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Spis. zn.: 72781 /2014
                Č.j.:  77919 /2014

U S N E S E N Í

z 96. schůze rady města Šumperka ze dne 21. 8. 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.

5283/14 MŠ Nerudova – přístavba

doporučuje ZM
schválit přístavbu MŠ Nerudova ve variantě B) v celkových nákladech na přístavbu do 16 mil. 
Kč včetně DPH. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5284/14 Rozpočtová opatření č. IX roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. IX města Šumperka:
příjmy ve výši                 5.408 tis. Kč
výdaje ve výši                 6.372 tis. Kč

příjmy celkem 479.511 tis. Kč 
výdaje celkem 580.234 tis. Kč 

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 592.029 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 587.864 tis. Kč

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5285/14 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2014

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2014 v souladu s ustanovením čl. 17 Opatření       
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

5286/14 Stavba „Energetické úspory budovy MŠ Třebízského, Šumperk“

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

dokumentaci na zhotovitele stavby „Energetické úspory budovy MŠ Třebízského, Šumperk“

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

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Helena Miterková,               
Ing. Monika Tomanová

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5287/14 Akce „Komunikace Za Hniličkou“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/SAIW/037/2014 ze dne 23. 6. 2014, 
uzavřené se společností STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 
60838744, DIČ CZ60838744, na akci „Komunikace Za Hniličkou“ na dokončení realizace 
předmětu plnění do 12. 11. 2014 (SOD oddíl VI. Doba plnění).

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5288/14 Veřejná zakázka „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk – stavební 
práce“, výsledek šetření

bere na vědomí
oznámení o výsledku šetření podnětu u veřejné zakázky „Přístavba a stavební úpravy MŠ 
Nerudova Šumperk – stavební práce“ u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

5289/14 Akce „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č.039/14. ze dne 21.7.2014 na akci „Modernizace 
sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ se sdružením „Společnost Ekozis a J.I.H. pro Šumperk“ 
(kde vedoucím společníkem je EKOZIS spol. s r.o., IČO 41031024, a společníkem J.I.H –
sportovní stavby s.r.o., IČO 24289779), na provedení změn při realizaci stavby, a to na 
provedení víceprací do maximální výše 289.780,-- Kč bez DPH. Smluvní cena se upravuje na 
maximálně  7.491.251,-- Kč bez DPH  tj. 9.064.414,-- Kč včetně DPH).

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5290/14 Akce „Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“

ukládá
odboru RÚI zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 200 tis. Kč na 
pořízení nového umělého povrchu rekonstruovaného hřiště ZŠ Sluneční, Šumperk.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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5291/14 Změna platu ředitele Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3

schvaluje
změnu platu MgA. Kamilu Navrátilovi, řediteli Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 
00851400, s účinností od 1. 5. 2014.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5292/14 Organizace školního roku 2014/2015

bere na vědomí
informaci o organizaci školního roku 2014/2015 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem.

5293/14 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje 
přijetí příspěvku ve výši 180.000,-- Kč na základě smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 606 09 460, DIČ CZ 606 09 460, zast. Mgr. Radovanem 
Rašťákem, na zajištění koncertu MFO dne 22. 10. 2014 při příležitosti Dne vzniku 
samostatného československého státu. 

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5294/14 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje 
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, Olomouc, PSČ 772 00,
IČO 00100617, zast. Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého výkonu (Slavnostní 
koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují: MFO, Felix Slováček, termín a čas konání: 22. 10.
2014 místo: Dům kultury Šumperk).

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5295/14 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, IČO
25818830, zast. Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a propagace 
uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, Felix Slováček, 
termín a čas konání: 22. 10. 2014, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). Tržba bude 
příjmem Domu kultury Šumperk, který nebude v souvislosti s akcí uplatňovat vůči městu žádné 
finanční nároky. 

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5296/14 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku (hudební produkce)

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

Zdeněk Navrátil, Masarykovo nám. 6, 787 01 Šumperk, IČO 46084851
- 29.08.2014 (pátek): Ukončení prázdnin - ochutnávka pivních specialit, program s živou 

hudbou, Gen. Svobody 64, restaurace Pod Kaštanem (zahrádka), čas ukončení akce do 
24:00 hod.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5297/14 Výjimka z OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro:

Zdeněk Navrátil, Masarykovo nám. 6, 787 01 Šumperk, IČO 46084851
- 29.08.2014 (pátek): Ukončení prázdnin – ochutnávka pivních specialit, Gen. Svobody 64,

restaurace Pod Kaštanem (zahrádka), od 17:00 do 24:00 hod.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5298/14 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezení veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických 
výrobků, pro:

L. V., 787 01 Šumperk
- termín konání ohňostroje: 30. 8. 2014 (sobota)
- místo konání ohňostroje: Slovanský dům, Hlavní třída 3, Šumperk
- časové rozmezí konání ohňostroje: do 22:00 hod.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5299/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 2.190,-- Kč.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5300/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu

schvaluje
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994, 
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 2.229,-- Kč.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5301/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČO 00852317, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu střechy na 
hlavní budově školy, v celkové výši do 183 tis. Kč.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5302/14 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 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, v celkové výši 50.000,-- Kč, a to:
- 25.000,-- Kč od SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519. Finanční dar 

bude poskytnut k zajištění příležitostných výchovně vzdělávacích akcí pořádaných SVČ       
a ZpDVPP Doris Šumperk

- 25.000,-- Kč od PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795. Finanční dar 
bude poskytnut k zajištění příležitostných výchovně vzdělávacích akcí pořádaných SVČ      
a ZpDVPP Doris Šumperk

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5303/14 MJP – předzahrádka 

schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace (chodníku)       
o velikosti 20,5 m2 nájemci Zdeňce Dvořákové Kocourkové, bytem B. Václavka 1221/8, 
Šumperk, IČO 73101613, za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11. 3. 2004, dle 
usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13. 11. 2008, dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 
2009 a dle usnesení RM č. 566/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu  neurčitou, za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky u provozovny bistro Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk –
předzahrádka typ 1.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5304/14 MJP – zveřejnění  pronájmu části pozemku p.č. 1403/2 v k.ú. Šumperk – část 
vymezeného prostoru k domu Wolkerova 6 a 8 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1403/2 o výměře 29 m2 (část 
vymezeného prostoru k domu Wolkerova 6 a 8, Šumperk).
Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné: 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 oplocení po ukončení nájmu

Termín: 01.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5305/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9  o velikosti jeden pokoj, kuchyň a příslušenství 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 E. V., bytem   
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 9. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5306/14 MJP – byty v objektu Vrchlického 23 určené ke krátkodobému ubytování

schvaluje
v souladu s Opatřením č. 3/2012, čl. 6, bod 5, uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 
kuchyň a jeden pokoj v  Šumperku v ulici Banskobystrické 1274/41, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. P., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku, pravděpodobně  od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5307/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6  o velikosti kuchyň a jeden pokoj s příslušenstvím na ulici 
Balbínově 878/17 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. M., bytem  Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 10. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5308/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 40 o velikosti kuchyň a tři pokoje s příslušenstvím 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 R. a A. D., bytem Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                   

1. 10. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5309/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 o velikosti kuchyň a tři pokoje s příslušenstvím na ulici 
Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a N. L., bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé. 
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Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 10. 2014
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5310/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0002/2014 uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. P., bytem  
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, k  bytu  č. 10 v domě na ulici Banskobystrické
1276/44  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 9. 2014  
do   31. 1. 2015.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5311/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení  doby nájmu k nájemní smlouvě                        
č. N/0014/2014 uzavřené dne 1. 6. 2014 mezi městem Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. V., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, k bytu  č. 22  na ulici Jeremenkově 1571/19  
v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od   1. 10. 2014  do   
31. 1. 2015.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5312/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 19  o velikosti kuchyň a dva pokoje na ulici Zahradní 
2707/35  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. B., bytem  Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5313/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13  o velikosti  kuchyň a dva pokoje 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 V. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní na
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5314/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 49  o velikosti kuchyň a tři pokojen 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 R. a L. N., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 9. 2014 do 31. 1. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5315/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu č. 6 na ulici Jeremenkově
1571/19 v Šumperku, jehož nájem skončil uplynutím doby, pro Z. Š., bytem Šumperk.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5316/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8  o velikosti jeden pokoj, kuchyň a příslušenství   na ulici 
Banskobystrické 1276/44  v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. Š., bytem   
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5317/14 MJP – dohoda k ukončení smlouvy o výpůjčce – výstavba při ul. Americké

schvaluje
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o výpůjčce označené jako obch/39/2007/Vr ze dne 27. 7.
2007 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
půjčitelem a SAN-JV, s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČO 64618951, jako 
vypůjčitelem.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5318/14 MJP – dohoda k ukončení smlouvy o výpůjčce – výstavba při ul. Americké

schvaluje
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene označené 
jako VBb/37/07/Foj ze dne 2. 11. 2007 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako povinným z věcného břemene a SAN-JV, s.r.o., se 
sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČO 64618951, jako oprávněným z věcného břemene. 
Složená záloha na budoucí věcné břemeno ve výši 20.000,-- Kč bude vrácena budoucím 
oprávněným z věcného břemene do 15 dnů ode dne podpisu dohody.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5319/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti      
a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk –Nemocniční, p.č. 927/4,  Rutar, NNk“       
– ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – Nemocniční, p.č. 927/4, Rutar, NNk“, jejímž předmětem 
bude právo uložení a správy zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 108,5 m 
přes pozemky p.č. 2080/2, 565/8 a 2076/3 v k.ú. Šumperk, včetně umístění 1 ks jistící 
skříně na pozemku p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

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

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene v částce 14.935,-- 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 na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 31.05.2017. V případě nedodržení stanoveného 
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termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč

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

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5320/14 MJP – zveřejnění pachtu části zemědělských pozemků v k.ú. Dolní  a Horní Temenice

schvaluje
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu: 
- část p.č. 816/59 o výměře 14 m2, část p.č. 868/4 o výměře 23 m2, část p.č. 816/47         

o výměře 32 m2 a část p.č. 752/21 o výměře 155 m2 v k.ú. Dolní Temenice
- část p.č. 1279/10 o výměře 279 m2 v k.ú. Horní Temenice
Účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
Pachtovné: 1.500,-- Kč/ha/rok + případná sazby DPH dle platného právního 

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

Termín: 01.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5321/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro  stavbu „Propojení teplovodní sítě TZ 
K8 Erbenova a TZ K7 Šumavská“ – PMŠ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení teplovodní sítě v délce 218 m přes pozemky p.č. 564/1, 
564/6, 564/7, 564/8, 564/9 a 620/2 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163.
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 23.980,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 770,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 24.750,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0030/2013/Pe ze dne 27. 11.
2013, 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: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5322/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „REKO 
MS Šumperk, Janáčkova + 1“  - RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek v celkové délce 1053,1 m přes pozemky p.č. 
1425/1, 1425/20, 1425/21, 1425/24, 1425/29 a 1450/20 v k.ú. Šumperk, název stavby 
plynárenského zařízení „REKO MS Šumperk, Janáčkova  + 1“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  115.841,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 14.641,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 101.200,-- Kč včetně DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě            
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby VBb/0033/2012/Pe ze dne      
8. 10. 2012, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu

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

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5323/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení distribuční soustavy 
spol. ČEZ „Šumperk –Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN v délce 8,24 m, včetně umístění 1 ks přípojkové skříně na pozemku p.č. 
1485/2 v k.ú. Šumperk, název stavby „Šumperk – Krapkova, p.č. 3290, Borik, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 3.906,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 136,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 3.770,--
Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0022/2013/Pe ze dne 20. 8. 2013, bude oprávněným 
uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy

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

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5324/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení spol. 
RWE „Propojení I.-IV.  etapy STL plynovodů ul. Žerotínova v Šumperku“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu přes pozemky p.č. 1168/2, 1168/9, 1168/10, 1168/11, 2047/3, 
2047/5, 2047/8, 2047/9, 2047/44, 2047/45, 2047/46, 2047/49, 2092 a 2047/51 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 453,37 m, v rámci stavby plynárenského zařízení „Propojení I. – IV. 
etapy STL plynovodů ul. Žerotínova v Šumperku“.
První povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Druhý povinný z věcného břemene:
Likama, s.r.o., se sídlem Žerotínova 923/43, Šumperk, IČO 48399175.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Stanovená výše úplaty v částce 49.372,-- Kč včetně

DPH byla oprávněným uhrazena na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/28/07/Foj ze dne 17. 9. 2007, ve znění pozdějších dodatků a Smlouvy o 
zřízení věcného břemene VB/0018/2013/Pe ze dne 17. 9. 2013. Část uhrazené úplaty ve 
výši 60,-- Kč včetně DPH bude vyplacena druhému povinnému před vkladem věcného 
práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene

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

V rámci smlouvy bude mezi oprávněným a prvním povinným uzavřena dohoda o ukončení 
Smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0018/2013/Pe ze dne 17. 9.2013.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5325/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení spol. 
RWE „Prodloužení plynovodu pro areál na ul. Potoční“ – SPEKTROLAK

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu v délce 10,25 m přes pozemek p.č. 1184/4 v k.ú. Horní Temenice, 
v rámci stavby plynárenského zařízení „Prodloužení plynovodu pro areál na ul. Potoční“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Vedlejší účastník – investor:
SPEKTROLAK spol. s r.o., se sídlem Zahradní 2654/27, Šumperk, IČO 41030885.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  1.128,-- Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 128,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 1.000,-- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby VBb/0032/2012/Pe ze dne 18. 10. 2012, bude investorem 
uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5326/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Tlaková kanalizační přípojka 
p.č. 701/16 v k.ú. Horní Temenice“ (lokalita při ul. Francouzské v Temenici)

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a spravovat přípojku splaškové kanalizace v délce 25,86 m přes pozemek p.č. 701/26 
v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení pozemku p.č. 701/16 v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněná z věcného břemene: 
E. N., bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.034,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 86,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 1.120,-- Kč 
včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0041/2010/Foj ze dne 6. 10.
2010, bude oprávněné vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

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

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5327/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přípojky na stávající IS pro 
plánovanou výstavbu RD na parc. č. 157/3  k.ú. Šumperk“  (lokalita při ul. 
Terezínské)

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v celkové délce 7,17 m přes 
pozemek p.č. 142/1 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení pozemku p.č. 157/3 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
F. Z., bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální výši 500,-- Kč 
včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného 
práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek 
za vklad věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5328/14 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 460/9 a části pozemku st.p.č. 991 v k.ú. 
Šumperk – část vymezené travnaté plochy k domu Vančurova 7 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 460/9 o výměře 61 m2 a část pozemku st.p.č.
991 o výměře 59 m2 (část vymezené travnaté plochy k domu Vančurova 7, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky nájmu: povinnost nájemce odstranit oplocení po ukončení nájmu

Termín: 01.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5329/14 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1  v k.ú. Šumperk – část veřejné 
travnaté plochy u domu Reissova 11 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 64 m2 v k.ú. Šumperk 
(část veřejné travnaté plochy u domu Reissova 11, 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: 01.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5330/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložek 
NTL a STL plynovodů v rámci akce „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy –
II. fáze“ – město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřídit a provozovat na 
budoucích služebných pozemcích plynárenská zařízení -  přeložky NTL a STL plynovodů, včetně 
jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na 
budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraňováním plynárenských zařízení:
1. Přeložka NTL plynovodu č. 3.2 - Stoka „Dobrovského“, na služebném pozemku p.č. 

539/14 v k.ú. Šumperk.



RM 96 – 21.08.2014

16

2. Přeložka NTL plynovodu č. 3.3 – Stoka „Dobrovského“, na služebném pozemku p.č. 
539/14 v k.ú. Šumperk.

3. Přeložka NTL plynovodu č. 3.4 - Stoka „Alšova, Zábřežská“, na služebném pozemku p.č. 
2080/2 v k.ú. Šumperk.

4. Přeložka NTL plynovodu č. 3.8 - Stoka „Alšova, Zábřežská“, na služebném pozemku p.č. 
2080/2 v k.ú. Šumperk.

5. Přeložka STL plynovodu č. 3.5 - Stoka „Vančurova“, na služebném pozemku p.č. 2264/3 
v k.ú. Šumperk.

6. Přeložka NTL plynovodu č. 3.6 - Stoka „Vančurova“, na služebném pozemku p.č. 2264/3 a 
p.č. 2059/3 v k.ú. Šumperk.

7. Přeložka NTL plynovodní přípojky č. 5.1 - Stoka „Dolnostudénská“, na služebném pozemku 
p.č. 2096/9 v k.ú. Šumperk.

8. Přeložka NTL plynovodu č. 6.1 - Stoka „Pod Senovou“, na služebném pozemku p.č. 61/1, 
61/2 a 61/4 v k.ú. Dolní Temenice.

9. Přeložka NTL plynovodu č. 6.2 - Stoka „Pod Senovou“, na služebném pozemku p.č. 871/4 
v k.ú. Dolní Temenice.

10. Přeložka NTL plynovodu č. 6.3 - Stoka „Západní“, na služebném pozemku p.č. 871/4 a 
867/1 v k.ú. Dolní Temenice.

Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky :
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše jednorázové úplaty je stanovena 

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

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

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5331/14 MJP – uzavření dohod o ukončení smluv o budoucích smlouvách kupních v rámci 
akce „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit uzavření dohod o ukončení smluv o budoucích smlouvách kupních, kde budoucím 
kupujícím bylo město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 a budoucími
prodávajícími jsou manželé J. a L. N., bytem Šumperk ze smlouvy 11/Vk/HT, manželé              
Z. a L. S. bytem Šumperk, ze smlouvy 48/Vk/HT a J. J. a E. J., bytem Šumperk, ze smlouvy 
46/Vk/HT, vše bez finančního vyrovnání záloh složených na kupní cenu, neboť se všemi 
budoucími prodávajícími budou současně uzavřeny smlouvy nové.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5332/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 136/1 o výměře cca 26 m2, části p.p.č. 136/2 o 
výměře cca 3 m2 a části st.p.č. 170 o výměře cca 5 m2 vše v k.ú. Horní Temenice za těchto 
podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: J. a L. N., oba bytem Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil  budoucím prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 6.060,-- Kč
- pokud bude celková výměra vykupovaných částí pozemků méně než 50,5 m2, nebude 

budoucí kupující požadovat po budoucích prodávajících vrácení přeplatku složeného na 
kupní cenu 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5333/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Horní Temenice 
za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa 
- budoucí prodávající: H. Š., bytem Libina, PSČ 788 05
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5334/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 154/2 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „ Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku –

Temenici II. etapa 
- budoucí prodávající: Z. a L. S., oba bytem Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil  budoucím prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 1.920,-- Kč
- pokud bude celková výměra vykupované části pozemku méně než 16 m2, nebude budoucí 

kupující požadovat po budoucích prodávajících vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5335/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 150/1 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa 
- budoucí prodávající: J. J., bytem Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 300,-- Kč
- doplatek na kupní cenu bude uhrazen do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5336/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 186/2 o výměře cca 6 m2  a části st.p.č. 76/1 o 
výměře cca 1 m2 vše v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa 
- budoucí prodávající: manželé V. a I. S., bytem Šumperk
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- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5337/14 MJP – budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“

doporučuje ZM
schválit budoucí výkup části pozemku p.č. 221 o výměře cca 32 m2  v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa 
- budoucí prodávající: L. H., bytem Staré Město, PSČ 788 32
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk.

- budoucí kupující vyplatil otci budoucího prodávajícího panu J. H., zálohu na kupní cenu ve 
výši 4.200,-- Kč a budoucí prodávající L. H. souhlasí se započtením složené zálohy na 
kupní cenu

- pokud bude celková výměra vykupované části pozemku méně než 35 m2, nebude budoucí 
kupující požadovat po budoucím prodávajícím vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5338/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastníci 
pozemků p.č. 136/1, p.p.č. 136/2 a st.p.č. 170 vše v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku –
Temenici II. etapa“.
Vlastníci pozemků: manželé J. a L. N., bytem Šumperk
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 96 – 21.08.2014

20

5339/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastník 
pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném 
pozemku stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“.
Vlastník pozemku: H. Š., bytem Libina,  PSČ 788 05
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5340/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastníci 
pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném 
pozemku stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“.
Vlastníci pozemků: manželé Z. a L. S., bytem Šumperk
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5341/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastník 
pozemku p.č. 150/1 v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném 
pozemku stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“.
Vlastník pozemku: J. J., bytem Šumperk
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5342/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastníci 
pozemků p.č. 186/2 a st.p.č. 76/1 vše v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětných pozemcích stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 
II. etapa“.
Vlastníci pozemků: manželé V. a I. S., bytem Šumperk
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5343/14 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746/2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou vlastník 
pozemku p.č. 221 v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném 
pozemku stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“.
Vlastník pozemku: L. H., bytem Staré Město, PSČ 788 32
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5344/14 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o užití  práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu 
ke garáži na st.p.č. 2685 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 35 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. 
Šumperk  (or. ul. Jesenická 35 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 
2685 v k.ú. Šumperk – JZ/0082/2013.
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Uživatel práva: J. M., bytem Velké Losiny, PSČ 788 15

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5345/14 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu ke garáži na st.p.č. 
2685 v k.ú. Šumperk (or. ul. Jesenická 35 v Šumperku)

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk  (or. ul. Jesenická 
35 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2685 v k.ú. Šumperk.
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Uživatel práva: ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Rychnovská 121, Letňany, Praha 9, PSČ 

199 00, IČO 27563936
Úplata za užití práva: dohodou 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31. 3. běžného roku.
Doba užití práva: neurčitá, platnost od 1. 1. 2015, ukončení smlouvy dohodou smluvních 

stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou
Účel: zajištění vjezdu ke garáži na pozemku st.p.č. 2685 v k.ú. Šumperk.
Podmínky: údržba dotčených částí pozemku sloužícího jako vjezd společně 

s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5346/14 MJP - pronájem pozemku p.č. 2047/12 v k.ú. Šumperk (or. u viaduktu vedle areálu 
uhelných skladů)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 7. 2014 do 18. 8. 2014 dle usnesení rady města č. 5206/14 ze dne 24. 7. 2014, 
pronájem pozemku p.č. 2047/12 o výměře 1 850 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:

Nájemce: SART – stavby a rekonstrukce a. s., se sídlem Uničovská 2944/1B, Šumperk, 
IČO 25898671

Účel nájmu: uložení stavebního materiálu
Nájemné: dohodou, 30.000,-- Kč/celek/rok
Doba nájmu: určitá do 31. 12. 2019

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5347/14 MJP - výkup části pozemku p.č. 1387/4 v k.ú. Šumperk, dle GP nově označen jako 
p.p.č.1387/5 v k.ú. Šumperk (or. pod chodníkem u nádraží ČD)

doporučuje ZM
schválit odkoupení části pozemku p.č. 1387/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP
č. 6450-557/2014 nově označeného jako pozemek p.č. 1387/5 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici Jesenické
- prodávající: Z. Š., Šumperk, PSČ 787 01
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

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

město Šumperk

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5348/14 MJP – realizace prodeje části p.p.č. 59/2 a části p.p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice, 
označené nově dle GP jako díl „c“ z p.p.č. 59/2  a díl „b“ z p.p.č  59/6  v k.ú. Horní 
Temenice (or. plocha určená pro vjezd při ul. Holandské)

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3800/13 ze dne 6. 6. 2013 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 981/13 ze dne 26. 9. 2013, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit prodej části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 59/6 o výměře cca 
15 m2 v k.ú. Horní Temenice, označené nově dle GP jako díl „c“ z p.p.č. 59/2 o výměře 13 m2 
a díl „b“ z p.p.č  59/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- kupující: ŠMR, a. s., Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČO 60793295
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- účel prodeje: odstavná plocha vytvořená v rámci stavebních úprav objektu č. p. 2471/151, 
ul. Temenická, Šumperk

- kupní cena: kupní cena byla stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 
Obch/0049/2013/Wi ze dne 22. 10. 2013 na 400,-- Kč/m2, tj. celkem 7.744,-- Kč včetně
DPH

- kupující uhradili zálohu na kupní cenu ve výši 11.000,-- Kč
- prodávající se zavazuje vrátit přeplatek na kupní cenu ve výši 3.256,-- Kč do 30 dnů po 

podpisu samotné kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad do KN
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5349/14 MJP - realizace odkupu části pozemku st.p.č. 301/1 v k.ú. Šumperk, dle GP nově 
označen jako p.p.č. 3254 v k.ú. Šumperk (or. pod komunikací při ul. Mazalově)

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města dle usnesení ZM č. 1545/06 ze dne 26. 1. 2006, 
kterým byl schválen budoucí odkup, schválit odkup části pozemku st.p.č. 301/1 o výměře cca 
4 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6243-48/2013 nově označeného jako pozemek p.č. 3254
o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici 

Mazalově
- prodávající: MPS EXAKT, s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, Šumperk, IČO 64618978
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena byla stanovena smlouvou o budoucí smlouvě kupní  Obch 8/2006/Vr ze dne 

15. 3. 2006 na 450,-- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

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

město Šumperk

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5350/14 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezky k části pozemku 
p.č. 2185/1 a části p.p.č. 2185/2, vše v k.ú. Šumperk – lávka přes Desnou

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezky k části pozemku 
p.č. 2185/1 a části p.p.č. 2185/2 v k.ú. Šumperk v rozsahu stanoveném v geometrickém 
plánu č. 6377-602/2013, spočívajícího v právu umístění stavby lávky, jejíž kóty jsou uvedeny a 
odsouhlaseny v projektové dokumentaci a v právu přístupu oprávněného nebo jím pověřených 
fyzických či právnických osob na shora uvedené části pozemků za účelem provozování a 
v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby.
Povinný z věcného břemene: 
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČO 70890013.
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše jednorázové úplaty činí 16.700,-- Kč + 21 % DPH 

3.507,-- Kč, tj. celkem 20.207,-- Kč včetně DPH
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- oprávněný uhradí úplatu za zřízení služebnosti na základě daňového dokladu, který 
povinný pošle oprávněnému bezprostředně po podpisu smlouvy. Úhrada bude provedena 
v době splatnosti faktury, před podáním návrhu na vklad služebnosti do KN

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, vypracováním 
smlouvy, vkladem věcného práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením 
skutečnosti, že dotčené části pozemků jsou vyloučeny z nároku církví či náboženských 
společností

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5351/14 MJP - dohoda o narovnání za užívání částí pozemků p.č. 2185/1 a p.p.č. 2185/2 
v k.ú. Šumperk po dobu potřebnou pro provedení stavby „Cyklokomunikace Desná, 
část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavřít dohodu o narovnání za užívání částí pozemků p.č. 2185/1 a p.p.č. 2185/2  o celkové 
výměře 150 m2 v k.ú. Šumperk po dobu potřebnou k provedení stavby „Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“, za těchto podmínek:
- pronajímatel: Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00,

IČO 70890013
- uživatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- náhrada za užívanou část po dobu výstavby tj. od 8. 7. 2013 do 15. 9. 2014 (435 dnů –

dle předávacích protokolů) činí 4.469,-- Kč
- náhrada bude uživatelem uhrazena na základě faktury s 14denní splatností vystavené 

pronajímatelem do 15 dnů po podpisu této dohody

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5352/14 MJP - bytová problematika

schvaluje
neobnovovat nájem bytu č. 57 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, jehož nájem skončí 
uplynutím doby k 31. 8. 2014, pro P. K., bytem Šumperk, a v případě nepředání bytu 
v termínu skončení nájmu podat žalobu o vyklizení bytu.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5353/14 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 6 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 s J. W.,   
bytem Šumperk, k 30. 9. 2014 a současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 
v Šumperku na ulici Banskobystrické 1277/46 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. W., 
bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, a to za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5354/14 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk (plocha pod schody          
u krematoria)

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 589/3 o výměře 80 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání – pozemek a stavba jiného vlastníka
- kupní cena: 215,-- Kč/m2, bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy
- prodej bude realizován společně s realizací budoucího prodeje dle smlouvy 

obch/0030/2011/Vr ze dne 1. 6. 2011
Termín: 15.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5355/14 MJP - vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce Lahvové stanice 
kyslíku v pavilonu F“

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

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

- minimální seznam oslovených zájemců:
MZ Liberec, a. s., se sídlem U Nisy 362/6, Liberec III - Jeřáb, PSČ 460 01, IČO 47306581
DANIŠEVSKÝ spol. s r. o., se sídlem Na Vyšehradě 1098, Polička – Horní Předměstí,
PSČ 572 01, IČO 60109734
DOSPEL CZECH s. r. o., se sídlem Panušková 1301/4, Praha – Krč, PSČ 140 00,
IČO 28895339

Termín: 25.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5356/14 MJP - vypsání veřejné zakázky „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce 

rozvodů vody a kanalizace“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Oto Sedlář, Lubomír Polášek
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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
Hájek - Kozlanský HAK s. r. o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,
IČO 26825180
PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Václavské náměstí 808/56, Praha, PSČ 110 00,
IČO 47153903
STAVOKOMPLEX TVM s. r. o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,
IČO 25827375

Termín: 25.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5357/14 MJP - prodej části pozemku p.č. 1845/156 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Horní)

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 7. 2014 do 18. 8. 2014 dle usnesení rady města č. 5230/14 ze dne 24. 7. 2014, 
schválit prodej části pozemku 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:
- kupující: P. a  J. M., oba bytem Šumperk
- 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
- před uzavřením kupní smlouvy předloží kupující projektovou dokumentaci ke schválení 

Podnikům města Šumperka, a. s.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5358/14 MJP - žádost Domu kultury Šumperk, s. r. o., o souhlas k podnájmu domovnického 
bytu v jižním křídle Pavlínina dvora

souhlasí
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské a 
vzdělávací činnosti ve městě Šumperku č. Obch 44/06 ze dne 26. 9. 2006 s podnájmem části 
pronajatých budov, a to budovy bez č. p./č. e. obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy 
bez č. p./č. e. obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v k.ú. Šumperk (or. jižní křídlo a jižní část 
východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – domovnický byt v jižním křídle 
Pavlínina dvora, podnájemce M. S., bytem Dubicko. Podnájemce bude vykonávat domovnické 
práce v budově Domu kultury, v jižním a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora. 
Podnájem skončí v případě ukončení pracovního poměru podnájemce s Domem kultury 
Šumperk, s. r. o. Podnájemce nemá nárok na zajištění náhradního bytu ze strany města 
Šumperka.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5359/14 MJP - výpůjčka pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 31. 8. 2014 smlouvu o nájmu nemovitostí č. MP 102/99/Pro/JG ze 
dne 5. 3. 1999, ve znění pozdějších dodatků, a smlouvu o nájmu nemovitosti č. MP 
45/00/Pro/JG ze dne 22. 2. 2000, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a Aeroklubem Šumperk, zapsaný 
spolek, se sídlem letiště Šumperk, Šumperk, IČO 00535028, jako nájemcem.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5360/14 MJP - výpůjčka pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30. 7. 2014 do 18. 8. 2014 dle usnesení RM č. 5233/14 ze dne 24. 7. 2014 
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) včetně všech součástí a příslušenství za těchto podmínek:
- vypůjčitel: Aeroklub Šumperk, zapsaný spolek, IČO 00535028, se sídlem letiště Šumperk, 

Šumperk
- účel výpůjčky: provozování vnitrostátního letiště
- vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jiným právnickým nebo 

fyzickým osobám bez předchozího písemného souhlasu půjčitele s výjimkou následujících 
případů. Vypůjčitel je oprávněn sjednávat pronájmy vypůjčené plochy pro letecký provoz 
jiných organizací v souladu s účelem výpůjčky bez souhlasu půjčitele. Pronájmy vypůjčené 
plochy ke komerčnímu využití je vypůjčitel oprávněn sjednávat pouze s předchozím 
písemným souhlasem půjčitele. Pronájmy vypůjčené plochy pro parkování cizích letadel 
včetně přistávacích a dalších poplatků je vypůjčitel oprávněn sjednávat bez souhlasu 
půjčitele. Takto získané finanční prostředky budou použity k údržbě letištní plochy a 
k zajišťování leteckého provozu vypůjčitele. Vypůjčitel není oprávněn dávat souhlasy 
k podnájmu těchto ploch

- vypůjčitel se zaváže:
- zodpovídat za stav vypůjčeného majetku a vykonávat na své náklady údržbu předmětu 

výpůjčky
- zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku dodržování předpisů 

požární ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů 
k ochraně životního prostředí. Vypůjčitel plně odpovídá za škodu vzniklou porušením 
této povinnosti

- provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných prostranství přilehlých
k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, pokud tuto údržbu nezajišťuje 
společnost Podniky města Šumperka a. s.

- provádět pravidelnou údržbu stromů a veškeré zeleně na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky

- hradit náklady spojené s běžným provozem a údržbou předmětu výpůjčky
- umožnit půjčiteli na jeho výzvu přístup na užívané nemovitosti za účelem kontroly 

stavu užívání předmětu výpůjčky
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- udržovat vypůjčené nemovitosti tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – podmínky k provozování 
vnitrostátního veřejného letiště

- umožnit používání letištní plochy k leteckým sportům všem fyzickým osobám s trvalým 
bydlištěm a právnickým osobám se sídlem na území města Šumperka, a to za úhradu 
podílu na skutečných nákladech na údržbu veřejného vnitrostátního letiště

- po zpevnění stávající přistávací dráhy půjčitelem dle usnesení ZM č. 669/12 ze dne 
20. 9. 2012 zajistit na vlastní náklady její běžnou údržbu

- umožnit vlastníkům unimobuněk na p.č. 2440 v k.ú. Nový Malín bezplatné užívání
pozemku pod unimobuňkami

- doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 1. 9. 2014. Smlouvu lze ukončit buď písemnou 
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s výpovědní dobou 2 roky od počátku 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď písemně doručena druhé smluvní 
straně. Půjčitel se zaváže, že možnost vypovědět smlouvu využije pouze v těchto 
vymezených případech:
- pro porušení povinností vypůjčitele dle předchozích bodů
- v případě výpovědi smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele z důvodu, že půjčitel schválí 

záměr zajistit právně, ekonomicky a technicky provoz letiště se subjektem, který zde 
vybuduje letiště vyšší třídy a zajistí nadále jeho provozování způsobem, který bude 
možno považovat objektivně z hlediska veřejného zájmu města a regionu za 
přínosnější, než provoz letiště vypůjčitelem na vypůjčených pozemcích, zavazuje se 
půjčitel, že po uplynutí výpovědní doby umožní nadále činnost vypůjčitele v areálu 
letiště Šumperk v rozsahu nutném k jeho provozu za podmínek této smlouvy
o výpůjčce. Tento závazek půjčitele pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2032. Tento 
závazek nepřechází bez souhlasu půjčitele na právní nástupce vypůjčitele

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5361/14 MJP - výpůjčka pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit pozemek p.č. 2444/4 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště)
Doba výpůjčky: neurčitá 
Účel výpůjčky: pozemek pod stavbou
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5362/14 MJP - odkoupení lesního pozemku p.č. 735 v k.ú. Horní Temenice

doporučuje ZM
schválit odkoupení lesního pozemku včetně porostů p.č. 735 o výměře 24 252 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek:
- prodávající: J. J., Šumperk
- kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 606.300,-- Kč k celku včetně porostů
- účel: sjednocení vlastnictví lesních pozemků v dané lokalitě
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 

výši 1.000,-- Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5363/14 MJP – odkoupení pozemků p.č. 1845/2, p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk – oznámení 
vlastníka Lesy ČR, s. p., o výběrovém řízení

doporučuje ZM
schválit neúčast města Šumperka na vyhlášeném výběrovém řízení vlastníka Lesy ČR, s. p., 
jehož předmětem je prodej pozemků p.č. 1845/2 o výměře 4 164 m2 a p.č. 1845/3 o výměře 
1 265 m2, vše v k.ú. Šumperk, za minimální kupní cenu ve výši 688.000,-- Kč a dále uložit 
odboru majetkoprávnímu jednat o odkoupení těchto pozemků za cenu odpovídající 
skutečnému stavu pozemků.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5364/14 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3  v k.ú. 
Šumperk (za bývalou prodejnou Mountfieldu)

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 481/1 o výměře cca 30 m2 a části p.č. 
481/3 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Šumperk (včetně zpevněných ploch) za podmínek: 
- účel prodeje: vybudování parkovacích míst pro zákazníky prodejny v budově č. p. 2601 

stojící na st.p.č. 4541 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 včetně asfaltového povrchu
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 481/3  bude hradit 

kupující. Návrh geometrického plánu bude odsouhlasen městem
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5365/14 MJP – pacht pozemku p.č. 702/2 - orná půda a pozemku p.č. 702/3 – ostatní plocha 
v k.ú. Hraběšice

neschvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4943/14 ze dne 15. 5. 2014, pacht 
pozemku  p.č. 702/2 - orná půda a pozemku p.č. 702/3 – ostatní plocha v k.ú. Hraběšice a 
ukládá PMŠ, a. s., učinit kroky pro zalesnění pozemků p.č. 702/2 a p.č. 702/3 v k.ú. 
Hraběšice v nákladech cca 140.000,-- Kč.

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5366/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
podat žalobu o vyklizení bytu č. 3 na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku, jehož nájem skončil 
uplynutím doby, tj. 30. 6. 2014, pro M. L., bytem  Šumperk.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5367/14 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – nebytové prostory v budově č. p. 810 
na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín)

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6. 12. 2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům – místnost bývalého bytu školníka v I. NP budovy č. p. 810 na 
pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín) za těchto podmínek:
- pronajímatel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČO 00852082
- nájemce: Kaňová, s. r. o., se sídlem Pod Senovou 2448/41, Šumperk, IČO 28591038
- účel nájmu: provozování masérských, rehabilitačních a relaxačních služeb
- doba nájmu: od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
- pronajímatel není oprávněn dát souhlas k podnájmu předmětu nájmu

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5368/14 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – nebytové prostory v budově č. p. 810 
na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín)

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6. 12. 2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům – velká tělocvična v budově č. p. 810 na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Komín) za těchto podmínek:
- pronajímatel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČO 00852082
- nájemce: Střední zdravotnická škola Šumperk, se sídlem Kladská 2, Šumperk,

IČO 00851213
- účel nájmu: tělesná výchova studentů školy
- doba nájmu: od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
- pronajímatel není oprávněn dát souhlas k podnájmu předmětu nájmu

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5369/14 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – nebytové prostory v budově č. p. 810 
na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín)

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6. 12. 2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům – velká tělocvična v budově č. p. 810 na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Komín) za těchto podmínek:
- pronajímatel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČO 00852082
- nájemce: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o. p. s., se sídlem Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707
- účel nájmu: tělesná výchova žáků školy
- doba nájmu: od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
- pronajímatel není oprávněn dát souhlas k podnájmu předmětu nájmu

Termín: 21.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5370/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu ČEZ  „Šumperk – Zábřežská, AUTO Kubíček, NNk, NNv“ (lokalita při ul. 
Zábřežské, mezi hřbitovem a autosalonem AUTO Kubíček)

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Zábřežská, AUTO Kubíček, NNk, NNv“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložit 
a spravovat energetické zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN
o délce 152 m přes pozemky p.č. 607 a 605/2 v k.ú. Šumperk a závěsné kabelové vedení NN 
o délce 8 m přes pozemek p.č. 2079/1 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města Šumperka, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve 
znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v částce 110,-- Kč včetně DPH/1 m 
délky trasy vedení (věcného břemene) ve III. – IV. zóně, stanovené dle geometrického 
plánu pro určení skutečného rozsahu (délky) 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 17.600,-- 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 na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 31. 5. 2017. V případě 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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5371/14 MJP – zveřejnění pronájmu – sklad v objektu Temenická 2620/5

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout místnost, označenou jako sklad, umístěnou ve II. NP 
objektu Temenická 2620/5 v Šumperku o podlahové ploše 6,4 m2, za podmínek:
Účel nájmu: činnost střediska Klubu důchodců v Šumperku
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 10. 2014
Výpovědní lhůta: 3 měsíce

Termín: 26.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5372/14 PONTIS Šumperk, o.p.s., zpráva nezávislého auditora 

bere na vědomí
„Zprávu nezávislého auditora“ účetní jednotky PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 4. 6. 2014.

5373/14 Šumperská nemocnice, a.s., uzavření smlouvy o provádění testování na přítomnost 
drog

schvaluje
uzavření smlouvy o provádění testování na přítomnost drog mezi městem Šumperkem a 
Šumperskou nemocnicí, a.s., se sídlem ul. Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, 
zastoupenou jednajícími MUDr. Radanem Volnohradským, předsedou představenstva a Ing. 
Marií Poláchovou, místopředsedkyní představenstva, s účinností od 1. 9. 2014, dle 
předloženého materiálu.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

5374/14 Přijetí neinvestiční dotace

schvaluje
přijetí neinvestiční dotace na projekty v rámci Programu prevence kriminality města Šumperka 
na rok 2014 ze státního rozpočtu kapitoly MV ČR:
- Prázdninové pobyty, dotace ve výši 107.000,-- Kč
- KLUBÍK 2014, dotace ve výši 30.000,-- Kč
- Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového chování u dětí a mládeže, dotace ve výši 

78.000,-- Kč
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Skálová

5375/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5111/14 ze dne 5. 6. 2014 takto:
Změna spočívá v označení účastníka nájemní smlouvy, kdy bude na základě rozhodnutí MěÚ 
Šumperk o změně příjmení, nově účastníkem nájemní smlouvy Iveta Nová.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5376/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, IČO 
00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně 
jedné a V. T., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 16 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5377/14 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 základ písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku uzavřít 
nájemní smlouvu k bytu č. 9 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Gagarinově 2367/11 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A . O., 
trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                  

od 15. 9. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5378/14 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 základ písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku uzavřít 
nájemní smlouvu k bytu č. 304 o velikosti 1+kk obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 mezi městem Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. N., 
trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                 

od 15. 9. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Marek Zapletal v.r. Ing. Petr Suchomel  v.r.
1. místostarosta               2. místostarosta








