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Spis. zn.: 86353/2014
              Č.j.:  87878/2014

U S N E S E N Í

z 99. schůze rady města Šumperka ze dne 25. 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.

5474/14 Jmenování ředitele Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9

jmenuje
PhDr. Petru Müllerovou, Ph.D., do funkce ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 
s účinností od 1. října 2014 na dobu 6 let, se zkušební dobou 6 měsíců.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

5475/14 Inventarizace majetku města Šumperka

schvaluje
- složení ústřední inventarizační komise
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31. 12. 2014
- provedení dokladové inventarizace aktiv a pasiv k 31. 12. 2014

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5476/14 Inventarizace majetku  města Šumperka

ukládá
ústřední inventarizační komisi jmenovat inventarizační skupiny. 

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5477/14 Inventarizace majetku  města Šumperka

ukládá
ústřední inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit radě 
města Šumperka.

Termín: 12.03.2015 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5478/14 Rozpočtová opatření č. XII roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. XII roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši        483 tis. Kč
výdaje ve výši        383 tis. Kč

příjmy celkem 486.896 tis. Kč
výdaje celkem 585.230 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 599.414 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 592.860 tis. Kč

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5479/14 Obecně závazná vyhláška č. x/2014, kterou se stanoví místní poplatek ze psů

doporučuje ZM
vydat v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku č. x/2014, kterou se stanoví místní poplatek ze psů.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5480/14 Obecně závazná vyhláška č. x/2014, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

doporučuje ZM
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. x/2014, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub  

5481/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 5126/14, 5135/14, 5144/14, 5201/14, 5229/14, 5231/14, 
5244/14, 5245/14, 5247/14, 5252/14, 5254/14, 5283/14, 5284/14, 5289/14, 
5290/14, 5291/14, 5296/14, 5297/14, 5298/14, 5299/14, 5300/14, 5301/14, 
5302/14, 5303/14, 5304/14, 5316/14, 5320/14, 5328/14, 5329/14, 5331/14, 
5332/14, 5333/14, 5334/14, 5335/14, 5336/14, 5337/14, 5347/14, 5348/14, 
5349/14, 5350/14, 5354/14, 5355/14, 5356/14, 5357/14, 5358/14, 5359/14, 
5360/14, 5362/14, 5363/14, 5365/14, 5367/14, 5368/14, 5369/14, 5371/14, 
5373/14.
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5482/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5287/14

ruší 
usnesení RM č. 5287/14 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 841/SAIW/037/2014 
se společností STRABAG, a.s., na akci „Komunikace Za Hniličkou“.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5483/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5352/14

ruší 
usnesení RM č. 5352/14 týkající se nájmu bytu č. 57 na ul. Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5484/14 MJP – změna usnesení ZM č. 1621/06 – příslib prodeje pozemku při ul. Okružní

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006, ve znění 
usnesení č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012, č. 660/12 ze dne 12. 7. 2012 a č. 936/13 ze dne 
20. 6. 2013, kterým bylo budoucím prodávajícím městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, schválen příslib prodeje, části 290/1 a části 
2230, oba v k.ú. Šumperk, včetně kamenných zídek a studny budoucím kupujícím M. a J. T., 
Šumperk.
Změna spočívá:
- v účelu předmětu prodeje z výstavby rodinného domu nově na zahradu
- v označení předmětu prodeje z části p.p.č. 290/1 a části p.p.č.  2230 o celkové výměře 

cca 330 m2 nově p.p.č. 290/1 o výměře 328 m2, důvodem je zápis geometrického plánu 
po dokončení ul. Okružní  

- budoucí kupující se zavazuje, že nejpozději k datu 31. 5. 2015 pozemek vyklidí od navážky 
a biologického odpadu a vybuduje výhradně na své náklady oplocení pozemků v předem 
odsouhlasené hranici 

- vlastnické právo bude převedeno po výstavbě oplocení a vyklizení pozemků od navážky a 
biologického odpadu v termínu nejpozději do 30. 9. 2015, pro případ nedodržení závazků 
budoucího kupujícího se sjednává jednorázová smluvní  pokuta ve výši 5.000,-- Kč, 
s možností budoucího prodávajícího od smlouvy odstoupit v plném rozsahu

- kupní cena 600,-- Kč/m2 se bere jako kupní cena konečná i v případě, pokud by vznikla 
povinnost uhradit DPH v platné výši v daném roce

- pokud bude vedení veřejného osvětlení zasahovat do pozemků, které jsou předmětem 
budoucího prodeje, zavazuje se budoucí kupující, že společně s kupní smlouvou zřídí ve 
prospěch vlastníka vedení veřejného osvětlení, tj. města Šumperka, služebnost inženýrské 
sítě, spočívající ve vedení a jeho správy, a to bezúplatně na dobu neurčitou 

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5485/14 MJP – pronájem skladu v objektu Temenická 2620/5 v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
25. 8. 2014 do 10. 9. 2014 dle usnesení RM číslo 5371/14 ze dne 21. 8. 2014, pronájem 
místnosti, označené jako sklad, umístěné ve II. NP objektu Temenická 2620/5 v Šumperku        
o podlahové ploše 6,4 m² pro nájemce PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907, za podmínek:
- účel nájmu - činnost střediska Klubu důchodců v Šumperku                                    
- doba nájmu neurčitá, počátek nájmu 1.10.2014, výpovědní lhůta 3 měsíce
- zúžení předmětu nájmu o místnost, označenou jako sklad, o podlahové ploše 3,4 m²
- nájemné zachováno v původní výši, tj. 5.000,-- Kč/rok/celek
Změny budou smluvně zajištěny uzavřením dodatku číslo 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. NNP/0007/2011 ze dne 30. 9. 2011.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5486/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 o velikosti kuchyň a tři pokoje 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 I. O., Šumperk, jako nájemkyní, na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5487/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 53 o velikosti jeden pokoj s kuchyňským koutem 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 V. P., Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5488/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti kuchyň a jeden pokoj na ulici Banskobystrické 
1274/41 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,   
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. H., Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5489/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti kuchyň a jeden pokoj 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 B. Š., Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5490/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti kuchyň a jeden pokoj na ulici Banskobystrické 
1279/50 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,    
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. D., Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5491/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti kuchyň a jeden pokoj na ulici 
Banskobystrické 1279/50 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. S., Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2016

nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5492/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 o velikosti kuchyň a jeden pokoj na ulici Jeremenkově
1571/19 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Ř., Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5493/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 o velikosti kuchyň a tři pokoje 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 P. a M. H., Šumperk, jako nájemci na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5494/14 MJP – bytová problematika

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi:
M. a J. P., nájemci obecního bytu č. 10 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 a A. P., 
nájemcem obecního bytu č. 15 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5495/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 10 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 s M. a J. P., 
Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Šumperku na ulici Zahradní 
2722/33 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČO 00303461, 
jako pronajímatelem na straně jedné a M. a J. P., Šumperk, jako nájemci na straně druhé, a to 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu  určitou do 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016
- nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5496/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 15 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 s A. P., 
Šumperk
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Šumperku na ulici Zahradní 
2722/33 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
jako pronajímatelem na straně jedné a A. P., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, a to 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu  neurčitou
- nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5497/14 MJP – bytová problematika

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 9 na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku, který byl uzavřen 
dne 16. 2. 2005 nájemní smlouvou č. 941/2005-N  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a M. D., Šumperk, jako 
nájemkyní, na základě ustanovení § 2288 odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5498/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
nevyhovět žádosti R. J. ze dne 18. 9. 2014 o prodloužení doby ubytování od 1. 10. 2014 do 
31. 12. 2014 dle smlouvy o ubytování č. MJP/111/08 uzavřené dne 18. 12. 2008, ve znění 
pozdějších dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČO 00303461, jako ubytovatelem a R. J., Šumperk, jako ubytovaným, jejímž předmětem je 
ubytovací buňka č. 1743/16 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. V případě 
nevyklizení bytu k datu 30. 9. 2014 podat žalobu na vyklizení.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5499/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v Šumperku ulici Zahradní 2722/33, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a Z. D., Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 10. 2014  do  30. 6. 2015
- smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5500/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – Bohdíkovská, J., parcela 239/4, NNv“ - ČEZ 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, J., parcela 
239/4, NNv“, jejímž předmětem bude právo umístit a provozovat přípojku závěsného 
kabelového vedení NN v předpokládané délce 3 m nad pozemek p.č. 1327/3 v k.ú. Horní 
Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
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- 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 110,-- Kč vč. 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 minimální částce 
1.000,-- Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy   
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena 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 30. 6. 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 je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5501/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – Bludovská, p.č. 6238, MIJA-THERM s.r.o., přípojka 
NNk“ – ČEZ,  lokalita mezi ul. Bludovskou a Prievidzskou

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Bludovská, p.č. 6238, 
MIJA-THERM s.r.o., přípojka NNk“, jejímž předmětem bude právo umístit a provozovat přípojku 
zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 21 m a 1 ks přípojkové skříně na 
pozemku p.č. 108/1 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:
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 5.310,-- 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 30. 6. 2017. V případě nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč



RM 99 – 25.09.2014

9

- 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 dotčeného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemcích předmětnou 
stavbu, v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5502/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy spol. ČEZ „Šumperk – Kranichova, p.č. 1845/74, M., NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Kranichova, p.č. 1845/74, M., NNk“ na pozemku 
p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk - přípojka zemního kabelového vedení NN v délce 0,8 m a 1 ks 
přípojkové skříně.
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  4.000,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě Smlouvy   
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0011/2013/Pe ze dne 3. 5. 2013

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5503/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy spol. ČEZ „Šumperk – Nerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, s.r.o., NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování 
zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Nerudova, p.č. 673/1, PRUMHOR, s.r.o., 
NNk“ na pozemku p.č .2059/3 v k.ú. Šumperk - přípojka zemního kabelového vedení NN 
v délce 26,58 m.
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 4.784,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 824,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
      3.960,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene               

a o zřízení práva provést stavbu VBb/0020/2013/Pe ze dne 12. 8. 2013, bude 
oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy
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- oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí             
a náklady na zhotovení geometrického plánu

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

5504/14 MJP – pronájem honitby Městské skály

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
9. 6. 2014 do 7. 7. 2014 dle usnesení rady města č. 5003/14  ze dne 5. 6. 2014, pronájem 
uznané honitby v držení  města Šumperka nazvané „Městské skály“.

Pronajímatel a držitel honitby: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, IČO 00303461 

Nájemce a uživatel honitby: Lesní statek Třemešek, v.o.s., se sídlem Oskava - Třemešek

                      čp. 80, PSČ 788 01, IČO 46579001

Účelem nájmu: výkon práva myslivosti v uvedené honitbě v souladu s předpisy o myslivosti a 
v souladu v nabídce nájemcem předloženým písemným záměrem mysliveckého hospodaření  
v dané honitbě

Doba nájmu: určitá 10-ti let od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2025 

Nájemné: 75.000,-- Kč ročně k celku bez DPH. Nájemné bude každoročně 
valorizováno s účinností od 1. 4. 2016, a to o míru inflace                      
vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok

Způsob ukončení: Způsobem upraveným v § 33 odst. 6 zákona o myslivosti. Pokud by 
účastníci smlouvy o nájmu honitby k zániku smlouvy využili výpověď podle § 33, odst. 6. písm. 
g) zákona o myslivosti, sjednává se lhůta 3 měsíců k zániku nájemního vztahu, počínaje 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.          
Další podmínky: Nájemce na své náklady zajistí úklid odpadků 1x týdně v prostoru „Tulinky“, 
dřevo na topení pro potřeby města Šumperka a jeho příspěvkových organizací,  čištění 
dešťových srážek, kmeny pro řezbářské soutěže pořádané městem Šumperkem či ve prospěch 
města, nabídne  městu Šumperku 2 kusy srnčí zvěře a 1 kus zvěře černé pro reprezentační 
účely, včetně možnosti odlovu.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5505/14 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „CPS a ÚO Šumperk“ v k.ú. Šumperk, 
or.  před Hasičskou stanicí na ul. Nemocniční v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník stavbou dotčených pozemků 
p.č. 2045, 2159/4, 2046/1, 364/1 a p.p.č. 2226 v k.ú. Šumperk (or. komunikace na ul. 
Nemocniční v okolí Hasičské stanice) zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných 
pozemcích stavbu, spočívající v odstranění stávajících sítí a umístění nových (přeložky 
rušených sítí) a stavby zpevněných ploch (parkoviště, chodník, dopravní ostrůvek) v rozsahu a 
stavebně technickém provedení dle doložené Projektové dokumentace: „CPS a ÚO Šumperk“ 
v k.ú. Šumperk zhotovitele Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Ostrava – Vtkovice, 
PSČ 703 00, IČO 48391531.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
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Stavebník:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, PSČ 779 00, 
IČO 70885940.
Podmínky:
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené RÚI   
a PMŠ.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5506/14 MJP – prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk, 
za bývalou prodejnou Mountfieldu

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 25. 8. 2014 od 10. 9. 2014 dle usnesení RM č. 5364/14 ze dne 21. 8. 2014 
schválit 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: 
- kupující: V. M., Lesnice
- 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
- kupující na vlastní náklady provede demolici vyrovnávací betonové zídky na pozemku p.č. 

481/1
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků 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: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5507/14 MJP – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub SAN-JV s.r.o.

souhlasí
s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub SAN-JV s.r.o., IČO 27847861, na adrese 
Žerotínova 1691/55, Šumperk.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5508/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy 
hygienických zařízení pro pacienty na lůžkových odděleních v pavilonu B“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy 
hygienických zařízení pro pacienty na lůžkových odděleních v pavilonu B“ zhotovitelem akce 
firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha, PSČ 110 00,
IČO 47153903. Nabídková cena je 3.093.138,-- Kč včetně DPH.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5509/14 MJP – vypsání veřejné zakázky „Balbínova 19, Šumperk – celková rekonstrukce 
volného bytu“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Balbínova 19, Šumperk – celková rekonstrukce 

volného bytu“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Eva Zatloukalová, Pavel 
Hegedüs

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Marek Pospíšil, Ing. Oto Sedlář, 
Lubomír Polášek

- minimální seznam oslovených zájemců:
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,       
IČO 25827375
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

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5510/14 MJP – záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického 
spektra Dětského klíče Šumperk, o.p.s.“ v lokalitě „Za Hniličkou“

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 459/07 ze dne 25. 10. 2007 z důvodu jiného řešení.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5511/14 MJP – záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického 
spektra Dětského klíče Šumperk, o.p.s.“ v lokalitě „Za Hniličkou“

ukládá
odboru RUI zajistit komplexní technickou přípravu pozemků ve vlastnictví města Šumperka 
v k.ú. Horní Temenice - lokalita „Za Hniličkou“ - k výstavbě rodinných domů.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5512/14 MJP – záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického 
spektra Dětského klíče Šumperk, o.p.s.“ v lokalitě „Za Hniličkou“

doporučuje ZM
schválit projektový záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického 
spektra Dětského klíče Šumperk, o.p.s.“ na části pozemku p.č. 1031/6 o výměře cca         
1621 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice  (lokalita pro výstavbu RD „Za Hniličkou“). 
Vlastníkem stavby bude Dětský klíč o.p.s., kterému město Šumperk převede do vlastnictví 
pozemek pod stavbou za dohodnutou částku 150.000,-- Kč, což je cena nižší než obvyklá 
z důvodu podpory a zájmu města vybudovat dům s uvedeným účelem na území města 
Šumperka. Na pozemek tvořící zázemí ke stavbě bude vlastníku stavby vydán příslib 
budoucího prodeje za cenu stanovenou usnesením ZM č. 1135/14 ve znění usnesení           
ZM č. 1184/14, to je 300,-- Kč/m2. 

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5513/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – Francouzská, p.č. 701/22, O., NNk“ – ČEZ

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Francouzská, p.č. 
701/22, O., NNk“, jejímž předmětem bude právo umístit a provozovat přípojku zemního  
kabelového vedení NN v předpokládané délce 8,4 m přes pozemek p.č. 701/26 v k.ú. Horní 
Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, 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 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 minimální částce 
1.000,-- Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy          
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena 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 30. 6. 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 je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5514/14 MJP – zveřejnění směny pozemků p.č. 724/1 a p.č. 1947/4 v k.ú. Šumperk

schvaluje 
záměr města zveřejnit směnu části pozemku p.č. 1947/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Šumperk, který je ve vlastnictví  města  Šumperka se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461 za část pozemku p.č. 724/1 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve 
vlastnictví společnosti UNING s.r.o., Terezínská 3101/1, Šumperk, za dále uvedených 
podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků: 400,-- Kč/m2
- společnost UNING s.r.o. doplatí městu Šumperk finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu 

výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu směňovaných pozemků
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí uhradí společnost UNING s.r.o.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5515/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavu vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a 
zpevněné plochy sjezdu, v rámci akce „Rodinný dům na p.p.č. 289/1 v k.ú. Horní 
Temenice“ – investor P. B.

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem je zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícího v umístění a provozování vodovodní a splaškové kanalizační přípojky 
v celkové délce cca 7,5 m přes pozemek p.č. 1230 v k.ú Horní Temenice, v rámci stavební 
akce „Rodinný dům na p.p.č. 289/1 v k.ú. Horní Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
P. B., Šumperk.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění usnesení 
RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v sazbě 40,-- Kč včetně DPH/1 m délky trasy vedení 
(věcného břemene), minimálně ale 500,-- Kč včetně DPH, 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 z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 
500,-- Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy             
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v termínu do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději ale do 30. 6. 2017, 
na základě písemné výzvy budoucího oprávněného. Pro případ nedodržení stanoveného 
termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,-- Kč

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník dotčeného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemku stavbu 
předmětné přípojky vodovodu a splaškové kanalizace a zpevněné plochy sjezdu, v trase, 
umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5516/14 MJP – odkoupení pozemků p. č. 1479/4 – ostatní plocha, p.č. 1479/6 – ostatní 
plocha,  a část pozemku 1479/1 vše v k.ú. Šumperk, plavecký areál Aquatoll              
v Šumperku

doporučuje ZM
odkoupit pozemky p.č. 1479/4 – ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1479/6 – ostatní plocha
o výměře 46 m2  a část pozemku p.č. 1479/1 vše v k.ú. Šumperk, a to za kupní cenu 800,--
Kč/m2  (areál Aquatollu v Šumperku).
Prodávající: SPIKSTAV s.r.o., se sídlem Vídeňská 1586/84, Praha 4 – Kunratice,              

PSČ 148 00, IČO 25899813

Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01,
IČO 00303461.

Předmět koupě: Pozemek p.č. 1479/4 – ostatní plocha o výměře 88 m2, pozemek p.č. 
1479/6 – ostatní plocha o výměře 46 m2 a část pozemku p.č.1479/1 
v k.ú. Šumperk 

Účel: Sjednocení vlastnictví stavby zdi s oplocením a okolních pozemků

Kupní cena: 800,-- Kč/m2 

Podmínky: Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN uhradí kupující. Náklady na 
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku uhradí kupující.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5517/14 MJP – pronájem pozemků p. č. 1479/4 – ostatní plocha, p.č. 1479/6 – ostatní 
plocha,  a části pozemku p.č. 1479/1 – ostatní plocha , a pozemku  p.č.1645/11 –
ostatní plocha, vše v k.ú. Šumperk, plavecký areál Aquatoll a pozemek při ul. Příčné
v Šumperku

neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1479/4 – ostatní plocha o výměře       
88 m2, pozemku p.č. 1479/6 – ostatní plocha o výměře 46 m2, části pozemku p.č. 1479/1     
– ostatní plocha (lokalita Aquatollu v Šumperku) a pozemku p.č. 1645/11 – ostatní plocha   
(komunikace v lokalitě při ul. Příčné v Šumperku),  vše v k.ú. Šumperk, a to za nájemné ve výši   
150,-- Kč/m2/rok. 
Pronajímatel: SPIKSTAV s.r.o., se sídlem Vídeňská 1586/84, Praha 4 – Kunratice,

PSČ 148 00,  IČO 25899813

Nájemce: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01,
IČO 00303461

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5518/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 57 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 P. K., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015
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- nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5519/14 Základní umělecká škola Šumperk

doporučuje ZM
schválit zařazení 6 mil. Kč do rozpočtu roku 2015 na rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů 
vody a kanalizace v objektu Základní umělecké školy, Žerotínova 11, Šumperk.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5520/14 Akce „PD – sanace suterénu radnice“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „PD – sanace 

suterénu radnice“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka 
Salcburgerová

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír 
Polášek 

- seznam zájemců ve složení:
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, IČO 10644334
Ing. arch. Petr Doležal, Slovanská 16, Šumperk, IČO 73235555
Ing. Vladislav Fornůsek, Sudkov 283, IČO 11574780
Atelier Šumperk, s.r.o., Francouzská 3093/12, Šumperk, IČO 27805271

Nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 
Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

5521/14 Veřejná zakázka na akci „Skatepark v Šumperku“

schvaluje 
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Skatepark              

v Šumperku“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk 
Šperlich         

náhradníci      
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Tomáš 
Vašíček

                     
- seznam zájemců ve složení:
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Mystic constructions spol. s r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2, IČO 26177358
BuildConcept s.r.o., Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4, IČO 27930831
Hydro Gas Manufacture s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO 26792699

Nebude zveřejněno na profilu zadavatele.
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5522/14 Investiční akce města, Regioprojekt Morava s.r.o.

schvaluje 
odboru RÚI dokončit investiční akci „Parkoviště a sběrná místa pro odpad Evaldova“ bez účasti 
společnosti Regioprojekt Morava s.r.o., se sídlem Šumperk, ul. 8. května 913/20,                 
IČO 25829904 a bez účasti B. Z., bytem Šumperk a současně schvaluje vynaložit nezbytné 
finanční prostředky na dohled autorizované osoby, opravy projektů, výkaz výměr. 

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5523/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 781/12 bod 2., 3., 6., 7. a 8. ze dne 20. 12. 2012 a usnesení                       
ZM č. 1030/13 bod 1. ze dne 7. 11. 2013 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5524/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM schválit
1. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka  

2. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka  

3. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka 

4. vzor smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Šumperka 

5. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

6. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka 

7. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2015
- Klášterní hudební slavnosti (9. ročník)                                            
- Divadlo v parku 2015 (22. ročník)                                  
- Klasika Viva (15. ročník)                                                
- Špek (10. ročník)                                                                                   
- Preludium Aloise Motýla (42. ročník)                                                                                                  
- Blues Alive  (20. ročník)                                            
- XXV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2015



RM 99 – 25.09.2014

18

- Džemfest  (16. ročník)
- Město čte knihu 2015 (11. ročník)
- XII. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2015
- Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, o.s.
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s.  
- Tělocvičná jednota Sokol Šumperk                                  
- TJ Šumperk                                   

8. časový harmonogram 

- 09.10.2014  předložení materiálu na jednání ZM a jeho schválení
- od 19.12.2014 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2015
(termín bude upřesněn)

- 05.01.2015         od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
- leden 2015       předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty 
a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce 
a činnosti

- leden 2015       předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 
na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty 
a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce 
a činnosti

- 30.01.2015          do 12:00 hod. ukončení přijímání žádostí
- březen 2015      předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací 

na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace 
jednotlivým žadatelům do RM ke schválení a k doporučení 
pro rozhodnutí ZM                                       

- březen 2015 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných    
                            na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5525/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek k odpisovému  plánu

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 1.183,-- Kč.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5526/14 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek 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. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 62.594,-- Kč.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5527/14 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9,                    
IČO 00852082, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2012, 
dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2012 a dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

5528/14 Návrh platu ředitelky SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9

schvaluje
plat PhDr. Petře Müllerové, Ph.D., ředitelce SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9,     
IČO 00852082, s účinností od 1. 10. 2014 dle předloženého materiálu.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5529/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu a učebnu 
na dobu delší než 100 hodin do 30. 6. 2015 organizacím FBC ASPER Šumperk, o.s.,                
TJ Šumperk a fyzické osobě – L. K., Šumperk.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5530/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičnu na dobu delší               
než 100 hodin do 30.06.2015 organizacím TJ Šumperk a Gymnastický klub Šumperk.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5531/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pronajmout nebytové prostory –
kotelny školy a kotelny jídelny na dobu delší než 100 hodin, a to od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015 organizaci SATEZA, a.s., Šumperk.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5532/14 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          
než 100 hodin do 30. 6. 2015 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk, Klub 
tanečního sportu NEXT Šumperk a fyzickým osobám – Z. H., Vikýřovice a H. B. Nový Malín.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5533/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2         
písm. a) a d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k:

1. posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková 
organizace používá pro svou činnost, a to na opravu podlahové krytiny v PC učebně            
v budově školy, v celkové výši do 30 tis. Kč

2. financování investičních výdajů, a to na vybudování oplocení kolem hřiště školy, v celkové 
výši do 80 tis. Kč. Realizace je podmíněna vydáním územního souhlasu

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5534/14 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:
Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01, Šumperk, IČO 00303461
- 5. 12. 2014 (pátek) – 24. 12. 2014 (středa): „Vánoce na točáku“, ul. Gen. Svobody od 

09:00 do 21:00 hod., pouze dne 24. 12. 2014 bude prodej ukončen již ve 14:00 hod.

- 24. 12. 2014 (středa) – 31. 12. 2014 (středa): „Vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody 
24. 12. 2014 od 14:00 do 21:00 hod., od 25. 12. 2014 bude provozní doba od 09:00 do 
21:00 hod., pouze dne 31. 12. 2014 bude prodej ukončen ve 13:00 hod., provozovatel 
PMŠ, a.s.

- 15. 12. 2014 (pondělí) – 17. 12. 2014 (středa): „Vánoční zabíjačkové trhy u radnice“, 
nám. Míru od 09:00 do 19:00 hod.   

- 19. 12. 2014 (pátek) – 20. 12. 2014 (sobota): Vánoční trhy, Hl. třída před Českou 
spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod.

- 25. 12. 2014 (čtvrtek): Vánoční mše, kostel Zvěstování Panny Marie od 16:00 do 21:00 
hod., v prostorách před klášterním kostelem

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5535/14 Žádost o projednání postupu zhotovitele Šumperského zpravodaje 

bere na vědomí
žádost J. N. o projednání postupu zhotovitele Šumperského zpravodaje ve věci sporné 
smlouvy, která byla uzavřena za účelem inzerce mezi společností Fenix trading, s.r.o.,
a PhDr. Zuzanou Kvapilovou.

5536/14 Příspěvková organizace města Sumperka – dodatek k odpisovému plánu

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, 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 97.920,-- Kč.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5537/14 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro Město Šumperk

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Petra Štefečková, Pavel Koutný, DiS., Ing. Milena 
Peluhová 

náhradníci
Ing. Petr Suchomel, Mgr. Petr Vavroušek, Helena Hloušková, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Jiří 
Andrle

- minimální seznam zájemců ve složení:
O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336
T-Mobil Czech Republik, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681
Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný, DiS.

5538/14 Smlouva o ukončení smlouvy o zajištění systému včasné intervence

schvaluje
ukončení smlouvy o zajištění systému včasné intervence mezi městy Šumperkem, Zábřehem    
a Mohelnicí.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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5539/14 Mimořádné odměny

doporučuje ZM schválit
- mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5540/14 Mimořádné odměny

schvaluje
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM, a členů komisí RM dle 
předloženého návrhu.

Termín: 10.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předs. komisí RM

5541/14 Mimořádné odměny

ukládá
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí.

Termín: 03.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5542/14 Zrušení komisí rady města 

schvaluje
zrušit komise:
- majetkoprávní a bytového hospodářství 
- architektury a regenerace městské památkové zóny 
- školství, kultury a letopiseckou 
- energetickou
- sociální 
- životního prostředí 
- pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě 
- obchodu a živností 
- dopravy a BESIP
- pro přidělování grantů a dotací 
- strategického rozvoje a výstavby

s účinností k 10. 10. 2014.
Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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5543/14 Personální záležitosti 

rozhodla
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) a j) zákona č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  v 
platném znění,  o  organizační změně,  spočívající  ve  zrušení 1 pracovního místa v kanceláři 
tajemníka s účinností ke dni 1. 1. 2015.  
Ke dni 31. 12. 2014 jsou ukončeny  smlouvy o zajištění agendy spisových materiálů  s městy 
Zábřeh a Mohelnice, které byly uzavřeny dne 31. 3. 2004 a na základě, kterých byl hrazen 
výkon činnosti  jednoho zaměstnance kanceláře tajemníka.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5544/14 Personální záležitosti 

schvaluje
s účinností ke dni 1. 1. 2015 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku:

ke dni 1. 1. 2015 -  stav 191,25 zaměstnanců.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5545/14 Personální záležitosti 

schvaluje
s účinností ke dni 1. 1. 2015 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, 
v platném znění, změnu přílohy č. 1 – novou systemizaci úřadu, organizačního řádu Městského 
úřadu v Šumperku schváleného radou města dne 12. 1. 2012. 

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5546/14 Personální záležitosti 

schvaluje
s účinností ke dni 1. 1. 2015 novou systemizaci Města Šumperka.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

5547/14 Veřejná zakázka „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise vyloučit uchazeče firmu PIVNIČKA, s.r.o.,
Ratenice 239, PSČ 289 11, IČO 24181692, z veřejné zakázky malého rozsahu ze soutěže pro 
„Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ z důvodu nesplnění 
kvalifikačních předpokladů a pro nesplnění podmínek zadavatele.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková
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5548/14 Veřejná zakázka „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ uzavřít smlouvu s dodavatelem 
nádob firmou 3PM, s.r.o., Na Radosti 65/46, Praha 5 – Zličín, PSČ 155 21, IČO 01775324, 
nabídková cena 937.616,-- Kč bez DPH, tj. 1.134.515,-- Kč včetně DPH.

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5549/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303 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. M., Šumperk, jako nájemce na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od   1. 11. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5550/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a J. V., Šumperk, jako nájemcem bytu č. 406 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2924/35, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5551/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a I. T., Šumperk, jako nájemcem bytu č. 209 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2 /měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5552/14 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 dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0012/2014 
uzavřené dne 19.6.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. B., Šumperk, jako 
nájemcem bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5553/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. F., Šumperk, jako nájemcem bytu č. 11 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou  jednoho roku od 1. 12. 2014 
- měsíční nájemné ve výši  37,-- Kč/m2 měs.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5554/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. H., Šumperk, jako nájemcem bytu č. 206 v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Temenické 2924/35, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 12. 2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5555/14 Činnost komise obchodu a živností 

bere na vědomí 
přehled činnosti komise obchodu a živností ve volebním období 2011 – 2014.

5556/14 Plán zimní údržby 2014/2015

schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2014/2015 dle projednaného návrhu PMŠ, a.s.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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5557/14 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
schvaluje
- v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

v platném znění, a v souladu s čl. XVII. odst. 2 stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní 
závěrku společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 
65138163 za rok 2013.

- výsledek hospodaření za účetní období 2013: 2.976,00 tis. Kč

v rozsahu:
- zpráva nezávislého auditora o ověření účetní roční 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

5558/14 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
schvaluje
v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
v platném znění a v souladu s čl. XVII. odst. 2 stanov společnosti PMŠ, a.s., použití zisku 
společnosti na povinný příděl do rezervního fondu společnosti a na úhradu ztrát společnosti 
z let minulých.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož 

5559/14 Významné stromy

schvaluje
seznam významných stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka dle projednaného 
návrhu.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

5560/14 Významné stromy

ukládá
správci ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka zařadit významné stromy na 
pozemcích města Šumperka do režimu zvláštní péče. 

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich



RM 99 – 25.09.2014

27

5561/14 Volba nových členů dozorčí rady společnosti PMŠ, a.s.

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné hromady
bere na vědomí

vzdání se členství v dozorčí radě společnosti Podniky města Šumperka, a.s., PhDr. Jana 
Závěšického, bytem Šumperk, k 29. 9. 2014 na základě jeho oznámení.

5562/14 Volba nových členů dozorčí rady společnosti PMŠ, a.s.

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné hromady
volí 
novými členy dozorčí rady s účinností od 1. 10. 2014: 
Ing. Luboše Cekra, bytem Šumperk
Ing. Josefa Sedláčka, bytem Šumperk

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5563/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1287/14

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2015 předpokládanou částku na 
rekonstrukci a přístavbu MŠ Nerudova ve výši 21 mil. Kč.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5564/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1300/14

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 210 tis. Kč 
jako veřejnou finanční podporu Divadlu Šumperk, s.r.o.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5565/14 Organizační zajištění zasedání ZM 9. 10. 2014

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne  9. 10. 2014 včetně programu. 

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






