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Spis. zn.: 81737/2014
                Č.j.:   81740/2014

U S N E S E N Í

z 97. schůze rady města Šumperka ze dne 11. 9. 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.

5379/14 Kino Oko

ukládá
řediteli Kina Oko dopracovat studii interiéru vstupního prostoru a technického vybavení 
v objektu Kina Oko. 

Termín: 30.11.2014 
Zodpovídá: MgA. Navrátil

5380/14 Akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk, II. etapa“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. K14078 ze dne 10. 7. 2014, uzavřené se 
společností KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, PSČ 792 01, IČO 62360213, DIČ CZ 
62360213, na akci „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk, II. etapa“ na dokončení realizace 
předmětu plnění (SOD oddíl VI. Doba plnění):
Termín dokončení prací – předání a převzetí dokončeného díla z 31. 10. 2014 posunout na 
18. 11. 2014 a komplexní dokončení realizace předmětu plnění – vydání kolaudačních 
souhlasů z 28. 11. 2014 posunout na 15. 12. 2014.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5381/14 Plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2014

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2014.

Termín: 18.09.2014 
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5382/14 ÚP Šumperk – 1. změna územního plánu

doporučuje ZM schválit
- zprávu o uplatňování územního plánu Šumperka zpracovanou za období říjen 2011 až 

červen 2014

- přílohu č. 1 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – pokyny pro zpracování 
změny č. 1 územního plánu Šumperka



RM 97 – 11.09.2014

2

- přílohu č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – podněty určené k prověření 
ve změně č. 1 územního plánu Šumperka

- přílohu č. 3 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – podněty odmítnuté 
k prověření ve změně č. 1 územního plánu Šumperka

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

5383/14 Akce „Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce 

„Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk“

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

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Helena Miterková,              
Ing. Monika Tomanová

- minimální seznam zájemců ve složení:
Prumhor spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, Praha 1, IČO 47153903
DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická  220/45, Olomouc, IČO 25367501
VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, IČO 25878778
Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc, IČO 25385551
LANEX Olomouc, s.r.o., Brněnská 47, Olomouc, IČO 25904116

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5384/14 Projekt „Propagace a prezentace kulturního dědictví v historických sídlech“

doporučuje ZM schválit
- zapojení města do projektu „Propagace a prezentace kulturního dědictví v historických 

sídlech“
- pověření Bc. Veroniky Lukášové k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně 

spolupracovat při tvorbě regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, fotografie, atd.)
- spoluúčast města na projektu v maximální výši – instalace informačního kiosku a vytvoření 

filmu (včetně propagace): 30.000,-- Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5385/14 Veřejná zakázka „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“ zhotovitelem stavby 
STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 
827, Ostrava – Svinov, PSČ 721 08, IČO 60838744. Nabídková cena je 10.771.902,01 Kč 
bez DPH, tj. 13.034.001,43 Kč včetně DPH.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5386/14 Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku“

schvaluje
u veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku“ změnu 
v technických kvalifikačních předpokladech dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, snížení hodnoty referenční zakázky na arboristické práce a ošetřování starých 
dřevin z 0,5 mil. Kč bez DPH na 0,3 mil. Kč bez DPH a posunutí termínu zahájení prací z 1. 10. 
2014 na 6. 10. 2014.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5387/14 Veřejná zakázka „ZŠ 8. května – větrání a vytápění tělocvičny“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZŠ 8. května – větrání a vytápění tělocvičny“ uchazeče  Vzduchotechnika Zmrzlík, s.r.o., 
Uničovská 69, Šternberk, IČO 25900102. Nabídková cena je  829.177,-- Kč bez DPH, tj.   
1.003.304,17 Kč včetně DPH.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5388/14 Závěrečný účet za rok 2013 – plnění komunálních služeb

schvaluje
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2013 – závěrečný účet – vyúčtování poskytnutých 
záloh na plnění mandátních smluv za rok 2013 a vyúčtování financí, které PMŠ, a.s., inkasuje 
přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za rok 2013. Závěrečná 
kumulovaná bilance účtu 3.138.275,28 Kč.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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5389/14 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2013

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

bere na vědomí
řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, 
IČO 65138163, za rok 2013 s výsledkem hospodaření za účetní období 2013 ve výši        
2.976 tis. Kč.

5390/14 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2013

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

ukládá
předsedovi představenstva, a.s., po projednání řádné účetní závěrky společnosti PMŠ, a.s., za 
rok 2013 dozorčí radou, a.s., předložit valné hromadě k projednání v rozsahu:
- zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 

2013
- zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami             

a výroční zprávy za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
- rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění včetně přílohy k účetní závěrce, vše za rok 

2013
- daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013
- výroční zpráva za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 

2013

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5391/14 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2013

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

bere na vědomí
výzvu Krajského soudu v Ostravě, č.j. Fj 66417/2014 ze dne 20. 8. 2014 ve věci zjednání 
nápravy souladu stanov společnosti PMŠ, a.s., se stavem zapsaným v OR, které se týká počtu 
členů dozorčí rady společnosti.

5392/14 Rozpočtová opatření č. X roku 2014 města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. X roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši            653 tis. Kč
výdaje ve výši      1.502 tis. Kč

příjmy celkem 480.164 tis. Kč
výdaje celkem 581.736 tis. Kč
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 592.682 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem              589.366 tis. Kč

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5393/14 Rozpočtová opatření č. XI roku 2014 města Šumperka 

doporučuje ZM schválit
rozpočtová opatření č. XI roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši                 6.249 tis. Kč
výdaje ve výši                 3.111 tis. Kč

příjmy celkem 486.413 tis. Kč
výdaje celkem 584.847 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 598.931 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem   592.477 tis. Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5394/14 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2014

bere na vědomí
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2014.

5395/14 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM
schválit společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, PSČ 
787 01, IČO 25875906 změnu usnesení RM č. 5126/14 ze dne 24. 6. 2014, takto:
- změnu investičního příspěvku na neinvestiční příspěvek
- z částky 250.000,-- Kč na částku 210.000,-- Kč
- doplnění účelu na opravu střechy a výměnu oken na ubytovně M. R. Štefánika 10

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

5396/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 4590/14, 4664/14, 4783/14, 4784/14, 4785/14, 4786/14, 
4788/14, 4825/14, 4826/14, 4830/14, 4835/14, 4838/14, 4864/14, 4865/14, 
4874/14, 4904/14, 4905/14, 4906/14, 4907/14, 4909/14, 4910/14, 4919/14, 
4936/14, 4945/14, 4999/14, 5000/14, 5007/14, 5014/14, 5015/14, 5016/14, 
5019/14, 5020/14, 5036/14, 5038/14, 5039/14, 5042/14, 5044/14, 5045/14, 
5046/14, 5047/14, 5086/14, 5099/14, 5101/14, 5102/14, 5103/14, 5104/14, 
5105/14, 5106/14, 5107/14, 5108/14, 5109/14, 5110/14, 5111/14, 5375/14, 
5112/14, 5123/14, 5124/14, 5125/14, 5127/14, 5141/14, 5143/14, 5151/14, 
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5153/14, 5154/14, 5155/14, 5156/14, 5162/14, 5163/14, 5164/14, 5165/14, 
5166/14, 5172/14, 5173/14, 5175/14, 5176/14, 5178/14, 5179/14, 5183/14, 
5184/14, 5186/14, 5189/14, 5190/14, 5191/14, 5192/14, 5193/14, 5194/14, 
5195/14, 5196/14, 5197/14, 5198/14, 5202/14, 5203/14, 5204/14, 5206/14, 
5213/14, 5219/14, 5220/14, 5221/14, 5222/14, 5223/14, 5224/14, 5225/14, 
5226/14, 5227/14, 5228/14, 5230/14, 5232/14, 5233/14, 5235/14, 5238/14, 
5239/14, 5240/14, 5241/14, 5242/14, 5243/14, 5246/14, 5248/14, 5249/14, 
5251/14, 5253/14, 5255/14, 5256/14, 5257/14, 5258/14, 5259/14, 5260/14, 
5261/14, 5262/14, 5263/14, 5264/14, 5265/14, 5266/14, 5267/14, 5268/14, 
5270/14, 5272/14, 5273/14, 5274/14, 5275/14, 5276/14, 5277/14, 5278/14, 
5279/14,    5280/14,   5281/14,    4908/14,   5140/14,   5207/14. 

5397/14 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4607/14 do 30.09.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4789/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
4837/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5040/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5236/14 do 30.09.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5250/14 do 09.10.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5398/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4606/14

ruší
usnesení RM č. 4606/14, kterým bylo uloženo odboru RÚI v rámci akce „Revitalizace 
Smetanových sadů v Šumperku – herní prvky – I. etapa“ osadit herní prvky ve variantě: věková 
hranice dětí 10+.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5399/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č.  5034/14

ruší
usnesení RM č. 5034/14, kterým bylo schváleno uzavřít NS k bytu č. 3 na ul. Balbínově 87/19 
mezi městem Šumperkem a Michalem  Lokšíkem.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5400/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č.  5100/14

ruší
usnesení RM č. 5100/14, kterým bylo schváleno uzavřít NS za účelem změny nájmu bytu č. 16 
v domě zvláštního určení v Šumperku v ul. Temenické 2795/109  s Evou Wielandovou.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5401/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5157/14

ruší
usnesení RM č. 5157/14, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv 
a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na realizaci nákupu el. 
energie pro rok 2013 mezi městem Šumperkem a organizacemi zřízenými nebo založenými 
městem Zábřehem.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5402/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
rozšíření vánočních trhů o dvoudenní variantu trhů s vánočním zbožím před českou 
spořitelnou. Poplatek za pronájem prodejního místa 200,-- Kč/den.   

Termín: 23.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5403/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
na akci „Vánoce na točáku“ obsazování prodejních domků formou dražby – vyhlašovací cena 
400,-- Kč/domek/den včetně DPH – celkově 5 prodejních míst v ulici Gen. Svobody.    

Termín: 17.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5404/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
jako nájemce jednotlivých domků s občerstvením (jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje) 
určených k pronájmu na akci „Vánoce na točáku“ toho, kdo v dražbě učiní nejvyšší podání.  

Termín: 17.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5405/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
na akci „Vánoce na točáku“ poplatek za pronájem prodejního místa pro prodejce vánočního 
zboží (nepotraviny) 50 Kč/den.

Termín: 23.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5406/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
nákup nové výzdoby a osvětlení tržiště a vánočního stromu na akci „Vánoce na točáku“ do 
50.000,-- Kč včetně DPH.

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5407/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
zajištění WC v Baru Praha (pro dospělé) a cukrárně U sněhové trubičky (pro děti a matky 
s dětmi).

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5408/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
nepořizovat hrnky s vánočním motivem určené k prodeji na akci „Vánoce na točáku“                 
a rozdávání.

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5409/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
pravidla dražby. Pro dražbu budou osloveni prodejci se sídlem podnikání, příp. provozovnou 
v Šumperku.

Termín: 01.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5410/14 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje
nájemní smlouvu mezi městem Šumperkem a nájemcem prodejního domku na akci „Vánoce 
na točáku“.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5411/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci FbC Asper 
Šumperk, o.s., se sídlem nám. Jana Zajíce 11, Šumperk, IČO 26550881, zastoupenou 
Ondřejem Mrázkem, na úhradu části nákladů spojených s koupí florbalových mantinelů 
k pořádání utkání ve výši 84.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5412/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci Aviatik Klub, o.s., 
se sídlem Letiště, Šumperk, IČO 70239983, zastoupenou Petrem Kolářem a Mgr. Tomášem 
Potěšilem, na pořízení nového traktůrku ve výši 20.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5413/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci Taneční 
folklórní soubor Senioři Šumperk, o.s., se sídlem Bratrušovská 15, Šumperk, IČO 002214652, 
zastoupenou Annou Kouřilovou, na úhradu dopravy na slavnosti do rumunského města 
Caranseveš ve výši 45.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5414/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci                 
TJ Šumperk, oddíl basketbalu, se sídlem nám. Žerotínova 55, Šumperk, IČO 146176790, 
zastoupenou Ing. Aloisem Kubišem a Oldřichem Sládkem, na úhradu části nákladů 
organizačních nákladů souvisejících s účastí v první národní lize pro muže a ženy ve výši 
200.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5415/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

neschvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci FK SAN-JV 
Šumperk, o.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501, zastoupenou Bořivojem 
Bartošem, na úhradu dopravy na republikové finále E.ON Junior Cup Třeboň ve výši        
20.000,-- Kč. 

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5416/14 Partnerství ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, v projektu „S ICT ve výuce to umíme“, 
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 51, Oblast podpory 1.3           
– Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

bere na vědomí
účast Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, jako partnera v projektu 
s názvem „S ICT ve výuce to umíme“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, výzva 51, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení.

5417/14 Příspěvková organizace města Šumperka – porušení rozpočtové kázně

ukládá
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 195,06 Kč. 

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5418/14 Příspěvková organizace města Šumperka – porušení rozpočtové kázně

promíjí
odvod za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvkové organizaci, IČO 00852091, do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 9 zákona          
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě písemné žádosti v plné výši, tj. 195,06 Kč.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5419/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pohledávky

schvaluje
návrh Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, na vzdání se práva na 
vymáhání pohledávky v celkové výši 10.200,-- Kč a její prominutí.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5420/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pohledávky

doporučuje ZM
schválit návrh Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, na vzdání se práva na 
vymáhání pohledávek v celkové výši 40.075,-- Kč a jejich prominutí.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5421/14 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2014

doporučuje ZM
vzít na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka                       
k 30. 6. 2014.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2014 (v Kč)

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem: Hlavní činnost:
Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 238.524,96 200.684,31 37.840,65

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 409.519,66 386.950,17 22.569,49

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 71.933,68 -16.919,86 88.853,54

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 95.080,73 26.778,77 68.301,96

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Viktor Verner 796.743,92 392.568,56 404.175,36

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková -1.807,29 -15.986,66 14.179,37

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 64.615,54 47.753,88 16.861,66
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B

Bc.
Pavlína Bošková 128.191,26 128.191,26 -

Středisko volného času a ZpDVPP Doris
Šumperk, Komenského 9

Mgr. 
Jaroslav Ondráček 296.653,15 203.536,15 93.117,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA. 
Kamil Navrátil 369.824,44 277.766,94 92.057,50

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 310.818,76 310.579,76 239,00

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5422/14 Žádost o změnu účelu čerpání VFP – Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

doporučuje ZM
schválit Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 
logopedické Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, změnu čerpání 
veřejné finanční podpory v roce 2014 z neinvestičních na investiční účely. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5423/14 Žádost o změnu účelu čerpání VFP – Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

doporučuje ZM
schválit Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 
logopedické Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, čerpání veřejné 
finanční podpory pro rok 2015 k investičním účelům. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5424/14 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek)

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. 3                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 3.196,-- Kč.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5425/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
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 219.000,-- Kč.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5426/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
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 vodoinstalace – rozvody vody a výmalbu budovy, v celkové výši 
do 219.000,-- Kč.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5427/14 Změny v organizaci dopravní obslužnosti území

schvaluje
dodatek č. 7 smlouvy o závazku veřejné služby.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Novotný
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5428/14 Změny v organizaci dopravní obslužnosti území

doporučuje ZM 
schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 
s účinností od 1. 1. 2015.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

5429/14 Finanční příspěvek Střední odborné škole v Šumperku z Fondu životního prostředí na 
vybudování zázemí pro chov včel

doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního příspěvku Střední odborné škole v Šumperku na vybudování 
zázemí pro chov včel ve výši 30 tis. Kč z Fondu životního prostředí.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5430/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení  a v chráněných bytech v majetku města Šumperka

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 210 o velikosti 2+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 J. H. a M. H., trvale bytem  Šumperk, jako nájemci na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu        

od 15. 10. 2014
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5431/14 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu poskytnutého k agendě pomoci 
v hmotné nouzi

schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu poskytnutého k agendě pomoci 
v hmotné nouzi dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/20900 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném 
znění.

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
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5432/14 MJP - uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Šumperkem a Bludovskou, 
a.s., pro účely zemědělské velkovýroby, or. lokalita PZ IV a lokalita při ul. Blanické

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě MP/0044/2013/Wi  ze dne 22.10.2013 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1,  IČO 00303461, jako 
pronajímatelem a společností Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 01, 
IČO 25836498, jako nájemcem. Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení doby pronájmu, a to do 
31.10.2015. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5433/14 MJP – změna usnesení RM č. 4789/14 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě   
o věcném břemeni a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – VN 340, VN 1213, 
zdvojení VNv, VNk“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 4789/14 ze dne 10.04.2014, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – VN 340, VN 
1213, zdvojení VNv, VNk“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložit a spravovat venkovní 
kabelové vedení VN v předpokládané délce 755 m přes pozemky p.č. 1495/5, 3080, 2119/3, 
1372/1, 1365/1, 1324/2, 2187/2, 2317/1, 2082/1, 2171/34, 832/38, 2171/50, 832/67, 
832/57, 914/5, 914/4, 914/12 a 914/11 v k.ú. Šumperk, včetně 7 ks ocelových 
příhradových stožárů na pozemcích p.č. 1365/1 (1 ks), 1324/2 (1 ks), 914/5 (4 ks) a 914/12 
(1 ks) v k.ú. Šumperk, pro budoucího oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Změna usnesení spočívá:

- v posunutí termínu uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene z původně 
stanoveného data 31. 1. 2017 na 31. 1. 2019

- stanovený termín pro provedení stavby nejpozději k datu 31. 7.2016 se vypouští
V ostatním se usnesení RM č. 4789/14 nemění.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5434/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Multifunkční síť fy SELECT 
SYSTEM, s.r.o. – Šumperk – 2a. etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení multifunkční komunikační sítě v celkové délce 750 m 
přes pozemky p.č. st. 1981/2, st. 1984/2, 5/2, 9/3, 9/24, 9/29, 9/43, 9/46, 11/2, 11/8, 
14/1, 14/5, 25/1, 25/3, 25/22, 25/26, 276/9, 307/4, 1965/1, 1965/5, 1965/14, 
1965/15, 2035/3, 2039/1, 2040/2, 2053/9, 2159/5, 2160, 2228/9, 2248/1, 2253/5, 
2253/7 a 2253/10 v k.ú. Šumperk. Stavba „Multifunkční síť fy SELECT SYSTÉM, s.r.o.             
– Šumperk – 2a. etapa“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 127.430,-- Kč včetně 
platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 36.730,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy 
ve výši 164.160,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/0067/2009/Foj ze dne 2. 12. 2009, bude oprávněnému 
vrácen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného 
práva do KN

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

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5435/14 MJP – smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
telekomunikační sítě spol. O2 Czech Republic a.s. „LTE2M M SUFER OK“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě v délce 72,38 m přes pozemky p.č. 
2064 a 2080/2 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „LTE2M M SUFER OK“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22,   
IČO 60193336.
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 7.962,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 2.598,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 10.560,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0041/2012/Pe ze dne                
25. 10. 2012, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5436/14 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 555/23 v k.ú. Šumperk – zahrada u domu 
Balbínova 26, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 555/23 o výměře 429 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k domu Balbínova 26

b) individuální využití
c) pozemek pod ostatní stavbou 

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

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

Podmínky nájmu: povinnost nájemce odstranit stavby a oplocení po ukončení nájmu

Termín: 22.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5437/14 MJP – pacht částí zemědělských pozemků v k.ú. Dolní a Horní Temenice                     
– Zemědělské družstvo Úsovsko

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 25. 8. 2014 do 10. 9. 2014 dle 
usnesení RM č. 5320/14 ze dne 21. 8. 2014, propachtovat zemědělské pozemky - 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 a část p.č. 1279/10 o výměře      
279 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

5438/14 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           
a souhlasu se zřízením stavby „REKO NTL Šumperk, ul. Bezručova“ – RWE

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby VBb/0023/2012/Pe ze dne 25. 7. 2012, uzavřené mezi městem Šumperkem, 
jako budoucím povinným a spol. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
PSČ 401 17, IČO 27295567, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí 
závazek města Šumperka uzavřít s budoucím oprávněným smlouvu o zřízení věcného 
břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenského zařízení: „REKO NTL 
Šumperk, ul. Bezručova“ přes pozemky p.č. 2275/7 a 2152/2 v k.ú. Šumperk.
Dodatkem č. 1 dojde ke změně termínu uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni, 
z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 8. 2014 na nově stanovený termín 
nejpozději do 31. 8. 2015, z důvodu prodloužení termínu realizace stavby plynárenského 
zařízení.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0023/2012/Pe se nemění.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5439/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 539/41 v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada při ul. Dobrovského

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 539/41 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků – zahrada 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

- kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek za zápis 
práva do KN

Termín: 17.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5440/14 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 571/7 v k.ú. Šumperk, or. 
pozemek u domu Vančurova 29

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části pozemku p.č. 571/7 o výměře 23 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce

Termín: 17.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5441/14 MJP – prodej zahrady u domu F. L. Věka 1042/3, Šumperk – realizace příslibu 
prodeje

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1869/11 ze dne 30. 12. 2011         
a podle usnesení zastupitelstva města č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012, č. 817/13 ze dne         
21. 2. 2013 a č. 954/13 ze dne 20. 6. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, schválit 
realizaci prodeje st.p.č. 1224/2 o výměře 200 m2, p.p.č. 1632/24 o výměře 69 m2, p.p.č. 
1632/22 o výměře 70 m2, p.p.č. 1632/21 o výměře 65 m2, p.p.č. 1632/20 o výměře 58 m2, 
p.p.č. 1632/19 o výměře 58 m2 a p.p.č. 1632/25 o výměře 7 m2  vše   v k.ú. Šumperk za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu F.L.Věka 1042/3, Šumperk
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0018/2013... 300,-- Kč/m2

- kupující: J. D., p.p.č. 1632/24, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, J. H., p.p.č. 1632/22,
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/5 na st.p.č 1224/2, H. T., p.p.č. 1632/19, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
1632/25 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, všichni bytem Šumperk, 
S. a D. J., p.p.č. 1632/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a 
spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/5 na st.p.č. 1224/2, bytem Šumperk a A. Š., p.p.č. 
1632/21, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, bytem 788 13, Vikýřovice

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5442/14 MJP – prodej zahrady u domu K. H. Máchy 792/11, Šumperk – realizace příslibu 
prodeje

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2887/12 ze dne 4. 10. 2012       
a podle usnesení zastupitelstva města č. 948/13 ze dne 20. 6. 2013, č. 1049/13 ze dne      
7. 11. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 1275/3    
o výměře 1160 m2 , dle GP se jedná o p.p.č. 1275/3 o výměře 278 m2, p.p.č. 1275/7           
o výměře  112 m2, p.p.č. 1275/8 o výměře 110 m2, p.p.č. 1275/9 o výměře 253 m2, p.p.č. 
1275/10 o výměře 379 m2 a p.p.č. 1275/11 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu K. H. Máchy 11
- kupní cena 300,-- Kč/m2 byla uhrazena v souladu s ujednáním smlouvy budoucí kupní 

značené jako obch//0043/2013/Vr, v souladu s ujednáním smlouvy obch/0043/2013/Vr 
byla uznána kupujícím sleva z kupní ceny 50.000,-- Kč  za provedenou opravu oplocení 

- kupujícímu p.p.č. 1275/9 byla uznána sleva ve výši 5.000,-- Kč za umístění sloupu 
veřejného osvětlení a kupující p.p.č. 1275/10 byla uznána sleva z kupní ceny ve výši 
1.000,-- Kč za vedení veřejného osvětlení, omezení vlastnického práva bude sjednáno jako 
věcné břemeno se zápisem v katastru nemovitostí

- kupující p.p.č. 1275/8 a kupující p.p.č. 1275/9 se zavazují, že společně s kupní smlouvou 
bude uzavřeno věcné břemeno služebnosti stezky, na základě kterého povinný z věcného 
břemene, vlastník p.p.č. 1275/8 založí právo chodit po p.p.č. 1275/8 oprávněnému 
z věcného břemene – vlastníku p.p.č. 1275/9. Věcné břemeno bude sjednáno úplatné po 
dohodě mezi smluvními stranami, geometrický plán na vyznačení věcného břemene uhradí 
kupující p.p.č. 1275/9 

- kupující: R. T., Praha 5 Zličín, PSČ 155 21 a M. T., p.p.č. 1275/10 a  spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7, D. U., p.p.č. 1275/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na p.p.č. 1275/7, M. U., p.p.č. 1275/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1275/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1275/11, M. V., p.p.č. 1275/8, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/2 na p.p.č. 1275/11, všichni bytem Šumperk

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5443/14 MJP – prodej zahrady u domu Nemocniční 1226/27, Šumperk – realizace příslibu 
prodeje

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od 11. 10. 2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č. 2884/12 ze dne 4. 10. 2012  a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 816/13 ze dne 21.2.2013, kterým byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1033/3 o výměře 960 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 27
- kupní cena 300,-- Kč/m2 byla uhrazena v souladu s ujednáním smlouvy budoucí kupní 

označené jako obch//0017/2013/Vr 
- kupující: H. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3,  P. a  J. K.,   

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3, J. V., spoluvlastnický podíl                
o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5444/14 MJP – dopis pana S. ve věci vozovky ul. Bohdíkovské 

doporučuje ZM
vzít na vědomí dopis pana Z. S., bytem  Šumperk, týkající se  opravy komunikace Bohdíkovské 
v části od horní kapličky směrem přes most doleva. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5445/14 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Stavební úpravy 1. NP a přístavba 
venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby, a.s., v areálu Šumperské 
nemocnice“ změna usnesení RM č. 5149/14 

schvaluje
změnu usnesení rady města č. 5149/14 ze dne 24. 6. 2014, týkající se uzavření smlouvy       
o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem je zřízení práva provést stavbu „Stavební 
úpravy 1. NP a přístavba venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby, a.s., v areálu 
Šumperské nemocnice“ pro stavebníka Transfúzní služba, a.s., se sídlem B. Němcové 767/13, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26797917. 
Změna spočívá v tom, že město Šumperk zřídí ve prospěch stavebníka Transfúzní služba, a.s.,
právo stavby z titulu vlastnictví pozemku st.p.č. 1184 v k.ú. Šumperk a na něm stojící budovy 
č.p.1006, nikoliv z titulu budoucího vlastníka části pozemku p.č. 3090 v k.ú. Šumperk.
V ostatním se předmětné usnesení rady města nemění.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5446/14 MJP – výpůjčka uměleckých předmětů Vlastivědnému muzeu v Šumperku na výstavu 
„Ave Maria“

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce za následujících podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 

třída 22, Šumperk, IČO 00098311
- předmět výpůjčky – umělecké předměty z klášterního kostela Zvěstování Panny Marie         

v Šumperku:
- obraz Dobrá pastýřka (technika: olejomalba, autor: Ignác Oderlický, datace: 1755), 

inventární číslo: MUSPH0009HW2,
- sochy klečící Panny Marie (inventární číslo: MUSPH0009GB6) a klečícího archanděla 

Gabriela (inventární číslo: MUSPH0009GC1) ze scény Zvěstování (technika: 
dřevořezba, autor: Ondřej Zahner, datace: 40. léta 18. století), 

- socha Panny Marie se svatozáří z bočního oltáře Sv. Kříže (inventární číslo: 
MUSPH0009CTG, technika: dřevořezba, autor: neurčen, datace: 40. léta 18. století), 

- účel výpůjčky: výstava s názvem „Ave Maria“ pořádaná vypůjčitelem od 16. 10. 2014 do
1. 2. 2015 v Galerii Šumperska Vlastivědného muzea v Šumperku

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: na dobu konání výstavy
- na vhodném místě v blízkosti předmětů výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předměty

zapůjčené městem Šumperkem
- předání a převzetí věcí na začátku a konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem
- vypůjčitel zajistí na vlastní náklady pojištění předmětu výpůjčky na živelní škody, odcizení, 

vandalismus včetně přepravy a je povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění
- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez souhlasu 

půjčitele 
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- půjčitel je oprávněn kdykoli se přesvědčit, zda vypůjčená věc je užívána v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Vypůjčitel se zavazuje výkon tohoto oprávnění 
půjčiteli vždy na požádání umožnit

- vypůjčitel je oprávněn vypůjčenou věc užívat jen k sjednanému účelu  
- vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se      

předmětu výpůjčky
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci          

a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Miterková

5447/14 MJP – výpůjčka info kiosku Vlastivědnému muzeu v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce info kiosku včetně softwaru (digitální zařízení pro automatizované 
zpracování dat předkládané ve formě systémů), inventární číslo: MUSPH000FWV4, za těchto 
podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 

třída 22, Šumperk, IČO 00098311
- účel výpůjčky: umístění v informačním centru provozovaném vypůčitelem v areálu Pavlínina 

dvora v Šumperku a užívání pro potřeby informačního centra
- v info kiosku bude zachován přístup k informačním www stránkám města Šumperk 
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
- předání a převzetí věci na začátku a konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci,
- vypůjčitel hradí náklady na provoz info kiosku
- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc přenechat k užívání jiným osobám bez souhlasu 

půjčitele
- vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat jen k účelu stanovenému touto smlouvou, 
- vypůjčitel je povinen informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se předmětu 

výpůjčky

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Miterková
Ing. Kouřil

5448/14 MJP – výpůjčka pozemku pod budovou Aviatik klubu Šumperk, areál letiště v k.ú. 
Nový Malín

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.08.2014 do 10.09.2014 dle usnesení RM č. 5361/14 ze dne 21.08.2014 
vypůjčit pozemek p.č. 2444/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště) 
za těchto podmínek:
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- vypůjčitel: Aviatik klub Šumperk, IČO 70239983, se sídlem Letiště Šumperk
- účel výpůjčky: pozemek pod stavbou
- doba výpůjčky: neurčitá. 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

- vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám bez předchozího písemného souhlasu půjčitele

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5449/14 MJP – dar  V. D. 

schvaluje,
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D. 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení peněžitý dar v celkové částce 412.455,--
Kč, a to  organizacím:

1. Charita Šumperk, se sídlem Jeremenkova 7, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 48005894, 
částku ve výši 150.000,-- Kč

2. Kruh přátel Šumperského dětského sboru, o.s., se sídlem Komenského 9,     
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 64094740, částku ve výši 150.000,-- Kč

3. Římskokatolická farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, Šumperk,                
PSČ 787 01,  IČO 48005541, částku ve výši 112.455,-- Kč. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí:
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk         

na účtu cizích prostředků, na účty obdarovaných do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy
- zpracuje darovací smlouvu

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5450/14 MJP – udělení souhlasu firmě EVJÁK , s.r.o., k realizaci projektu „Pořízení 
samosběrného zametacího stroje“

souhlasí
s tím, že firma EVJÁK s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26836980, jako 
účastník „Smlouvy o provádění údržby veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ uzavřené dne 20.8.2014 žádá o podporu v Operačním programu 
životního prostředí, prioritní OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí s projektem 
akceptační  číslo: 12113072 „Pořízení samosběrného zametacího stroje“ a současně umožní 
firmě EVJÁK, s.r.o., v souladu s uzavřenou smlouvou provádět údržbu a úklid veřejných 
komunikací a chodníků ve vlastnictví města Šumperka na území města Šumperka po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5451/14 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy hygienických 
zařízení pro pacienty na lůžkových odděleních v pavilonu B“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy 

hygienických zařízení pro pacienty na lůžkových odděleních v pavilonu B“

- 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:
Hájek – Kozlanský HAK , s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě,              
PSČ 789 01, IČO 26825180
PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město,     
PSČ 110 00, IČO 47153903
Vařeka Zdeněk, se sídlem Nemile 7, PSČ 789 01, IČO 10645063

Termín: 15.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5452/14 MJP – vypsání veřejné zakázky „Obchodní akademie  - Hl. třída 31, Šumperk – oprava 
oplocení“ 

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Obchodní akademie – Hl. třída 31, Šumperk –

oprava oplocení“

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

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

- minimální seznam oslovených zájemců:
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024
PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, PSČ 
110 00, IČO 47153903
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,                     
IČO 25827375

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5453/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce Lahvové 
stanice kyslíku v pavilonu F“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce Lahvové 
stanice v pavilonu F“ zhotovitelem akce firmu MZ Liberec, a.s., se sídlem U Nisy 362/6, 
Liberec 3, PSČ 460 01, IČO 47306581. Nabídková cena je 330.422,-- Kč bez DPH, tj. 
399.810,62 Kč včetně DPH.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5454/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce 
rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“ vyloučit firmu:
- Miloš Gromes, se sídlem J. z Poděbrad 1920/8, Šumperk, IČO 22990143

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5455/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce 
rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Gen. Svobody 1, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem         
Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 548.923,--
Kč bez DPH, tj. 631.261,-- Kč včetně DPH.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5456/14 MJP – prodej pozemků pod krematoriem a pozemků navazujících ke krematoriu        
– realizace příslibu prodeje

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
17. 1. 2011 do 2. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 258/11 ze dne 13. 1. 2011 a od        
25. 8. 2014 do 10. 9. 2014 dle usnesení rady města č. 5354/14 ze dne 21. 8. 2014 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 162/11 ze dne 10. 3. 2011, č. 728/12 ze dne 15. 11. 2012 
a č. 998/13 ze dne 26. 9. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje 
st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, části p.p.č. 589/4 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 589/3              
o výměře 1005 m2, dle GP ze dne 11.8.2014 se z p.p.č. 589/3 a p.p.č. 589/4 oddělily nově 
pozemky p.č. 589/1 o výměře 471 m2 a p.p.č. 589/10 o výměře 535 m2 oba v k.ú. Šumperk 
a prodej části p.p.č. 589/3 o výměře 80 m2, který je dle GP označen jako díl „a“ p.p.č. 589/3 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
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- účel prodeje: st.p.č. 4323 – pozemek pod krematoriem, p.p.č. 589/10, p.p.č. 589/11-
pozemky funkčně navazující, díl „a“ p.p.č. 589/3 pozemek pod schody krematoria

- kupní cena: st.p.č. 4323………………………..536,20 Kč/m2
                    p.p.č. 589/10……………………..214,48 Kč/m2
                    díl „a“ p.p.č. 589/3……………..215,00 Kč/m2                     
                    p.p.č.589/11……………………….214,48 Kč/m2 + DPH v platné výši v části 
zastavěné plochy stavbou a nezbytné funkční části pozemku se stavbou  

- kupující: Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk,            
IČO 27802183

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5457/14 MJP – prodej pozemků pod krematoriem a pozemků navazujících ke krematoriu         
– realizace příslibu prodeje

schvaluje
uzavřít věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení vedení veřejného 
osvětlení na p.p.č. 589/10 v k.ú. Šumperk, pozemek oddělen z p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk a 
nově takto označen geometrickým plánem. Věcné břemeno bude zřízeno pro oprávněného       
z věcného břemene město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Povinným z věcného břemene bude Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 
2076/78, Šumperk, IČO 27802183,  budoucí vlastník dotčeného pozemku.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou
- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem části  p.p.č. 589/3, dle GP pozemek 

nově označen jako 589/10 v k.ú. Šumperk 
- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatné

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5458/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 7 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování               
č. MJP/110/08 uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem   a 
M. S., bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/15 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 7 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5459/14 MJP – výstavba RD – ul. Hrubínova (vedle nově vybudovaného parku)

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, 
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012 a č. 1008/13 ze dne 26. 9. 2013 ,  kterými 
bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2, části p.p.č. 
1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 , části p.p.č. 1534/42 
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o výměře cca 75 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 2262 m2 a p.p.č. 1668/23 o výměře 501 m2 
vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL SYSTEM DEVELOPMENT, a. s., se sídlem Petrovice, 
Lessnerova 263, Praha, PSČ 109 00.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy         
obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, dodatku ze dne 16. 1. 2012 a dodatku č. 2 ze dne     
23. 1. 2013 a dodatku č. 3  ke smlouvám obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 ve znění 
dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy                   
obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010 , které spočívají:
- určuje se ke stanovené kupní ceně 250,-- Kč/m2 připočíst, v případě povinnosti uhradit, 

DPH v platné výši v daném roce ke kupní ceně
- budoucí prodávající je povinen nejpozději do 30. 5. 2015 předložit pravomocné stavební 

povolení na výstavbu komunikace a inženýrských sítí pro I. etapu, v případě nedodržení 
stanoveného termínu si budoucí prodávající sjednává právo od smlouvy odstoupit v plném 
rozsahu      

- v posunutí termínu  zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 
kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude  kolaudována nejpozději do 30. 6. 2016,  
druhá etapa bude zahájena nejpozději v říjnu roku 2016 a kolaudována nejpozději do     
30. 6. 2017, třetí etapa bude zahájena nejpozději v říjnu roku 2017 a kolaudována 
nejpozději do 30. 6. 2018

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva  k pozemkům po jednotlivých etapách, 
nově tedy 1. etapa do 30. 9. 2016 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za pozemky 
pro výstavbu 2. etapy, 2. etapa do 30. 9. 2017 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny 
za pozemky pro výstavbu 3. etapy a 3. etapa do 30. 9. 2018 s povinností doplatku kupní 
ceny 

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu 
nejpozději do 30. 4. 2014 nově před zahájením stavebních prací 2. etapy, nejpozději do  
30. 9. 2016 

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 3x 50.000,-- Kč, která byla sjednána v případě nedodržení výstavby 
inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. Smluvní pokuta bude 
uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí  a 
komunikačního napojení v jednotlivých etapách

- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, usnesení ZM č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012 a usnesení ZM č. 1008/13 
ze dne 26. 9. 2013 neuvedené v tomto usnesení, zůstávají nezměněny. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5460/14 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2015 – obecní byty, výše nájemného pro 
rok 2015 – NP a budovy

schvaluje
nezvyšovat pro rok 2015 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví města 
Šumperka.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5461/14 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2015 – obecní byty, výše nájemného pro 
rok 2015 – NP a budovy

schvaluje
nezvyšovat v roce 2015 nájemné u nájemních smluv nebytových prostor a budov v majetku 
města Šumperk o průměrnou meziroční míru inflace s výjimkou nájemní smlouvy                      
č. MP/50/2005/Pro ze dne 30. 12. 2005, uzavřené mezi městem Šumperkem a Šumperskou 
nemocnicí, a.s., kde bude nájemné zvýšeno dle podmínek smlouvy.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

5462/14 MJP – sleva z nájmu – provozovna občerstvení Hlavní třída 388/27

neschvaluje
trvalé snížení nájemného za pronájem části nebytové jednotky č. 388/8, nacházející se v I. NP 
budovy č.p. 388 na adrese Hlavní třída 27 v Šumperku (provozovna rychlého občerstvení) pro 
nájemce Ivanu Peterkovou, Šumavská 2561/12, Šumperk, IČ0 73897906. 

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5463/14 MJP – soudní spor o určení vlastnictví nemovitostí – drobné vodní toky na území 
města Šumperka

schvaluje
přerušení soudního řízení o určení vlastnictví k nemovitostem vedeném u Okresního soudu 
v Šumperku pod sp.zn. 17C 66/2013, týkající se pozemků pod drobnými vodními toky 
Temenec a Bratrušovský potok. Žalobce město Šumperk x žalovaní Povodí Moravy, s.p.,           
a Ministerstvo zemědělství ČR.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5464/14 MJP – ukončení smlouvy o zajištění dodávek studené vody

schvaluje
ukončit smlouvu o zajištění dodávek studené vody, uzavřenou dne 8. 12. 2008 mezi městem 
Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a I. H., a K. H., oba bytem  
Šumperk. 

Předmět smlouvy: zajištění dodávek vody z objektu nám. Míru 291/26 do objektu Úzká 
308/4 

Způsob ukončení: výpovědí ze strany správce města Šumperka

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5465/14 MJP – zveřejnění záměru pronájmu plynárenských zařízení

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout tato plynárenská zařízení včetně součástí                
a příslušenství:

- STL plynovod 18 RD v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk – kolaudován kolaudačním 
rozhodnutím vydaným MěÚ Šumperk, odbor výstavby ze dne 20. 2. 2001, č.j. výst. 85/01-
Hu, právní moc dne 13. 3. 2001 

- STL plynovod 22 RD v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk – kolaudován kolaudačním 
rozhodnutím vydaným MěÚ Šumperk, odbor výstavby ze dne 24. 7. 2002, č.j. výst. 
2212/02-Hu, právní moc dne 20. 8. 2002

- STL plynovod průmyslová zóna II, ul. Jesenická, k.ú. Šumperk, obec Šumperk – kolaudován 
kolaudačním rozhodnutím vydaným MěÚ Šumperk, odbor výstavby ze dne 26. 8. 2004, č.j. 
výst. 2652/04-Hu, právní moc dne 21. 9. 2004 

- STL plynovodní přípojka uložená v zemi od RS v Novém Malíně do areálu Luže, k.ú. Dolní 
Studénky, k.ú. Nový Malín, k.ú. Šumperk – kolaudováno kolaudačním rozhodnutím 
vydaným Městským úřadem Šumperk, odbor výstavby ze dne 16. 12. 1999, č.j. výst. 
6234/99-IngDa, právní moc dne 5. 1. 2000

Název stavby (PZ): Plynofikace místních částí
Tlaková úroveň DN, průměr L (m) Ks Obec
STL 225 22,12 Šumperk
STL 160 81,93 Šumperk
STL 90 112,50 Šumperk
STL 63 331,80 Šumperk
STL 50 580,58 Šumperk
STL 40 92,74 Šumperk
Přípojky 918,19 42 Šumperk

Doba pronájmu: neurčitá 
Účel pronájmu: distribuce plynu zákazníkům
Podmínky pronájmu stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5466/14 MJP – žádost Aeroklubu Šumperk o souhlas k pronájmu vypůjčených pozemků 
v areálu letiště 

uděluje
vypůjčiteli Aeroklubu Šumperk, zapsaný spolek, se sídlem letiště Šumperk, IČO 00535028,
souhlas k pronájmům části vypůjčených pozemků v k.ú. Nový Malín v areálu letiště dle čl. III 
odst. 1 smlouvy o výpůjčce č. OBCH/0096/2014, uzavřené dne 28.8.2014 dle usnesení RM  
č. 5360/14 ze dne 21.8.2014 mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Aeroklubem 
Šumperk, zapsaný spolek jako vypůjčitelem, těmto nájemcům:
- P. S., (člen AK Šumperk), bytem Šumperk,  účel: umístění obytné buňky
- J. P., (člen AK Šumperk), bytem Šumperk,  účel: umístění buňky
- D. K., (členka AK Šumperk), bytem Šumperk,  účel: umístění obytné buňky
- P. K., (člen AK Šumperk), bytem Bludov,  účel: umístění obytné buňky
- J. p., (člen Aviatik klubu Šumperk), bytem Vikýřovice, účel: umístění obytné buňky
- A. B., (člen AK Šumperk), bytem Olomouc, účel: umístění mobilní buňky
- Letecko-modelářský klub Šumperk, účel: umístění mobilní buňky
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- P. L., (člen Aviatik klubu Šumperk), bytem Zábřeh,  W. (člen Aviatik klubu Šumperk), 
bytem Šumperk, účel: umístění mobilního hangáru

- společnost Jalaho s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 2206, IČO 28388429, 
účel:  umístění předzahrádky u budovy Aeroklubu Šumperk ubytovna a občerstvení OKAL

- J. V., (člen AK Šumperk), bytem Šumperk,  účel: umístění mobilní buňky
- K. K., (člen AK Šumperk), bytem Zábřeh, účel: umístění mobilních obytných buněk a 

plechového skladu
Nájemní smlouvy nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o výpůjčce č. OBCH/0096/2014.
Vypůjčitel není oprávněn dávat souhlasy k podnájmům těchto ploch.
Příjem z pronájmů bude příjmem vypůčitele a bude použit k provozu veřejného vnitrostátního 
letiště v souladu se smlouvou o výpůjčce č. OBCH/0096/2014.

Termín: 11.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5467/14 MJP – uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní – obch 37/07    
– výstavba při ul. Americké

doporučuje ZM
schválit dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, označené jako obch/37/07 ze 
dne 27. 7. 2007 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem byl budoucí prodej p.p.č. 
1291/3, p.p.č 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019 v k.ú. Šumperk, uzavřené mezi městem 
Šumperkem, jako budoucím prodávajícím a společností SAN-JV s.r.o. se sídlem Lidická 56,  
IČO 64618951, jako budoucím kupujícím. Dohoda k ukončení bude sepsána z důvodu 
odstoupení od záměru výstavby na předmětných pozemcích ze strany budoucího kupujícího 
společnosti SAN-JV s r.o., se sídlem Lidická 56, IČO 64618951. Město Šumperk, jako budoucí 
prodávající, v souladu s ujednáním smlouvy  obch/37/07 ve znění pozdějších dodatků, vrátil 
budoucímu kupujícímu složenou zálohu na kupní cenu, která byla ponížena o sjednané 
smluvní pokuty ve výši 100.000,-- Kč za nedodržení smluvních závazků, celkem tedy  
888.960,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5468/14 MJP – uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní – obch 37/07   
– výstavba při ul. Americké

doporučuje ZM
vzít na vědomí žádost o snížení smluvní pokuty za nedodržení podmínek smlouvy 
obch/37/2007/Vr ze dne 27.7.2007 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím 
prodávajícím a společností SAN-JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČO 
64618951, jako budoucím kupujícím, kdy předmětem budoucího prodeje je lokalita při ul. 
Americké a trvat na uhrazení sjednaných smluvních pokut smlouvou obch/37/2007/Vr ve 
znění pozdějších dodatků, tj. 100.000,-- Kč. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5469/14 MJP – zveřejnění prodeje pozemků  na výstavbu rodinných domů v lokalitě ul.  
Kanadské

schvaluje
záměr města Šumperka  zveřejnit prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6       
o výměře 1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- minimální nabídková kupní cena: 1.000,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě povinnosti 
města Šumperka  odvést DPH

- v případě více zájemců bude vyhlášena uzavřená dražba  s tím, že nejvyšší kupní cena 
nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího

- účel prodeje: výstavba maximálně 3 rodinných domů, včetně komunikace a inženýrských 
sítí s napojením na ul. Americkou, dále jen „záměr využití nabízeného území“

- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu  územní studii   
s vizualizací „záměru využití nabízeného území “ do 1 měsíce od přihlášení se v souladu se 
zveřejněným záměrem, nejpozději však  do 30.10.2014, která v případě více zájemců 
bude kritériem pro výběr budoucího kupujícího 

- 90% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V případě 
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany budoucího prodávajícího bude 
záloha na kupní cenu vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez 
nároku na úrok. V případě odstoupení ze strany budoucího kupujícího z jiného důvodu než 
že prokáže, že na pozemcích nelze provést sjednaný účel, bude budoucím prodávajícím 
vráceno 90% ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po dostavbě komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1895/2 
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, do té doby bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní 

- na výstavbu komunikace na částech pozemků p.č.1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. 
Šumperk, bude uzavřena výpůjčka s právem provést stavbu na částech pozemků.             
Po dokončení komunikace bude rozhodnuto, zda si komunikaci převezme město do své 
správy a majetku, v opačném případě budou části pozemku odprodány za 100,-- Kč/m2, 
smlouva bude uzavřena společně se smlouvou s právem provést stavbu na realizaci 
schváleného „záměru…“

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení výstavby rodinných domů, 
včetně infrastruktury „záměru“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení 
od smlouvy  nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím kompenzovány 

- budoucí prodávající  si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě, 
pokud nebude ve správním stavebním řízení „záměru…. “ povolena, nebo nebudou splněny 
termíny předložení územního rozhodnutí „záměru…“

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním  řízení 
„záměr využití nabízeného území“ povolen 

- budoucí kupující předloží pravomocné územní povolení na „záměr využití nabízeného 
území“ do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě 
nesplnění této podmínky si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,-- Kč           
a právo od smlouvy odstoupit
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- budoucí kupující začne s realizací „záměru využití nabízeného území “ do 2 let od vydání 
územního rozhodnutí  a bude kolaudován do 3 let od vydání stavebního povolení, v případě 
nesplnění stanovených termínů si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--
Kč za každé nedodržení termínu, která bude uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode 
dne výzvy

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících

- vybudovaná komunikace na předmětu zveřejněném k prodeji bude tato dále ve správě      
a v majetku budoucího kupujícího, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, 
že ji do správy a svého majetku převezme město    

- kontejnery na směsný odpad budou uloženy na pozemcích, které jsou předmětem 
budoucího prodeje 

- bude-li rozhodnuto, že pozemky pod vybudovanou komunikací na částech p.p.č. 1895/2    
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk budou prodány, převezmou kupující povinnost umožnit 
služebnost stezky a cesty pro vlastníky garáží s vjezdem přes p.p.č. 1291/9 a p.p.č. 
1895/2, vlastníky domu na st.p.č. 1895/1, st.p.č. 1896/2 a vlastníky části st.p.č. 1895/2 
a části p.p.č. 1291/9, které nejsou předmětem zveřejnění  vše v k.ú. Šumperk

- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii  s vizualizací „ záměru…“, který bude předložen ke schválení 
úřadu územního plánování, pokud nebude „záměr…“ odsouhlasen, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených 
s vypracováním „záměru…“

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5470/14 MJP – přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk 

doporučuje ZM
schválit přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 
v k.ú. Šumperk.
Dárci: I. B., Košíře, 158 00 Praha 5

Z. V., Stodůlky, 158 00 Praha 5
M. Ž., 789 01 Zábřeh

Obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461

Účel: majetkoprávní narovnání vlastnictví díla parkoviště a pozemku pod parkovištěm

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí obdarovaný město Šumperk.

Podmínka pro uzavření darovací smlouvy:
Uzavření smlouvy o výpůjčce 4 parkovacích míst v lokalitě za restaurací Schiller v Šumperku ve 
prospěch vlastníka budovy č.p. 2866 stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk paní 
Marcelu Strnadovou, U Koupaliště 747, 788 14 Rapotín a uzavření smlouvy o pronájmu 
dalších 4  parkovacích míst v dané lokalitě uzavřené mezi Podniky města Šumperka, a.s., (jako 
správcem majetku města) a vlastníkem budovy č.p. 2866 stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. 
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Šumperk. Úhrada: 4.500,-- Kč/rok/1 parkovací místo, v dalším období dle platných cenových 
podmínek dle usnesení RM, s přednostním právem prodloužení platnosti smlouvy.  

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5471/14 MJP – přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk a uzavření smlouvy o výpůjčce 4 parkovacích míst

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce 4 parkovacích míst umístěných na pozemku st.p.č.140/3-
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 312/2 – ostatní 
plocha v k.ú. Šumperk.

Půjčitel: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461

Vypůjčitel: M. S., 788 14 Rapotín, vlastník budovy č.p. 2866 na st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk

Vedlejší účastník: Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk IČO 
     65138163

Doba výpůjčky: neurčitá po dobu životnosti stavby - budovy č.p. 2866 stojící na 
pozemku st.p.č.  145 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk

Podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce:

Uzavření smlouvy o pronájmu dalších 4 parkovacích míst v dané lokalitě uzavřené mezi 
Podniky města Šumperka, a s. (jako správcem majetku města) a vlastníkem budovy č.p. 2866 
stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk. Úhrada: 4.500,-- Kč/rok/1 parkovací místo,       
v dalším období dle platných cenových podmínek dle URM , s přednostním právem prodloužení 
platnosti smlouvy ve prospěch M. S. nebo uživatelů nebytových prostor v domě č.p. 2866 na 
st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk v případě uzavírání nového nájemního vztahu a dále uzavření 
darovací smlouvy na pozemek st.p.č. 140/4 v k.ú. Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5472/14 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18. 9. 2014 včetně programu.

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






