/7, 2254/7, 2254/13, 2047/7, 2047/10, 2047/11, 
2047/32, 2047/33, 2047/34 a 2047/44 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „REKO NTL MS 
Šumperk, ul. Jesenická“. 
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  14.652,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 5.236,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 80% slevy 
za demontované úseky v částce 6.776,--Kč včetně DPH a zálohy ve výši 2.640,--Kč včetně 
DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby VBb/0016/2012/Pe ze dne 15. 8. 2012, bude oprávněným uhrazen před 
vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
daňového dokladu 

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

        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5041/14 MJP – uzavření splátkového kalendáře – žadatel Tomáš Suchan 

doporučuje ZM 
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s Tomášem Suchanem, místo podnikání 
Krapkova 956/4, Šumperk, IČO 65173678, bývalým nájemcem nebytového prostoru na 
adrese Hlavní třída 388/27, za podmínek: 
dlužná částka:    131.879,--Kč 
délka splatnosti:   60 měsíců  
výše splátky:    min. 2.200,--Kč 
datum splátky:    do 25. dne v měsíci 
Nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5042/14 MJP – sleva z nájmu Banskobystrická 46 - 50 

schvaluje 
slevu ve výši 50% z jedné měsíční splátky nájemného z podlahové plochy bytů pro všechny 
nájemce bytů v domech Banskobystrická 1277/46, Banskobystrická 1278/48                
a Banskobystrická 1279/50 v Šumperku z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
realizované v období 03/2014 – 05/2014. Sleva bude uplatněna v účetním období 07/2014. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5043/14 MJP – „Dominikánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku               
– chemické ošetření krovů proti dřevokazným škůdcům“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0003/2014 ze dne 17. 3. 2014 na akci 
„Dominikánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku – chemické ošetření 
krovů proti dřevokazným škůdcům“ uzavřené s dodavatelem Milošem Holinkou, se sídlem 
Dlouhomilov 44, PSČ 789 76, IČO 61580848. Předmětem dodatku je doplnění parcelních 
čísel pozemků pod budovami. 
        Termín:  30.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

5044/14 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/110/08 uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem           
a M. S., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/15 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23  v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 6 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 s tím, že nájemce bude povinen 
umožnit prohlídku bytu zájemci o koupi bytu za přítomnosti pronajímatele, a to na základě 
výzvy pronajímatele učiněné nájemci nejméně 3 dny před dnem prohlídky. 
 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5045/14 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/111/08 uzavřené dne 18. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem          
a R. J., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/16 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 6 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 s tím, že nájemce bude povinen umožnit prohlídku 
bytu zájemci o koupi bytu za přítomnosti pronajímatele, a to na základě výzvy pronajímatele 
učiněné nájemci nejméně 3 dny před dnem prohlídky.   
 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5046/14 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování                
č. MJP/112/08 uzavřené dne 22. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem          
a M. P., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/17 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 6 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 s tím, že nájemce bude povinen umožnit prohlídku 
bytu zájemci o koupi bytu za přítomnosti pronajímatele, a to na základě výzvy pronajímatele 
učiněné nájemci nejméně 3 dny před dnem prohlídky.   
 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5047/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu – přípojka dešťové kanalizace a zpevněná 
přístupová a příjezdová plocha, v rámci akce „Přístavba a stavební úpravy RD na 
st.p.č. 1827/1 v k.ú. Šumperk – manželé Mazánkovi“, or. lokalita při ul. Puškinově 
v Šumperku  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat 
přípojku dešťové kanalizace v délce cca 6 m přes pozemek p.č. 1904/26 v k.ú Šumperk, 
v rámci stavební akce „Přístavba a stavební úpravy RD na st.p.č. 1827/1 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
M. a I. M.,  oba bytem Bělá Pod Pradědem, PSČ 790 01. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění usnesení 
RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v sazbě 40,--Kč včetně DPH/1 m délky trasy vedení 
(věcného břemene), minimálně ale 500,--Kč včetně DPH, 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 minimální částce 
500,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy   
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v termínu do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději ale do 31. 3. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucích oprávněných. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,--Kč 

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni 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 budoucí oprávněné právo provést na pozemku stavbu předmětné 
přípojky dešťové kanalizace a zpevněné přístupové a příjezdové plochy, v trase, umístění, 
rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové dokumentace 

 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

5048/14 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení:  
4242/13, 4243/13, 4245/13, 4287/13, 4299/13, 4480/14, 4525/14, 4527/14, 
4528/14, 4577/14, 4588/14, 4654/14, 4655/14, 4660/14, 4668/14, 4669/14, 
4670/14, 4671/14, 4687/14, 4713/14, 4714/14, 4723/14, 4724/14, 4725/14, 
4726/14, 4727/14, 4728/14, 4738/14, 4787/14, 4800/14, 4802/14, 4805/14, 
4806/14, 4808/14, 4809/14, 4810/14, 4811/14, 4814/14, 4815/14, 4827/14, 
4828/14, 4843/14, 4845/14, 4847/14, 4849/14, 4863/14, 4868/14, 4869/14, 
4872/14, 4873/14, 4877/14, 4882/14, 4891/14, 4892/14, 4893/14, 4894/14, 
4895/14, 4896/14, 4897/14, 4898/14, 4899/14, 4902/14, 4911/14, 4912/14, 
4915/14, 4922/14, 4923/14, 4925/14, 4930/14, 4931/14, 4943/14, 4944/14, 
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4946/14, 4947/14, 4949/14, 4952/14, 4953/14, 4954/14, 4955/14, 4956/14, 
4957/14, 4958/14, 4959/14, 4960/14, 4961/14, 4962/14, 4964/14, 4965/14, 
4968/14, 4970/14, 4971/14, 4972/14, 4973/14, 4974/14, 4975/14, 4977/14, 
4978/14,   4979/14,    4985/14,    4986/14,   4769/14,    4862/14. 
 

5049/14 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4461/13  do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4465/13  do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4580/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4581/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4582/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4583/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4584/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4585/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4587/14  do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4659/14  do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4715/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4770/14  do 30.06.2014  Zodpovídá: Mgr. Ondráček 
4779/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4830/14  do 31.08.2014 Zodpovídá: Ing. R0palová 
4836/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4844/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4885/14  do 30.06.2014  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4903/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož 
4927/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4980/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož 
4981/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož 
4982/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož 
4983/14  do 30.06.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

5050/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4574/14 

ruší 
usnesení RM č. 4574/14, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti stezky a cesty přes pozemky p.č. 1239/59 a další v k.ú. Šumperk, lokalita za 
lékařským domem, vnitroblok ul. M. R. Štefánika, Dr. E. Beneše, Ležáky a Masarykovo nám. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5051/14 Příspěvková organizace města Šumperka – Kino Oko Šumperk, nařízení odvodu 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, odvod finančních prostředků 
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 1.400 tis. Kč. 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: MgA. Navrátil 
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5052/14 Příspěvková organizace města Šumperka – Kino Oko Šumperk, nařízení odvodu 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

doporučuje ZM 
schválit navýšení rozpočtu odboru RÚI ve výši 3.250 tis. Kč za účelem provedení akcí v kině 
Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5053/14 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 o navýšení provozního příspěvku 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
poskytnout účelový příspěvek na částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s realizovanou rekonstrukcí odloučeného pracoviště v ulici Zahradní a s technickou přípravou 
zahrady před umístěním nových herních prvků v odloučeném pracovišti v ulici Prievidzská, ve 
výši 206 tis. Kč, dle předložené žádosti organizace. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5054/14 Rozpočtová opatření č. V roku 2014 města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. V roku 2014 města Šumperka: 
příjmy ve výši                 10.626 tis. Kč 
výdaje ve výši         7.216 tis. Kč  
 
příjmy celkem     472.144 tis. Kč  
výdaje celkem     573.216 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5055/14 Rozpočtová opatření č. VI roku 2014 města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření č. VI roku 2014 města Šumperka: 
příjmy ve výši      0 tis. Kč 
výdaje ve výši     -  1.550 tis. Kč 
 
příjmy celkem     472.144 tis. Kč 
výdaje celkem     571.666 tis. Kč 
 
       Termín:  19.06.2014  
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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5056/14 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2015 - 2017 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2015 – 2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5057/14 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2014.  
 

 tis. Kč     

     N á z e v Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění 

  2014  01-05/14 rozpočtu  01-05/13 rok 14/13 

Daňové příjmy 313 183 127 766 40,8 122 237 104,52

Daně  264 200 104 421 39,5 102 184 102,19 

     - daň z příjmů  128 400 47 893 37,3 51 656 92,72

      - DPH 122 000 55 924 45,8 50 175 111,46

      - daň z nemovitostí 13 800 604 4,4 353 171,10

Správní poplatky 9 683 5 346 55,2 4 796 111,47 

Místní poplatky 16 300 5 869 36,0 5 709 102,80 

     - za komunální odpad 15 500 5 391 34,8 5 219 103,30

     - za psy 800 478 59,8 490 97,55

Ostatní odvody 23 000 12 130 52,7 9 548 127,04

     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů  1 000 244 24,4 276 88,41

     - odvody z loterií  22 000 11 886 54,0 9 272 128,19

Nedaňové příjmy 7 972 2 345 29,4 2 157 108,72

Přijaté sankční poplatky odborů 4 872 1 268 26,0 1 182 107,28

Služby za komunální odpad 3 100 1 077 34,7 975 110,46

C e l k e m  321 155 130 111 40,5 124 394 104,60
 
 

5058/14 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě – mobilní telefony, nářadí, hodinky, jízdní kola, atd. 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci – prodej do sběrných surovin 
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 
        Termín:  25.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 



RM 92 – 05.06.2014 

 
32 

5059/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

doporučuje ZM 
  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 

- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka  
na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů  
a dorostenců pro rok 2014, dle přílohy č. 1. 

 
        Termín:  19.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5060/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:    

         
- přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka  

na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů  
a dorostenců pro rok 2014, dle přílohy č. 2. 

 
        Termín:  05.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

5061/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

schvaluje 
seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců pro rok 2014, které komise  
pro přidělování grantů a dotací doporučuje nepodpořit, dle přílohy č. 3. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5062/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
změnu poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
 
Z původního příjemce: Horské sporty CH3, o.s., Domašov u Šternberka 886, PSČ 785 01,   

IČO 26578841 
  
Na nového příjemce:   3THX sportovní klub, o.s., Hertice – Dolní Životice 31, PSČ 747 55,     

IČO 01221922  
 
Zastoupený:   Mgr. Tomášem Holasem 
 
Účel použití:   na pronájem velkokapacitních stanů, mobilních toalet a sprch v rámci akce 

„Jesenický maraton“ 
 
Výše částky:  10.000,--Kč 
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Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2014 
 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2015 
 
Termín akce, místo i její účel zůstává zachován. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5063/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka  
 
Příjemce:   Vít Valenta, Prievidzská 23A, Šumperk 
 
Účel použití:   na 2 kusy letenek na šachovou olympiádu v Tromsu (Norsko) ve dnech  

1.8. - 14.8.2014 
 

Výše částky:  15.000,--Kč 
 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2014 
 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2015 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5064/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout finanční dar (do 
investičního fondu), v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od Unie rodičů z Pětky, o.s., Vrchlického 22, 
Šumperk, IČO 01734351, ve výši 73.000,--Kč. Finanční dar bude účelově poskytnut na 
zakoupení herního prvku Balanc desk – vahadlová houpačka na školní zahradu. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5065/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
herního prvku, v celkové výši do 42 tis. Kč.  
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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5066/14 Příspěvková organizace města Šumperka – porušení rozpočtové kázně 

ukládá 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci,  
IČO 71011994, odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
zřizovatele, dle § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 31.675,--Kč. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5067/14 Příspěvková organizace města Šumperka – porušení rozpočtové kázně 

promíjí 
odvod za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 
příspěvkové organizaci, IČO 71011994, do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 9 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě písemné žádosti  v plné výši, tj. 31.675,--Kč.  
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5068/14 Finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, Městské knihovny a Kina Oko, Šumperk            
v I. pololetí 2014 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, Městské knihovny Šumperk a Kina Oko Šumperk dle 
předloženého návrhu. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5069/14 Změna organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, 8. května 63 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Šumperk, 8. května 63,          
IČO 00852317. 
 

5070/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – Hokej Šumperk 2003, s.r.o.  

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČO 
26840219, na hokejovou sezónu 2014/2015 (od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015) – I. hokejová 
liga ve výši 3.500 tis. Kč, a to za následujících podmínek: 

1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených smluv  
na spolufinancování v úhrnné výši nejméně 8.000 tis. Kč do 30. 6. 2014.   

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na požádání 
umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 
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3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012. 

 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5071/14 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořadatele: 
 
Kulturní a umělecká společnost, o.s., zastoupená Mgr. Karlem Cvrkem, J. z Poděbrad 17, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 22687742 
- 27. 6. 2014 (pátek): L´ETNO – festival multikulturního a alternativního umění, nádvoří     

H-clubu Šumperk, Rooseveltova 17, čas ukončení akce do 24:00 hod. 
 
        Termín:  05.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5072/14 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro:  
Nejlepší obchodní s.r.o., dr. Březiny 420, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26886812   
- Logo bude použito v celostátním časopisu „Pes přítel člověka“, na webu 

www.landseerfamily.eu a na webu města jako upoutávka na akci I. mezinárodní setkání 
landseerů, které se uskuteční 13. – 15. 6. 2014. 

 
        Termín:  05.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5073/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – Fotbalový klub SAN-JV 
Šumperk, o.s. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 185 tis. Kč  
na první část sezóny 2014/2015 (od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014) občanskému sdružení 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501, na náklady spojené 
s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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5074/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – Fotbalový klub SAN-JV 
Šumperk, o.s. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 185 tis. Kč  
na druhou část sezóny 2014/2015 (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) občanskému sdružení 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501, na náklady spojené 
s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5075/14 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 
 
J. H.,  787 01 Šumperk  
- 7. 6. 2014 (sobota): Svatební oslava, místo konání prostranství před objektem hasičské 

zbrojnice v Temenici (Temenická 2274/135), doba konání ohňostroje 22:30 – 23:00 
(samotný ohňostroj bude trvat 6 minut) 

 
        Termín:  05.06.2014 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

5076/14 Nařízení obce č. 1/2014, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov  

schvaluje 
Nařízení obce č. 1/2014, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod 713 801 Šumperk – ZO Loučná nad Desnou s účinností od 1. 7. 2014. 
 
       Termín:  01.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

5077/14 Hospodaření s odpady 

schvaluje 
smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů s firmou EKOBAT 
s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, PSČ 160 00, IČO 26725967. 
 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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5078/14 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2013, rozpočet na rok 2014 
ve městě Šumperku 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 
- schválený rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 
 

 

5079/14 Stav životního prostředí na území města Šumperka za rok 2013 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka za rok 2013. 
 

5080/14 Statut fondu životního prostředí 

doporučuje ZM 
schválit statut fondu životního prostředí s účinností od 1. 7. 2014.  
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

5081/14 Žádost o poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 22 IOP – Konsolidace IT a nové služby 
TC obcí 

schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 
2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 22 IOP – Konsolidace IT a nové služby TC 
obcí. 
       Termín:  30.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5082/14 Systemizace Města Šumperka  

schvaluje 
novou systemizaci Města Šumperka s účinností od 5. 6. 2014.  
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5083/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka               
– montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů“  

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Metropolitní 
optická síť města Šumperka – montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů“ zhotovitelem 
stavby společnost MTEL Communications, s.r.o., Krapkova 4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 
65141059. Celková nabídková cena je 624.382,--Kč bez DPH, tj. 755.502,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  21.07.2014  
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5084/14 Akce „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“, 
spolufinancování projektu 

doporučuje ZM 
schválit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2015 ve výši minimálně 
3.626.306,--Kč k úhradě nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace Jiráskových sadů            
a přilehlého okolí v centru Šumperka“. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5085/14 Aktualizace Strategického plánu rozvoje města na léta 2014 – 2020 

doporučuje ZM 
schválit aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na léta 2014 – 2020. 
 
       Termín:  19.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5086/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ 8. května – větrání a vytápění tělocvičny“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ 8. května – větrání a vytápění 

tělocvičny 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Radovan Pavelka, Zdenek 
Svozil 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel Křivohlávek, Ing. 
Miloslav Peňáz 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

ADEX LM, s.r.o., Příčná 758/22, Šumperk, IČO 25892592 
Vzduchotechnika Zmrzlík, s.r.o.,  Uničovská 2295/69, Šternberk, IČO 25900102 
FAKSA-STRAKA, s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce, IČO 49611968 
Jiří Kouřil, Dolany 77, IČO 48386740 
Elklima, s.r.o., Češkova 1740, Pardubice, IČO 15050521 
 
       Termín:  17.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5087/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Komunikace Za Hniličkou“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Komunikace 
Za Hniličkou“ zhotovitelem stavby společnost STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, 
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČO 60838744. Celková nabídková cena je 
1.992.435,51 Kč bez DPH, tj. 2.410.846,97 Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  21.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5088/14 Veřejná zakázka „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“ zhotovitelem stavby KARETA, 
s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, IČO 62360213. Nabídková cena je 17.939.140,55 Kč bez 
DPH, tj. 21.706.360,07 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  21.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5089/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Oko – rekonstrukce vzduchotechniky“ 

schvaluje  
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Kino Oko – rekonstrukce 

vzduchotechniky“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, MgA. Kamil Navrátil, Zdenek  
Svozil 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Kamila Šeligová, Vladimír  
Schertler 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

ADEX LM, s.r.o., Příčná 758/22, Šumperk, IČO 25892592 
Vzduchotechnika Zmrzlík, s.r.o., Uničovská 2295/69, Šternberk, IČO 25900102 
FAKSA-STRAKA, s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce, IČO 49611968 
Jiří Kouřil, Dolany 77, IČO 48386740 
Elklima, s.r.o., Češkova 1740, Pardubice, IČO 15050521 
 
       Termín:  17.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5090/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Oko – rekonstrukce zdroje tepla“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Kino Oko – rekonstrukce zdroje tepla“ 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků  

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,      
Ing. Kateřina Juránková 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Vladimír 
Schertler 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
T.P.V. Mont, s.r.o., Nádražní 846, Bludov, IČO 26865360 
TESPO – topenářské centrum, s.r.o., 8. května 24, Šumperk, IČO 25868349 
Hájek-Kozlanský HAK, s.r.o., Oborník 2108/31c, Zábřeh, IČO 26825180 
Wagner instalace, s.r.o., Rovensko 7, Zábřeh, IČO 26851041 
MARTECH HOLDING, a.s., bří Čapků 821, Uničov, IČO 25835289 
 
       Termín:  17.07.2014 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

5091/14 Stavba „Rekonstrukce kašny v Jiráskových sadech“ 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu stavby 
„Rekonstrukce kašny v Jiráskových sadech“ zhotovitelem stavby Milana Poliána,               
IČO 11534389 a Václava Poliána, IČO 88918629), Dobrovského 18, 779 00 Olomouc.  
Celková nabídková cena je 1.056.000,--Kč bez DPH, tj. 1.277.760,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  27.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5092/14 Veřejná zakázka „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ vyloučit uchazeče Stavby Krajča, s.r.o., 
Podhrádská 315, Pozlovice  IČO 23837867. 
 
       Termín:  26.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5093/14 Veřejná zakázka „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ zhotovitelem akce Sdružení EKOZIS a J.I.H. 
pro Šumperk (EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh IČO 41031024 a J.I.H. – 
sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10 IČO 24289779). Nabídková cena je  
7.192.471,--Kč bez DPH, tj. 8.702.890,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  26.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
 

5094/14 Veřejná zakázka “ZŠ 8. května Šumperk – výměna oken v hlavní budově“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku       
„ZŠ 8. května Šumperk – výměna oken v hlavní budově“ vyloučit uchazeče Sokol – okna – 
dveře – vrata s.r.o., Břetislavova 3479/1b, Břeclav,  IČO 01874713. 
 
       Termín:  17.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5095/14 Veřejná zakázka “ZŠ 8. května Šumperk – výměna oken v hlavní budově“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku      
„ZŠ 8. května Šumperk – výměna oken v hlavní budově“ zhotovitelem akce Window Holding 
a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň,  IČO 28436024. 
Nabídková cena je 2.756.327,--Kč bez DPH, tj. 3.335.156,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  17.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5096/14 Akce „ZŠ Dr. E. Beneše – zpevněné plochy“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „ZŠ Dr. E. Beneše – zpevněné plochy“  

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,        
PaedDr. Milan Tichý 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,               
Mgr. Marcela Macečková     
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- seznam zájemců ve složení: 

FORTEX-AGS, a.s.,  Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, IČO 41031024 
Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, IČO 25861905 
ADVANTA SERVIS s.r.o., Rapotín 135, IČO 60707216 
SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská čp. 2944/1 B, Šumperk, IČO 25898671 
Petr Osladil, Zámecká 80, Vikýřovice, IČO 74450409 
EVJAK s.r.o.,Hybešova 523/10, Šumperk, IČO 26836980 
SKITECH s.r.o., Kunčice 56, Staré Město, IČO 2827182 

 
Nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 
 
       Termín:  26.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5097/14 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku“ – veřejné WC 

ruší 
usnesení RM č. 4881/14, kterým bylo schváleno umístění veřejného WC v lokalitě 
Smetanových sadů podél souběžného chodníku s ul. Žerotínovou. 
 
       Termín:  05.06.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5098/14 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 dle projektové dokumentace 
zpracované 03/2014 společností EKOLA – Pavliš, s.r.o., Trávník 2095, Staré Město,             
PSČ 686 03.  
 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5099/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
Z. P.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 13 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:   
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.7.2014  
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5100/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
E. W.,  trvale bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 16 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 

 
         Termín:  31.07.2014 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5101/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
Š. D.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 8 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 

 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5102/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
A. K., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 3 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2795/109,  na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 

 
       Termín:  31.07.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5103/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné    
a L. H., zastoupenou zákonným zástupcem L. T.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu 
č. 7 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za 
podmínek:    
- nájemní smlouva na dobu určitou od  1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 

 
         Termín:  31.07.2014 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5104/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné     
a R. B., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 14 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:      
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  

 

5105/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné,  
L. H. a V. H.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemci bytu č. 21 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Temenické 2795/109,  na straně druhé za podmínek:    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.7.2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5106/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
V. H., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 105 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5107/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
A. T.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 305 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5108/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
Z. K., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 12 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5109/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
V. R., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 14 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.7.2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5110/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
V. B., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 4 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.07.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5111/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné  a 
I. H., zastoupenou opatrovníkem A. N., trvale bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 1 
v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za 
podmínek:    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.7.2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
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5112/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem,  se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
E. B.,  trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.08.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5113/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem,  se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
A. P., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 202 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.9.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.09.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5114/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
M. J., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 205 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.8.2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.09.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5115/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, V. 
K. a  J. K., trvale bytem Šumperk, jako nájemcům bytu č. 403 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.9.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.09.2014 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5116/14 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem                
IČO  00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně 
jedné a  J. L., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu   č. 303 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.12.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 

 
       Termín:  30.09.2014 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5117/14 Organizační zajištění zasedání ZM   

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 19. června 2014 včetně programu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.     Ing. Petr Suchomel   v.r. 
       starosta                      2. místostarosta 
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