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Spis. zn.:  56785/2014
Č.j.: 56788/2014

U S N E S E N Í

z 94. schůze rady města Šumperka ze dne 24. 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.

5123/14 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk , s.r.o.

rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady

schvaluje  
změnu v zakladatelské listině Divadlo Šumperk, s.r.o.

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5124/14 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o.

pověřuje
starostu města Mgr. Zdeňka Brože k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., IČO 25875906,     
o změně zakladatelské listiny a o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako 
celku. 

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5125/14 Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o.  

rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s..r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady

schvaluje
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve výši:

Výnosy celkem 16.814.504,--Kč, z toho:
Dotace na provoz z rozpočtu města 12.170.000,--Kč
Ostatní dotace       398.000,--Kč
Ostatní výnosy    4.246.504,--Kč

Náklady celkem             17.177.266,--Kč
Výsledek hospodaření     -362.762,--Kč

2. uhrazení účetní ztráty  z hospodaření za rok 2013 v částce 362.762,--Kč takto:
429 000 neuhrazená ztráta z minulých let      362.762,--Kč
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Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Mgr. Potěšil

5126/14 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM
schválit společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, 
IČO 25875906, investiční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na výměnu klimatizační jednotky.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

5127/14 MŠ Nerudova – koncepce řešení technických hygienických závad 

ukládá
dopracovat variantu výstavby nové budovy na novém půdorysu v lokalitě stávající MŠ 
Nerudova.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5128/14 Změna ve funkci ředitele SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

bere na vědomí
vzdání se funkce Mgr. Jaroslava Ondráčka, ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 22, IČO 00852082, k datu 
30.9.2014.

5129/14 Rozpočtová opatření č. VII roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. VII roku 2014 města Šumperka:

příjmy ve výši           60 tis. Kč
výdaje ve výši     1.525 tis. Kč

příjmy celkem 472.204 tis. Kč
výdaje celkem 573.191 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 584.722 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 580.821 tis. Kč 

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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5130/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – TK PRECHEZA Přerov, o.s.

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka 

Příjemce:  TK PRECHEZA Přerov, o.s., se sídlem Kosmákova 55, 750 02 Přerov, 
IČO 22826611

Zastoupený:  Petrem Huťkou

Účel použití:  na náklady spojené s tenisovou akcí Prokennex Cup v termínu 
od 12.09. do 14.09.2014

Výše částky: 18.000,--Kč

Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2014

Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5131/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 v celkové výši 
do 122 tis. Kč, následovně:
- pořízení elektrické fritézy do školní jídelny, v celkové výši do 45 tis. Kč
- provedení technického zhodnocení budovy pořízením hlasových komunikátorů do školní 

družiny, v celkové výši do 77 tis. Kč

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5132/14 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 20.657,--Kč.

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5133/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.100,-- Kč, od Mgr. Romana Lipavského –
sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.
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Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5134/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.300,-- Kč, od Mgr. Romana 
Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČ0 69202575, v souladu      
s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

5135/14 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2013/2014

doporučuje ZM
vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 
2013/2014.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5136/14 Organizace provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsících 
červenci a srpnu 2014

bere na vědomí
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsících 
červenci a srpnu 2014.

5137/14 Kontrola usnesení 

schvaluje
kontrolu usnesení:  
4850/14, 4889/14, 4920/14, 4921/14, 4924/14, 4932/14, 4933/14, 4934/14, 
4937/14, 4966/14, 4967/14, 4990/14, 4992/14, 4993/14, 4994/14, 4995/14, 
4997/14, 5008/14, 5009/14, 5010/14, 5011/14, 5012/14, 5013/14, 5037/14, 
5041/14, 5050/14, 5052/14, 5053/14, 5055/14, 5058/14, 5059/14, 5060/14, 
5061/14, 5062/14, 5063/14, 5064/14, 5065/14, 5066/14, 5067/14, 5068/14, 
5070/14, 5071/14, 5072/14, 5073/14, 5074/14, 5075/14, 5080/14, 5082/14, 
5084/14,   5085/14, 5097/14.
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5138/14 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:

4996/14 do 30.06.2014, Z: Ing. Šperlich

5139/14 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2013

rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady

bere na vědomí
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly stavu 
účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických ukazatelů a ověření 
skutečnosti mezi propojenými osobami, a to vše prováděné za období od 1.1.2013 do 
31.12.2013 auditorem při výkonu auditorské činnosti u společnosti.

5140/14 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2013

rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady

ukládá
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady společnosti, 
po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2013 představenstvem společnosti a 
dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve věci výsledků hospodaření společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., za rok 2013 v rozsahu:

- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční  zprávy a zprávy o vztazích za rok 
2013

- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně přílohy 
k účetní závěrce za rok 2013

- výroční zpráva za rok 2013 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2013
- zpráva o činnosti správce za rok 2013 – závěrečný účet

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5141/14 Smlouva o výkonu funkce

rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., vpůsobnosti valné hromady

schvaluje
dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v rozsahu dle projednaného 
návrhu. Smlouva bude uzavřena se všemi členy představenstva a dozorčí rady společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož
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5142/14 Předzahrádky u provozovny bistro Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 20,5 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11. 3. 
2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky u provozovny – bistro Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk –
předzahrádka typ 1.

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5143/14 MJP – žádost o spolufinancování opravy chodníku ke vchodům ve vnitrobloku 
Komenského 8 a 10

schvaluje
nevyhovět žádosti Společenství domu č.p. 1602/10, se sídlem v Šumperku, Komenského 
1602/10, PSČ 787 01 o spolufinancování opravy chodníku ke vchodům ve vnitrobloku domů 
Komenského 8 a 10 v Šumperku. Současně uděluje vlastníkům bytových jednotek v domě a 
nájemcům pozemku p.č. 151/2 souhlas k provedení opravy chodníku na pozemku p.č. 151/2, 
který je předmětem nájemní smlouvy MP/0009/2013. 

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5144/14 MJP – záměr  výstavby sportovního areálu u Bratrušovského koupaliště

doporučuje ZM
schválit záměr soukromého investora vybudovat sportovní areál v Šumperku zčásti na 
soukromém pozemku a zčásti na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka p.č. 568, p.č. 
529/1 a 529/11, vše v k.ú. Dolní Temenice u Bratrušovského koupaliště, s tím, že soukromý 
investor vybuduje na vlastní náklady na pozemcích p.č. 901/1 ve vlastnictví SPÚ a p.č. 909/1 
ve vlastnictví města Šumperka přístupovou komunikaci, která bude sloužit k obsluze celé dané 
lokality. Před kolaudací investor převede práva ze stavebního povolení vydaného na stavbu 
komunikace na město Šumperk, aby si mohlo požádat SPÚ o bezúplatný převod pozemku pod 
stavbou komunikace. Za hodnotu vynaložených nákladů na vybudování komunikace 
(s možností finančního vypořádání dle předloženého rozpočtu) město Šumperk převede 
soukromému investorovi pozemky p.č. 568, p.č. 529/1 a p.č. 529/11, na kterých bude 
vybudován sportovní areál.
Bližší podmínky realizace záměru budou specifikovány po změně územního plánu v dané 
lokalitě.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing.Répalová

5145/14 MJP – doplnění usnesení  RM č. 3069/12  ze dne 6.12.2012

schvaluje
doplnění usnesení RM č. 3069/12 ze dne 6.12.2012 o pozemky v areálu Švagrov, 
přenechané do bezplatného užívání SVČ Doris Šumperk dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
OBCH/0083/2012, to je pozemky p.č. 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 
924/8 a 924/9 v k.ú. Vernířovice u Sobotína. 

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing.Répalová
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5146/14 MJP - zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č. 1904/26 a část p.p.č. 
1904/1 v k.ú. Šumperk a pozemek p.č. 3251 v k.ú. Šumperk , or. ul. Puškinova 35, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit směnu části p.p.č. 1904/26 o výměře cca 22 m2 a části p.p.č. 1904/1 
o výměře cca 37 m2, které jsou ve vlastnictví  města  Šumperka se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 303461 za část p.p.č. 3251 o výměře  cca 8 m2 v k.ú. Šumperk, která  je ve 
vlastnictví M. a I. M., Filipovice, za dále uvedených podmínek: 

- účel směny: narovnání majetkoprávních vztahů
- hodnota směňovaných pozemků: 400,- Kč/m2 s finančním vyrovnáním 
- M. a I. M. doplatí městu Šumperk do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy finanční rozdíl ve 

výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 
směňovaných pozemků

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 
katastru uhradí M. a I. M.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5147/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu: „Přeložka NTL plynovodní přípojky ul. Banskobystrická č. 31, Šumperk - RWE 
+ J. V.“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy plynárenského zařízení - přípojky 
zemního vedení NTL plynovodu přes pozemek p.č. 1444/3 v k.ú. Šumperk, název stavby: 
Přeložka NTL plynovodní přípojky ul. Banskobystrická č. 31, Šumperk.
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.
Vedlejší účastník – investor:
J. V., Šumperk.

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

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 01.12.2011, v sazbě 110,-- Kč vč. DPH/1 m délky 
trasy vedení (věcného břemene) ve III.–IV. zóně, minimálně ale 1.000,-- Kč včetně platné 
sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady investor

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 1.000,-- 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 v termínu do jednoho roku od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však 
k datu 31.03.2017, na základě písemné výzvy investora. Pro případ nedodržení povinnosti 
uzavřít smlouvu v požadovaném termínu se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 
20.000,- Kč

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

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5148/14 MJP - smlouva o věcném břemeni pro stavbu: „Přípojky splaškové kanalizace a 
vodovodu ke stávajícímu objektu parc.č.st. 1092, kat.úz. Šumperk“ – K-Technik, 
nářadí, s.r.o., při ul. Žerotínově, lokalita mezi žel. přejezdem a světelnou křižovatkou 
Jesenická

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v celkové délce 5,47 m přes 
pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumpek, pro účely napojení pozemku p.č.st. 1092 se stavbou č.p. 
927 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Žerotínova 927/41, Šumperk).
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
K-Technik, nářadí s.r.o., se sídlem Ve Smečkách 585/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 25393600.

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální výši 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5149/14 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu: „Stavební úpravy 1. NP a přístavba 
venkovního mrazicího boxu u objektu Transfúzní služby, a.s., v areálu Šumperské 
nemocnice“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou budoucí vlastník město Šumperk 
stavbou dotčené části pozemku p.č. 3090 v k.ú. Šumperk (or. pozemek u budovy Transfúzní 
služby a.s. v areálu nemocnice) zřídí pro stavebníka Transfúzní služba, a.s., se sídlem 
Šumperk, B. Němcové 767/13, PSČ 787 01, IČO 26797917, právo provést na předmětném 
pozemku stavbu, spočívající ve stavebních úpravách 1. NP budovy č.p. 1006 a přístavbě 
venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby a.s. v areálu Šumperské nemocnice, 
v rozsahu a stavebně technickém provedení dle studie: „Stavební úpravy 1. NP a přístavba 
venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby v areálu Šumperské nemocnice“, 
vyhotovené společností PROMOS, s.r.o., Nerudova 740/32, Šumperk, č. zakázky 2013022.

Podmínky :
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- po dokončení stavby bude smluvně dořešeno majetkoprávní narovnání stavby na cizím 

pozemku
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2015

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 94 – 24.06.2014

9

5150/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu: „Šumperk  - Na Vodárně, 13 
RD, FORTEX, NNk – ČEZ“,  or.  lokalita Panorama II

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN v délce 13,9 m přes pozemek p.č. 1845/176 v k.ú. Šumperk, název 
stavby: Šumperk – Na Vodárně, 13 RD, FORTEX, NNk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.529,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.111,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 2.640,--
Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0019/2012/Pe ze dne 27.06.2012, bude oprávněnému 
vyplacen zpět v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného 
práva do KN

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5151/14 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – prodejna 
zdravotnických potřeb

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.11.2004, kde 
pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 a 
nájemcem SANTÉ cz, s.r.o., se sídlem 8. května 444/22, Šumperk, IČO 25942964, s účinností 
k 1.7.2014. Předmětem dodatku je:
- zúžení předmětu nájmu o sklad o výměře 7,7 m² 
- snížení ročního nájemného o 3 957,- Kč

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5152/14 MJP – ukončení nájemní smlouvy – část nebytových prostor spisovny na ul. Bří.
Čapků 35A v Šumperku

schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 11.8.2005 mezi městem Šumperkem se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a městem Zábřehem se 
sídlem Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, PSČ 789 01,  IČO 00303640, jako nájemcem, jejímž 
předmětem nájmu je část nebytových (skladových)  prostor spisovny na ul. Bří. Čapků 35A 
v Šumperku.

Způsob ukončení: dohodou ke dni 31.12.2014

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5153/14 MJP – správa majetku – nákup el. energie pro rok 2015

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2015 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na 
straně druhé, a to:

- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 
Nerudova 567/4B, Šumperk, IČO 71011994

- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091

- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 
Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085

- Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše 1, se sídlem Dr.E.Beneše 974/1 Šumperk, IČO 
00852295

- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČO 
00852317

- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 
00852864

- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, IČO 
60339381

- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 
00852287

- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 
Šumperk, IČO 65496604

- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400
- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907
- Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5154/14 MJP – správa majetku – nákup el. energie pro rok 2015

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2015 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a obcí Česká Ves a organizacemi zřízenými nebo založenými obcí 
Českou Vsí na straně druhé, a to:

- Obec Česká Ves,  se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037
- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81, IČO

00852066
- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, PSČ 790 81, IČO 75029723
- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem Jesenická 

98, PSČ 790 81, IČO 75029731
- Krytý Bazén Česká Ves, příspěvková organizace, se sídlem Jánského 534, Česká Ves, PSČ 

790 81, IČO 71239545
Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5155/14 MJP – správa majetku – nákup el. energie pro rok 2015

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a městem Mohelnice a organizacemi zřízenými nebo založenými 
městem Mohelnicí na straně druhé, a to:

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038
- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 

Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541
- Sportovní zařízení města Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 763/12, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 71218068
- Mohelnické kulturní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 29386004
- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852970
- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

00852937
- Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 63696380
- Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ

789 85, IČO 63696398
Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5156/14 MJP – správa majetku – nákup el. energie pro rok 2015

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a městem Jeseník a organizacemi zřízenými nebo založenými městem 
Jeseníkem na straně druhé, a to:

- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00302724 
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029430
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251
- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 62353080
- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877
- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, PSČ 

790 01, IČO 70599921
- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28.října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

60341742
- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852341
- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852112
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- Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, se sídlem Lipovská 
296/10, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 64095401

- Penzion pro seniory Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 
00852163

- Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem  Masarykovo nám. 
167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 72018763

- Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČO 64610063

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5157/14 MJP – správa majetku – nákup el. energie pro rok 2015

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Zábřehem na 
straně druhé, a to:

- Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, se sídlem Školská 349/9, Zábřeh, PSČ 789 01, 
IČO 60801514

- Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, se sídlem 
Československé armády 650/13, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 60045051

- Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh, Severovýchod 483/25, se sídlem Severovýchod 
483/25, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 63696631

- Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, se sídlem Strejcova 132/2a, Zábřeh, PSČ 
789 01, IČO 60801468

- Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, se sídlem Školská 406/11, 
Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 60045337

- Základní škola Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk, se sídlem Severovýchod 
484/26, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 00852252

- EKO servis Zábřeh s.r.o., se sídlem Dvorská 1491/19, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 
25896903

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5158/14 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky:  „Nemocnice Šumperk –
rekonstrukce regulace UT a ohřevu TUV včetně rekonstrukce MaR v pavilonu E a F“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce regulace UT a ohřevu TUV 
včetně rekonstrukce MaR v pavilonu E a F“ dodavatelem firmu Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., 
se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 26825180. Nabídková cena je 
689.006,- Kč bez DPH, tj. 833.697,- Kč včetně DPH.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5159/14 MJP - správa majetku - vypsání veřejné zakázky:  „Nemocnice Šumperk – stavební 
úpravy pacientských WC a zřízení pokoje s integrovaným sociálním zázemím na 
kožním oddělení v pavilonu F“

schvaluje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy 
pacientských WC a zřízení pokoje s integrovaným sociálním zázemím na kožním oddělení 
v pavilonu F“

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků:
členové:
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír Polášek
náhradníci:
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela Kallasová, Pavel 
Hegedüs

minimální seznam oslovených zájemců:
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, PSČ 

110 00, IČO 47153903
- Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 

789 01, IČO 26825180
- Vařeka Zdeněk, se sídlem Nemile 7, PSČ 789 01, IČO 10645063

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5160/14 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky: „Vila Doris – ul. 17. listopadu 2, 
Šumperk – výměna plynových kotlů“

schvaluje
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na akci: „Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk – výměna 
plynových kotlů“

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků:
členové:
Ing. Hana Répalová, Ing. Kateřina Juránková, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Oto Sedlář, Lubomír
Polášek 

Náhradníci: 
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Zatloukalová, 
Hegedüs Pavel

minimální seznam oslovených zájemců:
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26865360
- TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8.května 2952/24, Šumperk, IČO 

25868349
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180
- ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČO 25844750
- SATEZA a.s., se sídlem 8.května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129

Termín: 25.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5161/14 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky: „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk 
– rekonstrukce zdroje tepla“

schvaluje
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na akci: „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků:
členové:
Ing. Hana Répalová, Ing. Kateřina Juránková, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Oto Sedlář, Lubomír 
Polášek
Náhradníci: 
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Zatloukalová, 
Pavel Hegedüs 

minimální seznam oslovených zájemců:
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26865360
- TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8. května 2952/24, Šumperk, IČO

25868349
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO

26825180
- ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČO 25844750
- SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129

Termín: 25.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5162/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít  nájemní smlouvu mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Š., Králec, jako nájemcem na straně 
druhé, jejímž předmětem je služební byt o velikosti 1+3 obytných místností v budově Obchodní 
akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku na Hlavní třídě 
652/31, a to za   podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku  od  01. 07. 2014 do 30. 06. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5163/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 36 o velikosti 1+2 obytných místností v Šumperku ulici Čsl. 
armády 445/22 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. S., Šumperk,  jako nájemcem 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: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5164/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 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 L. M., Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé. 

Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku
- předpokládaný počátek nájmu od  14.07.2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5165/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9  o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Zahradní 
2708/37  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. K., Šumperk, jako nájemcem na straně 
druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku
- předpokládaný počátek nájmu od  14.07.2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5166/14 MJP – pronájem pozemku p.č. 1484/3 a části pozemku p.č. 1484/10 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Lidická u parkoviště ke krytému bazénu

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 06.06.2014 do 22.06.2014 dle 
usnesení rady města č. 5001/14 ze dne 05.06.2014, 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
Nájemce: Nikos Illiadis, sídlo Wolkerova 220/7, Šumperk, IČO 12099023

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: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 94 – 24.06.2014

16

5167/14 MJP – žádost A. a D. D. o změnu dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků

schvaluje
nevyhovět žádosti A. a D. D., Březová, ze dne 28.5.2014  na úpravu podmínek dohody
o náhradě za přičlenění honebních pozemků k městské honitbě Městské skály, týkající se 
požadované výše úhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě v částce 115 Kč/ha. 

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5168/14 MJP – žádost A. a D. D. o změnu dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků

schvaluje
upravit podmínky v dohodě o náhradě za přičlenění honebních pozemků A. a D. D., Březová, 
k městské honitbě Městské skály tak, že  výše náhrady za přičlenění pozemků k honitbě   je 
stanovena ve výši 21,--Kč/ha a dohoda bude uzavřena  na dobu určitou 10 let.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5169/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu: „Multifunkční síť fy SELECT 
SYSTÉM, s.r.o. – Šumperk – I. etapa“, lokalita ul. Langrovy, nám. Republiky,               
J. z Poděbrad, Husitské, Kosmonautů a nám. Jana Zajíce

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení multifunkční komunikační sítě v celkové délce 2253 m 
přes pozemky p.č. st. 1981/2, st. 1982/2, st. 1983/2, st. 1984/2, 5/1, 5/4, 9/3, 9/11, 
9/25, 9/34, 9/37, 9/38, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 11/2, 11/9, 11/12, 
14/5, 14/7, 25/1, 25/13, 25/14, 25/22, 25/23, 25/26, 227/1, 227/3, 227/4, 227/6, 
227/7, 227/8, 227/9, 227/18, 227/20, 231/3, 231/4, 231/6, 239/1, 239/2, 239/3, 
307/4, 1960/11, 1960/13, 1961/4, 1965/1, 1965/5, 1965/17, 1965/18, 1965/19, 
2035/2, 2035/3, 2035/4, 2035/8, 2037/1, 2037/2, 2040/2, 2040/4, 2044/1, 2053/9, 
2159/5, 2211/3, 2211/4, 2211/7, 2211/8, 2211/10, 2211/13, 2211/15, 2211/16, 
2211/24, 2211/26, 2211/27, 2211/28, 2211/29, 2211/30, 2248/1, 2248/3, 2248/4, 
2248/5, 2253/10, 3154/1 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292.

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 326.860,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 101.140,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 428.000,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0055/2009/Foj ze dne 08.10.2009, bude oprávněnému vrácen
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do 
KN

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5170/14 Licenční smlouvy s firmou Regioprojekt Morava, s.r.o.

schvaluje
uzavření licenčních smluv mezi společností Regioprojekt Morava, s.r.o., se sídlem Šumperk, ul. 
8. května 913/20, IČO 25829904, zast. Ing. Barbarou Zapletalovou, jako poskytovatelem a 
městem Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461, jako 
nabyvatelem, na základě které poskytovatel bezplatně udělí nabyvateli právo užít dílo dle 
přílohy, za účelem vypracování vyšších stupňů projektové dokumentace.
Licence bude poskytnuta bezúplatně, jako výhradní, na dobu trvání majetkových práv k dílu, 
pro území všech zemí světa a s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 
podlicence třetím osobám.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5171/14 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“

ruší
usnesení RM č. 4886/14 ze dne 15.5.2014 na vypsání otevřeného řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“.

Termín: 24.06.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5172/14 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“

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

v platném znění, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“

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

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

- seznam zájemců ve složení:
SART-stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská č.p. 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, IČO 41031024
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Staré Hradiště, IČO 2526732
TRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, IČO 60838744
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Pardubice, IČO 25253361
SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ul. 60, 
Brno, IČO 48035599 

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5173/14 Akce „MěÚ Jesenická 31 – dodávka výtahu“

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

v platném znění, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce „MěÚ Jesenická 31 –
dodávka výtahu“

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

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

- minimální seznam zájemců ve složení:
VÝTAHY PARDUBICE, a.s., Černá za Bory 389, Pardubice, IČO 13582101
OTIS, a.s., J. Opletala 1279, Břeclav, IČO 42324254
KONE, a.s., Evropská 423/178, Praha 6, IČO 00176842
LIFTMONT CZ, s.r.o., Nádražní 2459/35, Šternberk, IČO 26845687
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec, IČO 61328952

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5174/14 Akce „ZŠ Dr. E. Beneše – zpevněné plochy“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZŠ Dr. E. Beneše – zpevněné plochy“ uchazeče EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 
Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024. Nabídková cena je 1.048.706,--Kč bez DPH, tj. 
1.268.934,--Kč včetně DPH.

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5175/14 Veřejná zakázka „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ 8. května Šumperk – energetické 
úspory“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy tělocvičny ZŠ 8. května Šumperk – energetické úspory“ vyloučit uchazeče 
TRAWEKO 96, s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČO 25363751.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5176/14 Veřejná zakázka „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ 8. května Šumperk – energetické 
úspory“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy tělocvičny ZŠ 8. května Šumperk – energetické úspory“ zhotovitelem akce 
DACH SYSTÉM, s.r.o., Chválkovická 20/45, Olomouc, IČO 25367501. Nabídková cena je 
4.871.540,- Kč bez DPH, tj. 5.894.564,- Kč včetně DPH.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5177/14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka 3 ks osobních automobilů Škoda pro 
město Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 3 ks osobních automobilů Škoda pro 

město Šumperk“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků:

členové
Ing. Petra Štefečková, Ing. Zdeněk Dočekal, Ing. Marek Zapletal, Karel Procházka, Helena 
Hloušková 
náhradníci
Ing. Milan Pleyer, Martin Urbánek, Mgr. Milan Šubrt, Petr Unzeitig, Olga Breitzetelová

- seznam oslovených zájemců:
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584
AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc, PSČ 779 00, provozovna 
Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833
AUTO Hlaváček, a.s., se sídlem Týnecká 669/5, Olomouc – Holice, PSČ 779 00, 
provozovna Leštinská 32, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 65138180
Autoservis Hudousek, s.r.o., se sídlem Na Pilníku 307, Štíty, PSČ 789 91, IČO 47974672
SAMOHÝL OLOMOUC, a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 846/2, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 
47974478

Veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Štefečková

Ing. Dočekal 

5178/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a O. V., 
Nový Malín, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
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- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od  
1.7.2014

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5179/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné              
a K. K., Bludov, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 
15.7.2014

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5180/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 60 tis. Kč 
jako veřejnou finanční podporu pro Základní školu Šumperk, Sluneční 38, p.o.

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5181/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 185 tis. Kč 
jako veřejnou finanční podporu pro občanské sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, 
Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501.

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

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






