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Spis. zn.:  68045/2014
Č.j.: 70038/2014

U S N E S E N Í

z 95. schůze rady města Šumperka ze dne 24. 7. 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.

5182/14 Dražba nalezených věcí

bere na vědomí
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 25. 6. 2014.

5183/14 Dražba nalezených věcí

schvaluje
likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,--Kč. 

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5184/14 Veřejnoprávní smlouva s obcí Ruda nad Moravou

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

Termín: 01.09.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5185/14 Zpráva o vyřazení majetku

bere na vědomí
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 dle 
předloženého materiálu.

5186/14 Rozpočtová opatření č. VIII roku 2014  města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. VIII roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši                 1.899 tis. Kč
výdaje ve výši                    671 tis. Kč

příjmy celkem 474.103 tis. Kč
výdaje celkem 573.862 tis. Kč
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 586.621 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 581.492 tis. Kč

Termín: 31.07.2014 
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5187/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 3434/13, 3797/13, 4440/13, 4445/13, 4524/14, 4580/14, 4581/14, 
4582/14, 4583/14, 4584/14, 4585/14, 4605/14, 4633/14, 4651/14, 4652/14, 
4662/14, 4663/14, 4665/14, 4666/14, 4679/14, 4736/14, 4781/14, 4799/14, 
4803/14, 4804/14, 4823/14, 4836/14, 4842/14, 4844/14, 4848/14, 4875/14, 
4876/14, 4878/14, 4879/14, 4885/14, 4887/14, 4890/14, 4900/14, 4901/14, 
4913/14, 4914/14, 4916/14, 4917/14, 4918/14, 4926/14, 4927/14, 4928/14, 
4929/14, 4935/14, 4939/14, 4940/14, 4941/14, 4942/14, 4948/14, 4969/14, 
4980/14, 4981/14, 4982/14, 4989/14, 4991/14, 4996/14, 4998/14, 5001/14, 
5002/14, 5004/14, 5005/14, 5006/14, 5035/14, 5043/14, 5051/14, 5054/14, 
5056/14, 5076/14, 5077/14, 5081/14, 5083/14, 5087/14, 5088/14, 5089/14, 
5090/14, 5091/14, 5092/14, 5094/14, 5095/14, 5096/14, 5118/14, 5119/14, 
5120/14, 5121/14, 5129/14, 5130/14, 5131/14, 5132/14, 5133/14, 5134/14, 
5142/14, 5145/14, 5146/14, 5158/14, 5159/14, 5160/14, 5161/14, 5167/14, 
5170/14, 5171/14, 5174/14, 5177/14, 5180/14, 5181/14, 4770/14, 4903/14, 
5093/14.  

5188/14 Kontrola usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4439/09 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Šperlich
2769/12 do 31.10.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4936/14 do 21.08.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5086/14 do 21.08.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
5127/14 do 21.08.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
5141/14 do 21.08.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož

5189/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2958/12

ruší
usnesení RM č. 2958/12 k výpůjčce pozemků v k.ú. Nový Malín, areál letiště, Aeroklubu 
Šumperk, občanskému sdružení, se sídlem letiště Šumperk.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5190/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4384/13

ruší
usnesení RM č. 4384/13 ke smlouvě o věcném břemeni „Plynovodní přípojka STL                 
(KS 3101683)“ – RWE, lokalita u křižovatky ul. Temenické, Bohdíkovské a Hrabenovské.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5191/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4715/14

ruší
usnesení RM č. 4715/14 k vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na zhotovitele stavby „Energetické úspory budovy MŠ Třebízského, Šumperk“. 

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5192/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4987/14

ruší
usnesení RM č. 4987/14 k uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 304 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ul. Bohdíkovské 2336/24.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5193/14 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5172/14

schvaluje
opravu usnesení RM č. 5172/14 ke stavbě „Regenerace panelového sídliště Prievidzská 
v Šumperku – etapa 2c“,  když v první odrážce usnesení chybí slovo „podlimitního“. 
Odrážka bude znít:
RM schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního 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“

Všechno ostatní zůstává v platnosti.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5194/14 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5173/14

schvaluje
opravu usnesení RM č. 5173/14 k akci „MěÚ Jesenická 31 – dodávka výtahu“, když v první 
odrážce usnesení chybí slovo „podlimitního“. 
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Odrážka bude znít:
RM schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

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

Dále se usnesení RM č. 5173/14 opravuje v části složení hodnotící komise  -  náhradníci:
Místo jmen: Rudolf Krňávek, Ing. Jaroslava Vicencová a Zdeněk Vitásek se uvádějí správná 
jména: Ing. Oto Sedlář, Lubomír Polášek, Ing. Ivana Dirbáková.
Text bude znít:
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Ivana 
Dirbáková.
Všechno ostatní zůstává v platnosti.  

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5195/14 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                      
a příslušenství na území města Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ vyloučit 
z další účasti v zadávacím řízení uchazeče sdružení právnických osob pod názvem .A.S.A.-
čištění Šumperk, Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00, kdy účastníky sdružení jsou 
společnosti .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00, IČO 45809712 a 
společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČO 26224178. Sdružení je 
zastoupeno vedoucím účastníkem sdružení společností .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 
Praha 8, PSČ 182 00, IČO 45809712. Důvodem vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení je nedostatečné prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění, v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5196/14 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                      
a příslušenství na území města Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ vyloučit 
z další účasti v zadávacím řízení uchazeče SITA CZ a.s., Španělská 1073/10, Praha 2, PSČ 
120 00, IČO 25638955. Důvodem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení je 
nedostatečné prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky dle § 56 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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5197/14 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba veřejných komunikací, chodníků                      
a příslušenství na území města Šumperka“

schvaluje
v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka“ vyhodnocení tohoto zadávacího řízení. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla 
podle hodnotících kritérií komisí vyhodnocena nabídka uchazeče Evják s.r.o., Hybešova 
523/10, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26836980.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5198/14 Hřbitov Šumperk – pamětní desky

schvaluje
zásady pro využívání smuteční zdi na hřbitově v Šumperku (vsypová loučka u krematoria) pro 
případy osazování pamětních desek dle projednaného návrhu PMŠ, a.s., Šumperk. 

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5199/14 MJP – změna usnesení RM č. 5015/14 – smlouva o budoucí smlouvě o věcném 
břemeni a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 907/2, 
Řehůřek, NNv“ – ČEZ (lokalita nad ul. Potoční)

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5015/14 ze dne 5. 6. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem je 
zřízení práva uložení a správy betonové podpěry pro ukončení venkovního vedení NN na 
pozemku p.č. 938/2 v k.ú. Dolní Temenice, název stavby energetického zařízení distribuční 
soustavy „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 907/2, Řehůřek, NNv“.

Změna usnesení spočívá:
1. ve změně označení předmětu smlouvy, přičemž nově bude předmětem smlouvy zřízení 

práva uložení a správy venkovního vedení v předpokládané délce 2 m přes pozemek p.č. 
938/2 v k.ú. Dolní Temenice

2. ve změně stanovené výše zálohy na budoucí úplatné věcné břemeno, přičemž nově se výše 
zálohy stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč včetně platné sazby DPH

3. v posunutí termínu uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene z původně 
stanoveného data 31. 3. 2017 na 30. 9. 2017

4. stanovený termín pro provedení stavby k datu 30. 9. 2016 se vypouští
5. podmínka doložit po dokončení stavby doklad o provedení demontáže stávajícího 

betonového sloupu pro přiznání 80% slevy ze skutečné hodnoty věcného břemene se 
vypouští.

V ostatním se usnesení RM č. 5015/14 nemění.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 95 – 24.07.2014

6

5200/14 MJP - výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí MP 68/2007/Pro/Vr – pozemek p.č. 
2998 a p.č. 2999 v k.ú. Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP 68/2007/Pro/Vr ze dne 19. 11. 2007, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2008, uzavřené mezi městem Šumperkem jako pronajímatelem
a společností PZ servis v. o .s. "v likvidaci", se sídlem Nový Malín 468, IČO 25841289 (nyní se 
sídlem Merhautova 1037/173, Černá Pole, 613 00 Brno).

Předmět nájmu: pozemek p.č. 2998 – ostatní plocha a p.č. 2999 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk

Způsob ukončení: dohodou případně písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou
Důvod ukončení: změna vlastníka pozemku p.č. 2998 – ostatní plocha a p.č. 2999 –

ostatní plocha v k.ú. Šumperk

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5201/14 MJP - prodej pozemku p.č. 938/4 v k.ú. Šumperk (or. pozemky mezi ul. Nemocniční  
a areálem Fortexu) 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4792/14 ze dne 10. 4. 2014, 
schválit prodej p.p.č. 938/4 o výměře 144 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha
- kupní cena: 278,-- Kč/m2
- kupující: F. a   J. S., oba bytem Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN
- kupující uhradí zpětně nájemné za 3 roky užívání pozemku pro individuální využití ve výši 

5,-- Kč/m2/rok

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5202/14 MJP - zrušení usnesení RM č. 4793/14 

ruší
usnesení RM č. 4793/14 ze dne 10. 4. 2014, kterým bylo schváleno zveřejnění prodeje p.p.č. 
942/3 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu jiného řešení.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5203/14 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 942/3 v k.ú. Šumperk (or. pozemky mezi ul. 
Nemocniční a areálem Fortexu)

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 942/3 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk,
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 28.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5204/14 MJP - zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1425/24 v k.ú. Šumperk (or. vedle domu 
Janáčkova 485/7)

neschvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1425/24 o výměře cca 325 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. vedle domu Janáčkova 485/7, Šumperk).

Termín: 25.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5205/14 MJP - pacht zemědělských pozemků p.č. 924/1 a 924/2 v k.ú. Horní Temenice

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 6. 6. 2014 do 23. 6. 2014, dle 
usnesení RM č. 5008/14 ze dne 5. 6. 2014, uzavřít pachtovní smlouvu, jejímž předmětem 
jsou zemědělské pozemky p.č. 924/1 o výměře 2 503 m2 a p.č. 924/2 o výměře 366 m2 
v k.ú. Horní Temenice.

Účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
Propachtovatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Pachtýř: R. Š. a H. W., oba bytem Šumperk
Pachtovné: 2000,-- Kč/celek/rok 
Doba pachtu: neurčitá
Podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5206/14 MJP - zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 2047/12 v k.ú. Šumperk (or. u viaduktu 
vedle areálu uhelných skladů)

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 2047/2 o výměře 1 850 m2 v k.ú. Šumperk 
za těchto podmínek:
Účel nájmu: uložení stavebního materiálu
Nájemné: dohodou, 30.000,-- Kč/celek/rok
Doba nájmu: určitá do 31. 12. 2019

Termín: 28.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5207/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Mycí centrum Šumperk parc. č. 562/5, 562/23, 562/24, 562/27, 
562/28, 562/29, 565/4, 565/10, 2080/2, k.ú. Šumperk“ při ul. Zábřežské, přípojky 
IS 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a
o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude právo uložit a spravovat kanalizační, 
vodovodní, plynovodní a NNk přípojky v předpokládané celkové délce 14 m přes pozemek p.č. 
2080/2 v k.ú Šumperk, v rámci stavební akce „Mycí centrum Šumperk, parc. č. 562/5, 
562/23, 562/24, 562/27, 562/28, 562/29, 565/4, 565/10, 2080/2, k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
J. D., bytem 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 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), minimálně ale 1.000,-- 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 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 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 budoucího oprávněného. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč

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

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5208/14 MJP - výstavba řadových domů – lokalita Kanadská (za katastrálním úřadem)

bere na vědomí
odstoupení společnosti  SAN-JV, s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČO 64618961, 
od záměru bytové výstavby včetně příjezdových komunikací a chodníků na pozemcích p.č. 
1291/3, 1291/6, 1278/18 a 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk.
Město Šumperk vrátí společnosti SAN-JV  s. r. o. do 14 dnů od doručení písemného odstoupení 
od smlouvy budoucí kupní složenou zálohu na kupní cenu ve výši 988.960,-- Kč, poníženou
o smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, tj. celkem 938.960,-- Kč na účet společnosti č.
5804960237/0100.
Smluvní pokuta bude uplatněna dle usnesení ZM č. 1114/14 ze dne 23. 1. 2014 z důvodu 
nesplnění konečného termínu předložení pravomocného územního rozhodnutí, který byl 
stanoven na 30. 6. 2014.
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5209/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Vodovodní přípojka BD č. p. 1666 v Šumperku, p.č. 2047/10 a St. 1921, k.ú. 
Šumperk“ – Jesenická 3

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 
vodovodní přípojku v délce cca 1,90 m přes pozemek p.č. 2047/10 v k.ú Šumperk, v rámci 
stavební akce „Vodovodní přípojka BD č. p. 1666 v Šumperku, p.č. 2047/10 a St. 1921, k.ú. 
Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Bytové družstvo TROJKA, Šumperk, se sídlem Jesenická 1666/3, Šumperk, IČO 25911503.
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
o 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 30. 4. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,-- Kč

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

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5210/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Vodovodní přípojka BD č. p. 1665 v Šumperku, p.č. 2047/10 a St. 1920, k.ú. 
Šumperk“ – Jesenická 1

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 
vodovodní přípojku v délce cca 1,96 m přes pozemek p.č. 2047/10 v k.ú Šumperk, v rámci 
stavební akce „Vodovodní přípojka BD č. p. 1665 v Šumperku, p.č. 2047/10 a St. 1920, k.ú. 
Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1665 Jesenická, Šumperk, se sídlem Jesenická 
1665/1, Šumperk, IČO 25874411.
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Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly 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
o 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 30. 4. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,-- Kč

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

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5211/14 MJP - směna části pozemku p.č. 1904/26 a části p.p.č. 1904/1  v k.ú. Šumperk za 
část pozemku p.č. 3251 v k.ú. Šumperk (or. ul. Puškinova 35)

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 6. 2014 do 14. 7. 2014 dle usnesení rady města č. 5146/14 ze dne 24. 6. 2014, 
schválit směnu části p.p.č. 1904/26 o výměře cca 22 m2 a části p.p.č. 1904/1 o výměře cca 
37 m2, dle GP č. 6426-22/2014 označené jako díl „ b“ z p.p.č. 1904/26 o výměře 22 m2 a díl 
„c“ z p.p.č. 1904/1 o výměře 37 m2 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města  
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za část p.p.č. 3251              
o výměře  cca 8 m2, dle GP č. 6426-22/2014 označené jako díl „a“ z p.p.č. 3251 a díl „ f“ 
ze st.p.č. 1827/1 , nově sloučené do p.p.č. 3251 o celkové výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk, která 
je ve vlastnictví M. a I. M., bytem Bělá pod Pradědem, PSČ 790 01, 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 20.400,-- Kč, což odpovídá 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: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5212/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Šumperk – Evaldova, p.č. 2053/3, MěÚ Šumperk, přeložka NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést stavbu, jejímž předmětem bude souhlas a právo uložení a správy zemního kabelového 
vedení NN v celkové délce cca 880 m přes pozemky p.č. 2053/1, 2053/2 a 2053/3 v k.ú. 
Šumperk, název akce „Šumperk – Evaldova, p.č. 2053/3, MěÚ Šumperk, přeložka NNk“.
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 uzavření smlouvy:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč včetně platné sazby DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene

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

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5213/14 MJP – podnájem části nebytového prostoru na ulici Jesenické 621/31 v Šumperku

souhlasí
s podnájmem části nebytového prostoru na ulici Jesenické 621/31 v Šumperku - nájemce 
společnost C.T.S. studio, a.s., se sídlem Novákových 380/18, Praha 8, PSČ 180 00,
IČO 26459132, pro podnájemce společnost FAUSTi, s. r. o., se sídlem Dr. E. Beneše 2871/5, 
Šumperk, IČO 28588274, za následujících podmínek:
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 8. 2014
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

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

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

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5214/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 o velikosti jeden pokoj, kuchyň a příslušenství 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 J. a J. M., oba bytem  
Šumperk, jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5215/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9  o velikosti tři pokoje, kuchyň a příslušenství 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 J. S. a H. R., oba bytem   
Šumperk, jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5216/14 MJP – pacht zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, Horní a Dolní Temenice             
– Zemědělské družstvo Úsovsko

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014, dle 
usnesení RM č. 4949/14 ze dne 15. 5. 2014, propachtovat zemědělské pozemky: 

- p.č. 1990/3 o výměře 3 690 m2, část p.č. 1981/2 o výměře 303 m2, část p.č. 1989/1
o výměře 947 m2 v k.ú. Šumperk

- p.č. 816/54 o výměře 308 m2, p.č. 816/51 o výměře 511 m2, p.č. 816/59 o výměře
101 m2, p.č. 868/4 o výměře 160 m2, p.č. 935/5 o výměře 244 m2, část p.č. 779/4
o výměře 3478 m2, část p.č. 779/2 o výměře 1797 m2, p.č. 816/47 o výměře 459 m2, 
p.č. 868/24 o výměře 215 m2, p.č. 752/26 o výměře 1 201m2, p.č. 752/27 o výměře   
32 m2, p.č. 752/19 o výměře 4 310 m2, p.č. 752/6 o výměře 539 m2, p.č. 752/21          
o výměře 935 m2, p.č. 865/3 o výměře 212 m2, p.č. 859 o výměře 2 911 m2, p.č. 645/4 
o výměře 2721 m2, p.č. 645/7 o výměře 390 m2, p.č. 645/6 o výměře 1 489 m2, část 
p.č. 645/5 o výměře 635 m2, část p.č. 108/3 o výměře 500 m2, p.č. 645/21 o výměře    
3 721 m2, p.č. 594/2 o výměře 500 m2, část p.č. 752/24 o výměře 78 m2, ZE původ GP 
p.č. 679/3 o výměře 8 640 m2, ZE původ GP p.č. 679/4 o výměře 1 200 m2, ZE původ GP 
p.č. 679/5 o výměře 1 440 m2, ZE původ GP 679/6 o výměře 896 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice
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- p.č. 1341/2 o výměře 710 m2, p.č. 701/95 o výměře 36 994 m2, p.č. 1279/10 o výměře 
163 m2, p.č. 701/91 o výměře 1 543 m2, p.č. 701/1 o výměře 1 163 m2 v k.ú. Horní 
Temenice.

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

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

právního předpisu + částka odpovídající dani z nemovitých věcí
Doba pachtu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 5 let
Podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5217/14 MJP – vyúčtování správy budovy s 24 b. j. při ul. Prievidzské 25, 27 za rok 2013

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a. s., ze dne 25. 6. 2014 o ročním vyúčtování 
správy budov s 24 b. j. při ul. Prievidzské 2922/25 a 2923/27 v Šumperku a tvorby fondu 
oprav za rok 2013 dle ujednání smlouvy o správě domu ze dne 1. 7. 2004.

5218/14 MJP – vyúčtování správy budovy s 12 b. j. při ul. Prievidzské 29 za leden – květen 
2014

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a. s. ze dne 9. 7. 2014 o vyúčtování nákladů na 
správu domu s 12 b. j. při ul. Prievidzské 2994/29 v Šumperku a vyúčtování fondu oprav za 
měsíce leden až květen 2014 dle dohody o ukončení smlouvy o správě domu ze dne
23. 5. 2014.

5219/14 MJP – dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku             
a odpovědnosti za škodu

schvaluje
s účinností od 1. 8. 2014 uzavřít dodatek č. 6 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 doplněn rozsah pojištěného 
majetku takto:
- do přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění), přílohy č. 2 (pro riziko povodeň a záplava), 

přílohy č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) bude doplněno Rákosníčkovo dětské
hřiště na p.č. 1609/1 v k.ú. Šumperk, pojistná částka: 1.500.000,-- Kč

- do přílohy č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky pro riziko 
živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení) budou doplněny tyto předměty 
umístěné v Dolní kapli na st.p.č. 87/1 v k.ú. Dolní Temenice: obraz sv. Anna vyučující –
pojistná částka 26.000,-- Kč, oltářní architektura – pojistná částka 20.000,-- Kč, socha
sv. Terezie – pojistná částka 15.000,-- Kč

Roční pojistné se navýší o 296,-- Kč.
Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5220/14 MJP – zrušení usnesení RM č. 4179/13 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu – umístění elektroměrové 
rozvodnice na objektu Slovanská 281/22 v Šumperku (lékárna „Na Točáku“), v rámci 
akce „Metropolitní optická síť města Šumperka, napojení energosloupků na ul. Gen. 
Svobody“

ruší 
usnesení RM č. 4179/13 ze dne 3. 10. 2013, ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem je zřízení práva 
umístit a spravovat energetické zařízení - elektroměrovou rozvodnici, umístěnou na objektu 
Slovanská 281/22 v Šumperku, včetně venkovních rozvodů elektrického kabelu, v rámci 
investiční akce města „Metropolitní optická síť města Šumperka, napojení energosloupků na 
ul. Gen. Svobody“, mezi městem Šumperkem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a D. M., bytem Praha 5, PSČ 152 00, a R. M., bytem Šumperk, jako budoucími povinnými 
z věcného břemene, z důvodu jiného řešení záležitosti. 

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5221/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1484/6 v k.ú. Šumperk – část 
zahrady u domu Lidická 75 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1484/6 o výměře 139 m2 (část zahrady 
u domu Lidická 75, Šumperk).
Účel nájmu: a) individuální využití 

b) pozemek pod ostatní stavbou
Nájemné: a) 5,-- Kč/m2/rok

b) 30,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání 

důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky nájmu: povinnost nájemce odstranit stavbu po ukončení nájmu

Termín: 04.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5222/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1992/9 v k.ú. Šumperk – část 
zahrady u domu U Sanatoria 16 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1992/9 o výměře 26 m2 (část zahrady
u domu U Sanatoria 16, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 04.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5223/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk – část
zahrady u domu Zborovská 22 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1463/3 o výměře 80 m2 (část zahrady
u domu Zborovská 22, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 04.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5224/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy 
pacientských WC a zřízení pokoje s integrovaným sociálním zázemím na kožním 
oddělení v pavilonu F“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy pacientských WC a zřízení 
pokoje s integrovaným sociálním zázemím na kožním oddělení v pavilonu F“ dodavatelem 
firmu PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1, Nové Město, 
PSČ 110 00, IČO 47153903. Nabídková cena je 738.948,-- Kč bez DPH, tj. 894.127,-- Kč 
včetně DPH.

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5225/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk                       
– rekonstrukce zdroje tepla“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ vyloučit firmy:

- OMNITHERM, a.s., se sídlem Na Spojce 1897/6, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 
702 00, IČO 25387022

- SATEZA a.s. se sídlem 8. května 41A, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25350129

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5226/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk –
rekonstrukce zdroje tepla“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ zhotovitelem 
akce firmu PONTINAGAS s.r.o., se sídlem Sokolovská 570, Uherské Hradiště - Mařatice, PSČ 
686 05, IČO 49435990. Nabídková cena je 954.815,--  Kč bez DPH, tj. 1.155.326,-- Kč včetně 
DPH.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5227/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk – výměna 
plynových kotlů“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk – výměna plynových kotlů“ vyloučit firmu:

- SATEZA, a.s., se sídlem 8. května 41A, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25350129

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5228/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk – výměna 
plynových kotlů“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk – výměna plynových kotlů“ zhotovitelem 
akce firmu PONTINAGAS s.r.o., se sídlem Sokolovská 570, Uherské Hradiště - Mařatice, PSČ 
686 05, IČO 49435990. Nabídková cena je 346.554,--  Kč bez DPH, tj. 419.330,-- Kč včetně 
DPH.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5229/14 MJP – výkup pozemku p.č. 529/9 v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemek pod 
komunikací při ul. Šumavské)

doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p.č. 529/9 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 33 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk (or. pozemek pod komunikací při ul. Šumavské), za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
- kupní cena: 30,-- Kč/m2, tj. celkem 990,-- Kč
- prodávající: M. M., bytem Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
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- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN do 30 dnů od podpisu 
kupní smlouvy

- kupující město Šumperk uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za podání návrhu na 
vklad do KN

- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5230/14 MJP – zveřejnění odprodeje části pozemku p.č. 1845/156 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 
Horní)

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.č. 1845/156 ostatní plocha/jiná plocha
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Horní) za těchto podmínek:
- účel prodeje: zřízení odstavné plochy pro příležitostné odstavení vozidla
- kupní cena: 250,-- Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za zápis vkladu práva do katastru 

nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 04.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5231/14 MJP – prodej bytové jednotky č. 1743/15 v domě Vrchlického 1743/23, Šumperk

doporučuje ZM
schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4940/14 ze 
dne 15. 5. 2014, prodej bytové jednotky č. 1743/15 o výměře 17,21 m2 v domě č. p. 1743 
na st.p.č. 1968 v obci Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23),  spoluvlastnický podíl 
o velikosti 199/10000 na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 
604 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. S., bytem Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí celkem 148.649,-- Kč (kupní cena 
sestává z kupní ceny bytové jednotky ve výši 126.184,-- Kč, kupní ceny podílu na pozemku 
pod domem ve výši 22.465,-- Kč)

- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 50.000,-- Kč (tj. 33 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý rok 
smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní právo 
ve prospěch města Šumperka

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,-- Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5232/14 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín

ruší
usnesení RM č. 2863/12, 2864/12 ze dne 4. 10. 2012, usnesení RM č. 2958/12 ze dne
1. 11. 2012, usnesení RM č. 3193/12 ze dne 28. 12. 2012 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5233/14 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit pozemky:
p.č. 2435 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 2436 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 2437 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 2438 zastavěná plocha a nádvoří
část p.č. 2439 zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr vyznačená na snímku kat. mapy
část p.č. 2444/1 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha vyznačená na snímku kat. 
mapy
p.č. 2440 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 2441 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 2442 zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr
p.č. 2443 zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště)
Doba výpůjčky: neurčitá 
Účel výpůjčky: provozování vnitrostátního letiště
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5234/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní 
přípojka pro novostavbu RD při ul. Francouzské v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a spravovat vodovodní přípojku v délce 6,85 m přes pozemek p.č. 701/26 v k.ú. Horní 
Temenice, pro účely napojení pozemku st.p.č. 455 s rozestavěnou stavbou RD v k.ú. Horní 
Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněná z věcného břemene: 
P. O., bytem Jeseník, PSČ 790 01.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 80,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
580,-- Kč včetně DPH zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0026/2013/Pe ze dne 9. 10. 2013, bude 
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oprávněné vyplacen zpět v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před 
vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5235/14 MJP – uzavření splátkového kalendáře

schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s Miroslavem Novotným, místo podnikání 
Dobrovského 1369/42, Šumperk, IČO 47845627, nájemcem nebytového prostoru na adrese 
Gen. Svobody 245/7, za podmínek:
Dlužná částka: 69.113,-- Kč
Délka splatnosti: 18 měsíců 
Výše splátky: min. 3.900,-- Kč
Datum splátky: do 25. dne v měsíci
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5236/14 MJP – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě VB/0030/2014/Pe – vodovodní a splašková kanalizační přípojka pro RD Na
Kopečku 3149/22A, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o  zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
VB/0030/2014/Pe, uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, jako povinným,
a M. S., bytem Šumperk, a B. T., bytem Šumperk, jako oprávněnými, jejímž předmětem je 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu ve zřízení práva uložit a 
spravovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku přes služebný pozemek p.č. 2136 
v k.ú. Šumperk, pro účely připojení nemovitosti – pozemku st.p.č. 6200 se stavbou rodinného 
domu č. p. 3149 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Na Kopečku 3149/22A, Šumperk).
Dodatkem č. 1 se upravuje původně stanovená výše přeplatku vyúčtované zálohy za zřízení 
věcného břemene v částce 1.401,-- Kč na novou částku 101,-- Kč.
Ostatní ustanovení smlouvy VB/0030/2014/Pe se nemění.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5237/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Multifunkční optická síť FTTB Šumperk IV. etapa – Temenice“– AQUA

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést stavbu „Multifunkční optická síť FTTB Šumperk IV. etapa –
Temenice“, jejímž předmětem bude právo uložit a spravovat podzemní vedení a vnitřní zařízení 
komunikační optické sítě v předpokládané celkové délce 181 m přes pozemky p.č. 29, 35/1, 
61/1, 61/4, 61/6, 61/7, 61/10, 61/11, 274/1, 285/2, st. 561, st. 562 a st. 563 v k.ú Dolní 
Temenice, včetně umístění 3 ks optických rozvaděčů v budovách Zahradní 2722/33, 2707/35 
a 2708/37 v k.ú. Dolní Temenice.
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Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
AQUA, a.s., se sídlem Závěrka 285/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00, IČO 49447360.
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 3.000,--Kč včetně DPH/1 ks 
zařízení a 110,--Kč včetně DPH/1 m délky trasy vedení (věcného břemene), 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 výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene v celkové 
částce 28.910,--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 dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději do 31. 3. 2017, na 
základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 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, MJP a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník dotčených pozemků a 
budov, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích               
a v budovách předmětnou stavbu v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém 
provedení dle předložené projektové dokumentace

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5238/14 MJP – zveřejnění záměru darovat část pozemku p.č. 2320/1 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk, ze kterého byl na základě  GP č. 3974-591/2004 oddělen pozemek p.č. 
2320/4 v k.ú. Šumperk,  (or. ul. Radniční v Šumperku)

schvaluje
zveřejnění záměru města darovat část pozemku p.č. 2320/1 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk, 
ze kterého byl na základě  GP č. 3974-591/2004 oddělen pozemek p.č. 2320/4 v k.ú. 
Šumperk, (or. ul. Radniční v Šumperku).
Účel: dorovnání vlastnických hranic s ohledem na výstavbu domu na pozemku p.č. 2320/1 
v k.ú. Šumperk

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5239/14 Akce „Výměna střešní krytiny MěÚ Šumperk, Jesenická 31“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Výměna střešní krytiny MěÚ Šumperk, Jesenická 31“, uchazeče WHA systém – CZ  s.r.o., 
Uničovská 52, Šumperk, IČO 25848160. Nabídková cena je 2.437.989,45 Kč bez DPH, tj. 
2.949.967,-- Kč včetně DPH.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5240/14 Akce „Kino Oko – rekonstrukce vzduchotechniky“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Kino Oko –
rekonstrukce vzduchotechniky“ vyloučit uchazeče PROFI KLIMA, a.s., Branky 51, PSČ 756 45, 
IČO 25379721.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5241/14 Akce „Kino Oko – rekonstrukce vzduchotechniky“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Kino Oko – rekonstrukce vzduchotechniky“ uchazeče Jiří Kouřil, Dolany 77, PSC 783 16, 
IČO 48386740. Nabídková cena je 545.938,35 Kč bez DPH, tj. 660.585,--Kč včetně DPH.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5242/14 Akce „Kino Oko – rekonstrukce zdroje tepla“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Kino Oko – rekonstrukce zdroje tepla“ uchazeče TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM, 
s.r.o., 8. května 24, Šumperk, IČO 25868349. Nabídková cena je 844.834,17 Kč bez DPH, tj. 
1.022.249,346 Kč včetně DPH.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5243/14 Veřejná zakázka „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II.“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
“Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II.“ vyloučit uchazeče Stavby 
Complet Technologic s.r.o., Na Jánské 52, Ostrava 10, PSČ 710 00, IČO 28627156.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5244/14 Veřejná zakázka „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II.“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II.“ zhotovitelem stavby DAKA 
Stav, s.r.o., Luční 1867, Staré Město u Uherského Hradiště, PSČ 686 03, IČO 26244161. 
Nabídková cena je 8.899.422,19 Kč bez DPH, tj. 10.768.300,--Kč včetně DPH.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5245/14 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 
2c“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 2c“ zhotovitelem stavby 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024. Nabídková cena 
je 6.269.721,14 Kč bez DPH, tj. 7.586.362,58 Kč včetně DPH.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5246/14 Akce „Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever, Temenická 5, 
Šumperk – energetické úspory“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14 Zak 00022 ze dne 12. 6. 2014, uzavřené se 
společností DACH SYSTEM s.r.o., Chvalkovická 220/45, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 
25367501, na akci „Stavební úpravy objektu společenského střediska Sever, Temenická 5, 
Šumperk – energetické úspory“. Původní cena je 5.954.913,--Kč bez DPH, nová cena je 
5.899.031,--Kč bez DPH, tj. 7.137.828,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5247/14 Akce „Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku“

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

zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentaci na zhotovitele akce „Revitalizace 
zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku“

- 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. Bořivoj Hojgr, Ing. Zdeněk 
Strnadel

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Ilona Moťková, Pavel Damiančík, RNDr. 
Lenka Stojarová

- minimální seznam zájemců ve složení:
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, Šumperk, 787 01, IČO 26837391
Ing. Jana Mikisková, Horní 3223/9, Šumperk, 787 01, IČO 48437859
ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc, 772 11, IČO 48395013
Zahradnické úpravy, s.r.o., Žerotínov 112, Náměšť nad Oslavou, 675 71,  IČO 27707113
Ing. Michal Dvořáček – MULTIART, Dolní Studénky 358, 788 20, IČO 60969989

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová



RM 95 – 24.07.2014

23

5248/14 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“

ruší
usnesení RM č. 4880/14 ze dne 15.5.2014 na vypsání otevřeného zadávacího řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby „Parkoviště a sběrná 
místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5249/14 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“

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

v platném znění, a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „Parkoviště a sběrná místa pro 
odpad, ulice Evaldova, Šumperk“

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

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

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5250/14 Akce „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MÚ Jesenická 
v Šumperku“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné 

plochy na dvoře MÚ Jesenická v Šumperku“

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

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Jiří 
Doleček 

- 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
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SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská čp. 2944/1B, 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: 04.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5251/14 Veřejná zakázka „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru 
Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ vyloučit uchazeče 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, IČO 00150584.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5252/14 Veřejná zakázka „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru 
Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ zhotovitelem stavby 
uchazeče COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice č.p. 225, Valašská Bystřice, PSČ 756 27,
IČO 46577238. Nabídková cena je  13.936.466,82 Kč bez DPH, tj. 16.863.124,85 Kč včetně
DPH.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5253/14 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy v objektu společenského 
střediska Sever, Temenická 5, Šumperk – energetické úspory“

schvaluje
uzavření smlouvy č. 14168983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461 a Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00, IČO 00020729, na akci „Stavební úpravy 
v objektu společenského střediska Sever, Temenická 5, Šumperk – energetické úspory“.

Název projektu: Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever,        
Temenická 5, Šumperk – energetické úspory                      

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/13.19340
Prioritní osa:    3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory:  3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

(u nepodnikatelské sféry)
Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5254/14 Veřejná zakázka „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – dodávka výtahu“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31 – dodávka výtahu“ zhotovitelem akce uchazeče VÝTAHY PARDUBICE 
a.s., Průmyslová 389, Pardubičky, Pardubice, PSČ 533 01, IČO 13582101. Nabídková cena je 
567.660,--Kč bez DPH, tj. 686.869,--Kč včetně DPH.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5255/14 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Střediska volného času       
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, 
Komenského 9

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5256/14 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Střediska volného času       
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, 
Komenského 9

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Střediska 
volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, 
Komenského 9, IČO 00852082 ve složení:

Předseda komise: Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta
Členové komise: Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV

Bc. Kateřina Kosková, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, metodik SVČ
Mgr. Michal Hlaváček, Česká školní inspekce, Olomoucký 
inspektorát
Mgr. Jiří Dostál, ředitel DDM Olomouc
Bc. Renata Čechová, pedagogický pracovník SVČ a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9

Tajemnice komise: Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství 

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5257/14 Změna platu ředitele SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9

schvaluje
změnu platu Mgr. Jaroslava Ondráčka, ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 
s účinností od 1. 8. 2014.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5258/14 Změna platu ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B

schvaluje
změnu platu Bc. Pavlíny Boškové, ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 
organizace, IČO 71011994, s účinností od 1. 7. 2014.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5259/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu

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. 2                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 1.782,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5260/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 68.568,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5261/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
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 121.892,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5262/14 Příspěvková organizace města Šumperka  - přijetí daru

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dar, v souladu s § 27
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odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, v celkové výši 20.000,--Kč od Šumperské provozní vodohospodářské 
společnosti, a.s., Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674911. Finanční dar bude účelově 
poskytnut k zajištění výchovně vzdělávacích akcí „DEN VODY 2014“ a „DEN ZEMĚ 2014“.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5263/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 
150.000,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5264/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na nutné opravy 
v objektu školy, v celkové výši do 150.000,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5265/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994, 
v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, posílit investiční fond převodem finančních prostředků
z rezervního fondu, v celkové výši 44.580,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5266/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994,
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 interaktivní tabule s příslušenstvím, v celkové výši 
do 45.000,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5267/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085, 
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 dofinancování herních prvků a dopadových ploch nad rámec 
poskytnuté účelové investiční dotace, v celkové výši do 1.500,--Kč.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5268/14 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku (hudební produkce)

ruší
usnesení č. 4971/14 ze dne 15. 5. 2014 - výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012,                   
o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro 
pořadatele: 
- Andrea Tatoušková, Pod Senovou 48A, Šumperk, PSČ 787 01,  IČO 74205471, 

termíny: 09.08., 16.08., 30.08., 20.09.2014 (vždy sobota od 17:00 do 24:00), z důvodu 
opakovaných stížností obyvatel z přilehlé lokality na neúměrně hlasitou hudební produkci  
v restauraci Kotelna. 

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5269/14 Instalace sirény, údržba vozidel a materiálu civilní ochrany města

schvaluje
instalaci sirény na budově městského úřadu, Jesenická 31, Šumperk, v souvislosti s opravou 
střechy této budovy.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5270/14 Instalace sirény, údržba vozidel a materiálu civilní ochrany města

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2014 částku 160 tis. Kč na 
instalaci sirény na budově Jesenická 31, Šumperk.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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5271/14 Instalace sirény, údržba vozidel a materiálu civilní ochrany města

schvaluje
provedení prací při údržbě vozidel, valníkového přívěsu a vývěsních skříněk civilní ochrany 
v majetku města Šumperka podle komentáře.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Skrbek

5272/14 Instalace sirény, údržba vozidel a materiálu civilní ochrany města

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2014 částku 20 tis. Kč na 
ostatní osobní výdaje k zajištění provedení prací při údržbě vozidel, valníkového přívěsu 
vývěsních skříněk.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5273/14 Navýšení rozpočtové kapitoly JSDH města

schvaluje
navýšení rozpočtové kapitoly JSDH města Šumperka ve výši 55 tis. Kč z rozpočtu města na 
pořízení 2 ks nové dýchací techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Koutný, DiS.

5274/14 Navýšení rozpočtové kapitoly JSDH města

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2014 částku 55 tis. Kč na 
nákup 2 ks nové dýchací techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5275/14 Nákup nádob, realizace dotačního titulu „Zvýšení produktivity třídění komunálního 
odpadu v Šumperku 

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

zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentaci na akci „Zvýšení produktivity třídění 
komunálního odpadu v Šumperku“, spočívající v nákupu nádob na bioodpad, nápojový 
karton a papír
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- členy hodnotící komise, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro otevírání 
obálek s nabídkami:
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Dana Krňávková, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 
Zatloukalová 

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

- minimální seznam zájemců ve složení:
MEVA a.s., Na Urbance 632, Roudnice nad Labem, PSČ 413 13, IČO 46708766
MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem, Chelčického 1228, PSČ 413 01, IČO 62742051
PIVNIČKA s.r.o., Ratenice 239, okres Kolín, PSČ 289 11, IČO 24181692
SITA CZ, Španělská 10/1073, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 25638955
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, Zlín, PSČ 760 01, IČO 25347942

Termín: 30.07.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková 

5276/14 „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

ruší
usnesení RM č. 4983/14, kterým schválila dodavatele části D) na třídění tabulkového skla 
Firmu Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec-Staré Město, PSČ 739 61, IČO          
253 55 996 z důvodu, že firma neposkytla součinnost vedoucí k podpisu smlouvy.

Termín: 24.07.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5277/14 „Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě 
Šumperku“

schvaluje
dodavatele části D) třídění tabulkového skla:
firmu SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 256 38 955.
Náklady města/58 měsíců: 215.083 Kč bez DPH, tj. 247.346 Kč včetně DPH. Smlouva se 
uzavírá pro období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2019. 

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5278/14 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 3 ks osobních automobilů 
Škoda pro město Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 3 ks osobních automobilů Škoda pro 
město Šumperk“ dodavatelem firmu AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, 
Olomouc, PSČ 779 00, provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833.
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Nabídková cena:
- osobní auto Škoda Fabia Tour Ambition za částku 276.600,--Kč včetně DPH
- osobní auto Škoda Fabia Tour Ambition za částku 276.600,--Kč včetně DPH
- osobní auto Škoda Rapid Fresh Ambition za částku 290.000,--Kč včetně DPH
Celkem 843.200,-- Kč včetně DPH.

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Štefečková

Ing. Dočekal

5279/14 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace MKS Šumperk 2014“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace MKS Šumperk 2014“ jako dodavatele firmu 
A.I. Company s.r.o., Kotkova 271/6, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 01995014. 
Nabídková cena je 650.836,--Kč bez DPH, tj. 787.504,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Dočekal

5280/14 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), 
v platném znění, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského 
úřadu Šumperk, schváleného radou města dne 12. 1. 2012 s účinností k 1. 8. 2014. Změna 
spočívá ve změně názvu oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb na nový název 
oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí.

Termín: 01.08.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5281/14 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení),       
v platném znění, aktualizaci přílohy č.1a – pracovní náplně odborů, kanceláře tajemníka, 
interního auditu a kontroly  a bezpečnostní rady města organizačního řádu Městského úřadu 
Šumperk, schváleného radou města dne 12. 1. 2012 s účinností k 1. 8. 2014.

Termín: 01.08.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5282/14 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2014

bere na vědomí
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2014.

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






