
RM 102 – 23.10.2014

1

Spis. zn.:  95629/2014
              Č.j.: 95916/2014

U S N E S E N Í

ze 102. schůze rady města Šumperka ze dne 23. 10. 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.

5568/14 Rozpočtová opatření č. XIII roku 2014 města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. XIII roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši 1.346 tis. Kč
výdaje ve výši 2.482 tis. Kč

příjmy celkem 488.242 tis. Kč
výdaje celkem 587.712 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 600.760 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 595.342 tis. Kč

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

5569/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 4607/14, 4870/14, 5003/14, 5021/14, 5022/14, 5023/14, 
5024/14, 5025/14, 5026/14, 5027/14, 5028/14, 5029/14, 5030/14, 5031/14, 
5032/14, 5033/14, 5098/14, 5113/14, 5114/14, 5115/14, 5116/14, 5148/14, 
5149/14, 5150/14, 5169/14, 5200/14, 5214/14, 5215/14, 5236/14, 5271/14, 
5305/14, 5306/14, 5317/14, 5318/14, 5319/14, 5361/14, 5364/14, 5376/14, 
5378/14, 5380/14, 5381/14, 5382/14, 5384/14, 5386/14, 5387/14, 5388/14, 
5390/14, 5392/14, 5393/14, 5395/14, 5398/14, 5399/14, 5400/14, 5401/14, 
5403/14, 5404/14, 5409/14, 5411/14, 5412/14, 5413/14, 5414/14, 5415/14, 
5417/14, 5418/14, 5419/14, 5420/14, 5421/14, 5422/14, 5423/14, 5424/14, 
5425/14, 5426/14, 5428/14, 5429/14, 5436/14, 5439/14, 5440/14, 5441/14, 
5442/14, 5443/14, 5444/14, 5445/14, 5450/14, 5451/14, 5452/14, 5453/14, 
5454/14, 5455/14, 5456/14, 5459/14, 5462/14, 5463/14, 5465/14, 5466/14, 
5467/14, 5468/14, 5469/14, 5470/14, 5473/14, 5474/14, 5475/14, 5478/14, 
5479/14, 5480/14, 5482/14, 5483/14, 5484/14, 5506/14, 5507/14, 5509/14, 
5510/14, 5512/14, 5516/14, 5517/14, 5518/14, 5519/14, 5520/14, 5522/14, 
5523/14, 5524/14, 5525/14, 5526/14, 5527/14, 5528/14, 5529/14, 5530/14, 
5531/14, 5532/14, 5533/14, 5534/14, 5536/14, 5537/14, 5539/14, 5540/14, 
5541/14, 5542/14, 5547/14, 5556/14, 5557/14, 5558/14, 5559/14, 5560/14, 
5564/14.
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5570/14 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
5412/10 do 31.03.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
4315/13 do 31.08.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová 
5017/14 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5018/14 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5168/14 do 31.03.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5269/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5330/14 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5562/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož

5571/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5377/14

ruší
usnesení RM č. 5377/14, kterým bylo schváleno uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v domě 
zvláštního určení v Šumperku v ul. Gagarinově 2367/11 mezi městem Šumperkem a A. O.   

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

5572/14 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5155/14 a 5156/14

schvaluje
opravu usnesení RM č. 5155/14 a 5156/14, kterými bylo schváleno uzavření „Smlouvy          
o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné 
zakázky“ na realizaci nákup el. energie, když v textu obou usnesení je chybně uveden rok 
2013, správně má být uveden rok 2015 (v nadpisu usnesení je rok 2015 uveden správně). 

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová 

5573/14 MJP – ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Hlavní 
třída 388/27, Šumperk  

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č.j. NNP/0001/2014,  uzavřené dne    
14. 2. 2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  
00303461, jako pronajímatelem a Ivanou Peterkovou, bytem Šumperk, IČO 73897906, jako 
nájemcem.
Předmět nájmu: část nebytové jednotky č. 388/8  v budově na ulici Hlavní třída 388/27, 

Šumperk, označené jako provozovna rychlého občerstvení  o podlahové 
ploše 19,50 m²    

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31. 10. 2014

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5574/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu na 
ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše 19,50 m², stávající užívání 
provozovna rychlého občerstvení.
Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od  1. 1. 2015, výpovědní lhůta           

6 měsíců 
Nájemné: minimální výše nájemného nestanovena   

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2016

Služby: energie (elektřina a voda) jsou pro prostory společné s vedlejším prostorem 
sloužícím k podnikání na téže adrese a jejich rozúčtování bude provádět 
pronajímatel     

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Hlavní třída 27 neotvírat“, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání prostor sloužících     
k podnikání ponese ze svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
19. 11.  2014 nejpozději do 17:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 19. 11. 2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy        
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 27.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5575/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem  prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se v budově na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek  v tomto složení:

členové hodnotící komise: 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise:
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5576/14 MJP – uzavření splátkového kalendáře

schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s Ivanou Peterkovou, Šumavská 2561/12,  
Šumperk, IČO 73897906, nájemcem části nebytové jednotky č. 388/8 (provozovna rychlého 
občerstvení) na adrese Hlavní třída 27, Šumperk, za podmínek:
dlužná částka: 43.000,-- Kč
délka splatnosti: 18 měsíců 
výše splátky: min. 2.400,-- Kč
datum splátky: do 25. dne v měsíci
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.
Dohoda bude uzavřena po ukončení nájemního vztahu a předání vyklizeného nebytového 
prostoru zpět pronajímateli.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5577/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a A. D., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 11. 2014
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5578/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 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 J. W., bytem Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé, za podmínek:
- 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

5579/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a S. a  J. D., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem  1. 11. 2014
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5580/14 MJP – změna usnesení RM č. 5351/14

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5351/14 ze dne 21. 8. 2014, kterým bylo schváleno uzavření dohody   
o narovnání za užívání částí pozemků p.č. 2185/1 a 2185/2 o celkové výměře 150 m2 v k.ú. 
Šumperk po dobu potřebnou k provedení stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka 
Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“. Ke změně dochází ve výši náhrady za užívání, 
která bude nově činit 5.363,-- Kč místo již schválených 4.469,-- Kč.
Ostatní podmínky stanovené usnesením RM č. 5351/14 ze dne 21. 8. 2014 zůstávají 
nezměněny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5581/14 MJP – změna usnesení ZM č. 1317/14

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1317/14 ze dne 18. 9. 2014, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezky k části pozemku p.č. 2185/1        
a 2185/2 v k.ú. Šumperk v rozsahu stanoveném GP č. 6377-602/2013, spočívající v právu 
umístění lávky, jejíž kóty jsou uvedeny a odsouhlaseny v projektové dokumentaci a v právu 
přístupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedené 
části pozemků za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly   
a demontáže této stavby. Ke změně dochází ve výši jednorázové úplaty za zřízení věcného 
břemene, která bude činit 20.040,-- Kč bez DPH + 21% DPH 4.208,-- Kč, tj.  celkem 24.248,--
Kč, včetně DPH, místo již schválených 20.207,-- Kč včetně DPH.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1317/14 ze dne 18. 9. 2014 zůstávají 
nezměněny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5582/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy spol. ČEZ „Šumperk – 8. května, par. č. 1420/2, Smart. Con., NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – 8. května, par. č. 1420/2, Smart. Con., NNk“ na 
pozemku p.č. 1420/8 v k.ú. Šumperk - přípojka zemního kabelového vedení NN v délce       
5,17 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 minimální částce 1.000,-- 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/0005/2013/Pe ze dne 12. 2. 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
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5583/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy spol. ČEZ „Šumperk – Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“ 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Okružní, p.č. 290/1, Tomeš, NNk“ na pozemku 
p.č. 290/1 a p.č. 2230 v k.ú. Šumperk - přípojka zemního kabelového vedení NN v celkové 
délce 15,16 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 5.729,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 569,-- Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po 
započtení zálohy ve výši 5.160,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě      
o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0021/2013/Pe ze dne 
12. 8. 2013, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě do 
30 dnů ode dne uzavření smlouvy

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5584/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rodinný dům o jedné b.j. 
s garáží a přípojkami v Temenici“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a spravovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 10,39 m přes 
pozemek p.č. 1327/3 v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení novostavby RD na ul. 
Bohdíkovské 3254/65A, Šumperk, v rámci akce „Rodinný dům o jedné b.j. s garáží a 
přípojkami v Temenici“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
M. G., bytem Šumperk.

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 416,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.264,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 1.680,--
Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0025/2011/Pe ze dne 
17. 8. 2011, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5585/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Multifunkční síť fy SELECT 
SYSTEM, s.r.o. – Šumperk – 1. etapa“ + dohoda o ukončení Smlouvy o zřízení 
věcného břemene VB/0034/2014/Pe

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení multifunkční komunikační sítě v celkové délce 2231 m 
přes pozemky p.č. st. 1981/2, st. 1982/2, st. 1983/2, st. 1984/2, 5/1, 5/4, 9/3, 9/11, 
9/25, 9/34, 9/37, 9/38, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 11/2, 11/9, 11/12, 
14/5, 14/7, 25/1, 25/13, 25/14, 25/22, 25/23, 25/26, 227/1, 227/3, 227/4, 227/6, 
227/7, 227/8, 227/9, 227/18, 227/20, 231/3, 231/4, 231/6, 239/1, 239/2, 239/3, 
307/4, 1960/11, 1960/13, 1965/1, 1965/5, 1965/18, 1965/19, 2035/2, 2035/3, 
2035/4, 2037/1, 2037/2, 2040/2, 2040/4, 2044/1, 2053/9, 2159/5, 2211/3, 2211/4, 
2211/7, 2211/8, 2211/10, 2211/13, 2211/15, 2211/16, 2211/24, 2211/26, 2211/27, 
2211/28, 2211/29, 2211/30, 2248/1, 2248/3, 2248/4, 2248/5, 2253/10, 3154/1 v k.ú. 
Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 324.473,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 2.387,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 428.000,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0055/2009/Foj ze dne 8. 10. 2009, a po započtení přeplatku ve 
výši 101.140,-- Kč, který oprávněný obdržel na základě Smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě VB/0034/2014/Pe ze dne 4. 8. 2014, bude 
oprávněnému vrácen zpět v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před 
vkladem věcného práva do KN

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

- v rámci smlouvy bude mezi oprávněným a povinným uzavřena dohoda o ukončení Smlouvy 
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě VB/0034/2014/Pe ze dne             
4. 8. 2014

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5586/14 MJP – změna usnesení RM č. 5434/14 – uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o. – Šumperk – 2a. 
etapa“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5434/14 ze dne 11. 9. 2014, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení práva uložit a 
spravovat podzemní 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, v rámci stavby „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o. – Šumperk 
– 2a. etapa“, pro oprávněného spol. SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, 
Šumperk, IČO 25382292.
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Změna usnesení spočívá:
1. ve zúžení výčtu dotčených pozemků o pozemky p.č. 9/29, 14/1 a 2253/7 v k.ú. Šumperk
2. ve změně chybně uvedené celkové délky věcného břemene z původních 750 m na nově 

stanovených 877,13 m 
3. ve změně stanovené výše úplaty a přeplatku, přičemž nově se výše úplaty stanovuje  

v částce 120.892,-- Kč včetně platné sazby DPH a výše přeplatku v částce 43.268,-- Kč.
V ostatním se usnesení RM č. 5434/14 nemění.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5587/14 MJP – služební vozidlo městské policie

schvaluje
- od data převzetí vozidla Škoda Rapid Fresh Ambition, RZ 5M6 3533, rok výroby 2014, od 

prodejce pojistit vozidlo dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění vozidel 
ze dne 28. 12. 2012 uzavřené mezi městem Šumperkem a Kooperativou pojišťovnou, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, ve znění 
pozdějších dodatků. Roční pojistné na vozidlo činí 5.762,-- Kč

- k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Roomster, RZ 3M1 8900, rok výroby 2007,
vyjmout toto vozidlo z pojištění dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění
vozidel ze dne 28. 12. 2012 uzavřené mezi městem Šumperkem a Kooperativou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 
47116617, ve znění pozdějších dodatků. Roční pojistné bude poníženo o částku            
4.009,-- Kč   

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5588/14 MJP – služební vozidlo městské policie

schvaluje
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje služebního vozidla městské policie Škoda Roomster, 
RZ 3M1 8900, rok výroby 2007, a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. 

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Dočekal

5589/14 MJP – služební vozidlo městské policie

schvaluje
vybavení vozidla městské policie Škoda Fabia Combi, RZ 4M4 0870, rok výroby 2010, 
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré 
barvy. Stávající vozidlo Škoda Roomster, RZ 3M1 8900, rok výroby 2007, které bylo tímto 
zařízením vybaveno doposud, bude odprodáno.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Dočekal
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5590/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, Šumperk – změna budoucího kupujícího        
a nájemce bytu č. 2922/6 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
ukončit dohodou nájem bytu č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzské č.p. 2922/25 se stávajícími nájemci manželi M. a A. O., bytem Chromeč, PSČ 
789 01, ke dni 30. 11. 2014.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5591/14 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, Šumperk – změna budoucího kupujícího        
a nájemce bytu č. 2922/6 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1. 12. 2014, jejímž předmětem bude byt č. 2922/6
v domě při ul. Prievidzské 2922/25 v Šumperku s manželi  Z. a T. S.,  oba bytem Chromeč, 
PSČ 789 01.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5592/14 MJP – předání lesního pozemku p.č. 735 v k.ú. Horní Temenice do správy PMŠ, a.s.

schvaluje
předání lesního pozemku p.č. 735 o výměře 24252 m2 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do správy Podniků 
města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, a to včetně 
trvalých porostů dle platné LHO.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5593/14 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p.č. 
1799/30 pro vlastníka pozemku p.č. 1799/12, vše v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít věcné břemeno služebnosti stezky a cesty, spočívající v právu vjezdu a průchodu přes 
pozemek p.č. 1799/30 v k.ú. Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka pozemku 
p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, oprávněným z věcného břemene je společnost 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČO 70994226.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
- rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 6194-121A/2012 ze dne 

23. 11. 2012 zhotovitele GEOCART-Ing. Igor Vychopeň 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing.  Répalová



RM 102 – 23.10.2014

10

5594/14 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku                 
p.č. 1799/30 pro vlastníka pozemku p.č. 1799/12, vše v k.ú. Šumperk

bere na vědomí
v souvislosti s realizací usnesení ZM č. 1269/14 ze dne 19. 6. 2014 a č. 1321/14 ze dne     
18. 9. 2014 (odkoupení pozemků lokalita „přednádraží“) podmínku Správy železniční dopravní 
cesty, s.o. uzavřít současně s kupní smlouvou mezi městem Šumperkem a ČD, a.s., smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vstup a vjezd na pozemek p.č. 1799/30 
v k.ú. Šumperk mezi budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným 
Správou železniční dopravní cesty, s.o. Bližší podmínky budou schváleny po jejich předložení 
budoucím oprávněným.

5595/14 MJP – směna části pozemku p.č. 1947/4 a části pozemku p.č. 724/1 v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
1. 10. 2014 do 17. 10. 2014 dle usnesení rady města č. 5514/14 ze dne 25. 9. 2014, 
schválit směnu části pozemku p.č. 1947/4 o výměře cca 100 m2 dle GP č. 6480-115/2014 
označené jako p.p.č. 1947/10 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 výměře  cca 
75 m2, dle GP č. 6480-115/2014 označené  jako p.p.č. 3258 v k.ú. Šumperk, který je ve 
vlastnictví společnosti  UNING s.r.o., Terezínská 3101/1, Šumperk, IČO 25899902, za dále 
uvedených podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků: 400,--Kč/m2
- společnost UNING, s.r.o., doplatí městu Šumperku finanční rozdíl ve výši odpovídající 

rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu směňovaných 
pozemků do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 
katastru nemovitostí uhradí společnost UNING, s.r.o.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5596/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 449/1 – ostatní plocha a části 
p.č. 414 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p.č.  449/1 – ostatní plocha        
a část pozemku p.č. 414 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Temenice.

Účel: rozšíření stávajícího areálu kynologické základny Policie ČR za Bratrušovským 
památníkem

Kupní cena: 100,-- Kč/m2

Poznámka:
Předmět prodeje bude upřesněn geometrickým plánem pro zaměření skutečného stavu trasy 
komunikace, který na své náklady nechá zpracovat město Šumperk.

Termín: 27.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5597/14 MJP – žádost INPROX Šumperk, s.r.o., o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky 
v k.ú. Šumperk, pronajaté za účelem přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. 
Jesenické EI/11

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, část 
p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 
o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, p.p.č. 987/4 o výměře 48 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, 
p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, část p.p.č. 1067/23 
o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 226 m2, p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, 
p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 
1093/45 o výměře cca 17 m2, část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 
o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 
36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 490 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 184 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 
12 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- nájemce: INPROX Šumperk, s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, 

IČO 27862526
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, 

přilehlých komunikací a chodníků
- doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016
- nájemné: 5.000,-- Kč/celek/rok

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5598/14 MJP – pronájem plynárenských zařízení

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 9. 2014 do 1. 10. 2014 dle usnesení RM č. 5465/14 ze dne 11. 9. 2014 
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
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- nájemce: RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústní nad 
Labem

- doba pronájmu: neurčitá 
- účel pronájmu: distribuce plynu zákazníkům
- nájemné: za kalendářní rok do roku 2019 činí 107.723,-- Kč + DPH v zákonné výši. Po 

roku 2019 bude nájemné stanoveno dle předloženého návrhu smlouvy
- podmínky pronájmu: dle předloženého návrhu smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
- smlouva o nájmu plynárenského zařízení dnem své účinnosti ruší smlouvy o nájmu             

č. 616001/00 ze dne 21. 1. 2000, č. 616001/03 ze dne 21. 5. 2003 a č. 616011/04 ze 
dne 27. 9. 2004, uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem, ve znění pozdějších dodatků

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5599/14 MJP – realizace prodeje – zahrada u domu Janošíkova 2, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2886/12 ze dne 4. 10. 2012        
a podle usnesení zastupitelstva města č. 935/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1905/5 o výměře 737 m 2 v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- kupující: T. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, P. a L. P., spoluvlastnický podíl            

o velikosti 1/4, V. a Z. P., spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/4, a F. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk

- kupní cena: 300,-- Kč/m2 byla uhrazena v souladu se smlouvou obch/0058/2013
- kupujícím byla uznána sleva z kupní ceny ve výši 6.000,-- Kč za umístění lampy veřejného 

osvětlení a vedení veřejného osvětlení, přičemž toto právo umístění lampy a vedení 
veřejného osvětlení bude zřízeno společně s prodejem p.p.č. 1905/5 v k.ú. Šumperk

- jako věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě, bude zřízeno bezúplatně na dobu 
neurčitou 

- kupující T. N. a P. a L. P. berou  na vědomí, že na předmětu prodeje jsou stavby bez 
pevného základu spojeného se zemí, které jsou  ve vlastnictví F. Š. a V. a Z. P., s tím, že 
další užívání staveb si mezi sebou upraví budoucí kupující sami

- kupující uhradí správní poplatek za  vklad do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5600/14 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 571/5  v k.ú. Šumperk – část zahrady 
u domu Vančurova 25, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 571/5 o výměře 43 m2 (část zahrady
u domu Vančurova 25, Šumperk).
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití 
Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 03.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5601/14 MJP - odkoupení pozemku p.č. 1645/11 - ostatní plocha  v k.ú. Šumperk (lokalita        
u ul. Příčné v Šumperku)

ukládá 
vedoucí odboru MJP jednat s prodávajícím SPIKSTAV, s.r.o., se sídlem Vídeňská 1586/84, 
Praha 4-Kunratice, IČO 25899813, o odkoupení pozemku p.č. 1645/11 – ostatní plocha            
o výměře 141 m2 v k.ú. Šumperk za kupní cenu do částky 278,-- Kč/m2 s ohledem na 
využitelnost pozemku a lokalitu.  

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5602/14 MJP – souhlas s podpachtováním zemědělského pozemku p.č. 3461 v k.ú. Nový 
Malín

schvaluje
vydat souhlas s podpachtováním zemědělského pozemku p.č. 3461 o výměře 5686 m2 v k.ú. 
Nový Malín, propachtovaného na základě Pachtovní smlouvy MP/0003/2014/Pe ze dne
11. 7. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2014, uzavřené mezi městem Šumperk, jako 
propachtovatelem a Zemědělským družstvem Úsovsko, se sídlem Klopina 33, Úsov,
PSČ 789 73, IČO 00397318, jako pachtýřem. Pachtýř je oprávněn předmětný pozemek 
podpachtovat pouze v rámci koncernu Úsovsko, a. s., se sídlem Klopina 33, Úsov, PSČ 789 
73, IČO 60793015.

Termín: 15.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5603/14 MJP - realizace prodeje – pozemek pod novou přístupovou rampou k domu
J. z Poděbrad 18, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3329/13 ze dne 7. 2. 2013            
a  usnesení zastupitelstva města č. 864/13 ze dne 4. 4. 2013, kterým byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře 13 m2, dle GP číslo 6469-
50/2014 pozemek nově označen jako p.p.č. 25/44 o výměře 13 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupující: Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk
- kupní cena: 1.869,-- Kč/m2 byla uhrazena v souladu se smlouvou obch/0016/2013
- kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5604/14 MJP - změna plnění ze „Smlouvy o závazcích investorů…“ (výstavba „Za Hniličkou“)

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 938/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byly schváleny podmínky 
Smlouvy o závazcích investorů výstavby komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou 
výstavbu rodinných domů v Horní Temenici, která byla uzavřena mezi městem Šumperkem     
a J. a M. G., bytem  Šumperk, a M. P., bytem Innsbruck. Změna spočívá v posunutí termínu 
plnění ze strany města Šumperka, kdy se město zavázalo do července 2014 uvést komunikaci 
do předčasného užívání a stanovuje se nový termín do 31. 5. 2015.
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5605/14 MJP - odložení splátky na půjčku – G. (výstavba „Za Hniličkou“)

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 939/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byla schválena půjčka ve 
výši 750.000,-- Kč, kterou poskytlo město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČO 00303461, jako věřitel dlužníkům J. a M. G., bytem Šumperk. Změna spočívá v posunutí 
termínu uhrazení 1. splátky z termínu 30. 9. 2014 nově do 30. 9. 2015, tj. k termínu 30. 9.
2015 bude uhrazeno 200.000,-- Kč.  Současně město Šumperk jako věřitel potvrzuje, že 
netrvá na uhrazení dlužné částky jako celku.
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5606/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu 2x vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, 
pro účely napojení objektů na pozemku st.p.č. 90 a 91/1 v k.ú. Horní Temenice (or. 
lokalita Za Hniličkou při ul. Bohdíkovské v Temenici)

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 2x vodovodní a splaškové kanalizační přípojky 
v celkové délce cca 9,5 m přes pozemek p.č. 1376 a 1316/7 v k.ú Horní Temenice, pro účely 
napojení objektů na pozemcích st.p.č. 90 a 91/1 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:
Z. S., bytem Šumperk.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění usnesení 
RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, v sazbě 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 
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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 31. 7. 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 dotčených pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na pozemku stavbu 
předmětných přípojek, v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5607/14 MJP - správa majetku – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk                       
– rekonstrukce výtahu (V2) v pavilonu B“

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

zakázkách, v platném znění, na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu (V2) 
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. Marek Pospíšil, Daniela Kallasová, 
Pavel Hegedüs

- minimální seznam oslovených zájemců:
OTIS a. s, se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254
VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00,                 
IČO 28566637
Schindler CZ, a. s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, IČO 27127010
Výtahy Pardubice a. s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice, PSČ 533 01, IČO 13582101
MSV Liberec, se sídlem Kralická 79/11, Liberec, PSČ 460 07, IČO 61328952

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5608/14 MJP -  „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ – uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – snížení ceny díla

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/0014/2014 ze dne 21. 8. 2014 na akci 
„Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje tepla“ uzavřené s firmou 
PONTINAGAS s.r.o., se sídlem Sokolovská 570, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČO 
49435990, na snížení ceny díla o částku 60.000,-- Kč bez DPH, tj. 72.600,-- Kč včetně DPH. 
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Smluvní cena díla se snižuje z částky 954.815,-- Kč bez DPH na částku 894.815,-- Kč bez 
DPH, tj. z částky 1.155.326,-- Kč včetně DPH na částku 1.082.726,-- Kč včetně DPH.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5609/14 MJP - vyhodnocení veřejné zakázky „Obchodní akademie – Hl. třída 31, Šumperk –
oprava oplocení“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Obchodní akademie – Hl. třída 31, Šumperk –
oprava oplocení“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s. r. o., se sídlem
Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 
1.099.900,-- Kč bez DPH, tj. 1.330.879,--  Kč včetně DPH.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5610/14 MJP - vyhodnocení veřejné zakázky „Balbínova 19, Šumperk – celková rekonstrukce 
volného bytu“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Balbínova 19, Šumperk – celková rekonstrukce 
volného bytu“ zhotovitelem akce firmu Radek Pecha, se sídlem Uničovská 296/46, Šumperk, 
IČO 46098682. Nabídková cena je 328.741,-- Kč bez DPH, tj. 378.052,15 Kč včetně DPH.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5611/14 MJP - zřízení zpevněné plochy pro vjezd – p.p.č. 103/3 v k.ú. Horní Temenice

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 103/3 v k,ú. Horní Temenice.
Poskytovatel práva: město Šumperk se sídlem nám. míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: J. G., Šumperk
Účel: zajištění vjezdu na p.p.č. 102/8 v k.ú. Horní Temenice
Úplata za užití práva: 100,-- Kč/rok + DPH v platné výši
Doba užití práva: neurčitá, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 

jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky:  
- uživatel práva zpevní část pozemku užívanou ke vjezdu na vlastní náklady
- nájezd na p.p.č. 103/3 v k.ú. Horní Temenice uživatel práva upraví tak, aby nedocházelo 

k poškození stávajícího obrubníku                
- poskytovatel práva upozorňuje uživatele práva na skutečnost, že zajištění zákazu stání 

v části vybudovaného sjezdu na p.p.č.103/3 v k.ú. Horní Temenice bude zajištěno 
nejpozději do května roku 2015, a to vyznačením dopravního značení na asfaltu. Pokud 
nedojde k dopravnímu značení a nebude možné zajistit vjezd na p.p.č. 102/8 v k.ú. Horní 
Temenice bude smlouva o užití práva ze strany poskytovatele práva vypovězena, bez 
nároku na kompenzaci nákladů na vybudování vjezdu

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5612/14 MJP – dohoda mezi městem Šumperkem a obcí Dolní Studénky o údržbě 
„Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“

schvaluje
uzavřít dohodu mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 
IČO 00303461 a obcí Dolní Studénky, se sídlem Dolní Studénky 99, PSČ 788 20, IČO 
00635936, ohledně údržby „Cyklostezky Šumperk – Dolní Studénky“ a spoluvlastnictví 
„Cyklostezky Šumperk – Dolní Studénky, část Lávka Desná“.
Podmínky:
- vedlejší účastník: PMŠ, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 

65138163
- půlení nákladů na případné opravy lávky z důvodu spoluvlastnictví lávky
- letní údržbu zajistí provádět po odbočku na Králec město Šumperk na vlastní náklady
- zimní údržbu zajistí provádět po náhon (u společnosti SUMTEX ENERGO, s.r.o.) obec Dolní 

Studénky na vlastní náklady
- revize mostu zajistí na vlastní náklady město Šumperk

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

5613/14 Akce „PD - sanace suterénu radnice“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „PD – sanace suterénu radnice“ uchazeče Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, 
Šumperk, IČO 10644334. Nabídková cena je 328.000,-- Kč bez DPH, tj. 396.880,-- Kč včetně 
DPH.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5614/14 Akce „Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Energetické úspory MŠ Evaldova 25, Šumperk“ uchazeče Prumhor, spol. s r.o., 
Václavské náměstí 808/66, Praha, IČO 47153903. Nabídková cena je 2.022.222,-- Kč bez 
DPH, tj. 2.446.889,-- Kč včetně DPH.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5615/14 Akce „Vytápění a větrání tělocvičny ZŠ 8. května“, dodatek č. 1

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OZ–14–1307 ze dne 22. 9. 2014 uzavřené mezi 
společností Vzduchotechnika Zmrzlík, s.r.o., Uničovská 69, Šternberk, IČO 25900102, na akci 
„Vytápění a větrání tělocvičny ZŠ 8. května“ na dokončení realizace předmětu plnění               
do 18. 11. 2014.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová



RM 102 – 23.10.2014

18

5616/14 Stavba „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MěÚ Jesenická 31 
v Šumperku“

ruší
usnesení RM č. 5250/14 ze dne 24. 7. 2014 na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 
výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MěÚ Jesenická 
31 v Šumperku“.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5617/14 Stavba „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MěÚ Jesenická 31 
v Šumperku“

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

plochy na dvoře MěÚ Jesenická 31 v Šumperku“

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

náhradníci
1. místostarosta, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Jiří Doleček

- seznam zájemců ve složení:
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, IČO 41031024
Provozní Nový Malín, s.r.o., Nový Malín 240, IČO 25861905
ADVANTA SERVIS, s.r.o., Rapotín 135, IČO 60707216
SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská čp. 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671
Petr Osladil, Zámecká 80, Vikýřovice, IČO 74450409
EVJAK, s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk, IČO 26836980
SKITECH s.r.o., Kunčice 56, Staré Město, IČO 2827182

Nebude zveřejněno na profilu zadavatele.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5618/14 Akce „Komunikace Za Hniličkou“,  dodatek č. 1

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/SAIW/037/2014 ze dne 23. 6. 2014,
uzavřené se společností STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 
60838744, DIČ CZ60838744, na akci „Komunikace za Hniličkou“ na dokončení realizace 
předmětu plnění do 29. 5. 2015 (SoD oddíl VI. Doba plnění) a vícepráce spojené s vymístěním 
kabelu NN do max. částky 48.780,-- Kč bez DPH (tj. max. 58.988,-- Kč včetně DPH). Smluvní 
cena se mění na max. 2.041.185,51 Kč bez DPH (tj. max. 2.469.834,50 Kč včetně DPH). 

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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5619/14 Akce „Modernizace sportovišť ZŠ Sluneční, Šumperk“, dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 039/14 ze dne 16. 7. 2014 uzavřené se 
společností EKOZIS a J.I.H. pro Šumperk, na akci „Modernizace sportovišť ZŠ Sluneční, 
Šumperk“ na provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do minimální výše 50.756,-- Kč 
bez DPH.
Původní cena je 7.491.251,-- Kč bez DPH, nová cena je 7.440.495,-- Kč bez DPH (tj. 
9.002.999,-- Kč včetně DPH).

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

5620/14 Veřejná zakázka „Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk“ zhotovitelem akce DACH SYSTEM 
s.r.o., Chválkovická 220/45, Olomouc, IČO 25367501. Nabídková cena je 7.498.317,--  Kč 
bez DPH, tj. 9.072.963,-- Kč včetně DPH.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5621/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce: Sdružení přátel folkloru Severní Hané
Zastoupený: Miroslavem Drtilem
Účel použití: na náklady spojené s pronájmem nebytových prostor v DK Šumperk
Výše částky: 20.000,-- Kč

Termín realizace a profinancování finančních prostředků: do 31.12.2014
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2015

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5622/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2014 navýšení částky              
na veřejnou finanční podporu o 20 tis. Kč.

Termín: 20.11.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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5623/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

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

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5624/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout finanční dar od společnosti 
EPCOS, s.r.o., a TDK Group Company, Feritová 1, IČO 25569341, v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, v celkové výši 6.500,-- Kč. Finanční dar bude poskytnut na „Výpravu na soutěž robotů“.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5625/14 Organizace provozu školních družin v základních školách v Šumperku v období 
podzimních školních prázdnin

bere na vědomí
informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách v Šumperku v období 
podzimních školních prázdnin ve dnech 27. 10. 2014 a 29. 10. 2014.

5626/14 Nájemní smlouvy o nájmu prodejních domků na akci „Vánoce na točáku“

bere na vědomí
uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 
točáku“, kteří dne 6. 10 2014 vysoutěžili v dražbě prodejní domky č. D1-D5 na období, které je 
stanoveno od 09:00 hod. dne 5. 12. 2014 do 14:00 hod. dne 24. 12. 2014.
- Hana Vrtalová, Pod Senovou 18, 787 01 Šumperk   

IČO 03351921, prodejní domek č. D1

- Viktor Rudiš, Nezvalova 55, 787 01 Šumperk
IČO 87813963, prodejní domek č. D2

- Hana Kulichová, Petrov nad Desnou 352, 788 14 Petrov nad Desnou
IČO 75343924, prodejní domek č. D3

- Jiří Giesl, Polská 3, 787 01 Šumperk
IČO 48437514, prodejní domek č. D4

- František Jurečka, Jugoslávská 13, 787 01 Šumperk
IČO 60294256, prodejní domek č. D5

Termín: 23.10.2014 
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5627/14 Adventní koncert – prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie

schvaluje
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro druhý adventní koncert konaný dne 
7. 12. 2014 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.

Termín: 07.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

5628/14 Adventní koncert v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie – převzetí záštity

schvaluje
převzetí záštity města Šumperka nad druhým adventním koncertem konaném dne 7. 12. 2014 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.

Termín: 07.12.2014 
Zodpovídá: Ing. Miterková

5629/14 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

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

P. D., bytem 787 01 Šumperk
- 25. 10. 2014 (sobota): svatba V. a A. O., místo konání Centrum Maják, Husitská 2, 

Šumperk (hotelová terasa), doba konání ohňostroje 22:00-22:10 hod.

Termín: 25.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková 

5630/14 Změna platu ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny           
a Kina Oko Šumperk 

schvaluje
změnu platu ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny  Šumperk      
a Kina Oko Šumperk, v souladu s novelou nařízením vlády č. 564/2006, Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a to s účinností od 
1. 11. 2014.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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5631/14 Hospodaření s komunálním odpadem – podzemní kontejnery Radniční

ukládá
realizovat investiční záměr na vybudování 5 kusů podzemních kontejnerů typu CITY při ulici 
Radniční na parkovišti PMŠ, a.s.:
- 2 kontejnery na směsný komunální odpad při průchodu k restauraci Schiller
- 3 kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu u zadního vchodu domu 

Slovanská 17 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

5632/14 „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ – svoz bioodpadu

schvaluje
dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky 
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik                    
a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk“, uzavřené 3. 5. 2012 
s firmou SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČO 25638955.
Náklady města: 1.875.000 Kč bez DPH, tj. 2.268.750 Kč včetně DPH. Smlouva se uzavírá pro 
období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017.

Termín: 30.01.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5633/14 „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ – distribuce nádob 
občanům

schvaluje 
text vzorové smlouvy o výpůjčce na hnědé nádoby o velikosti 240 litrů určené pro třídění 
biologicky rozložitelného odpadu dle předloženého materiálu.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5634/14 „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ – distribuce nádob 
občanům

svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2014 odboru životního prostředí působnost 
v oblasti uzavírání smluv o výpůjčce v následujícím rozsahu:
1. uzavírání smluv o výpůjčce na hnědé nádoby o velikosti 240 litrů určené pro třídění 

biologicky rozložitelného odpadu 
2. jakékoliv změny a dodatky smluv o výpůjčce uzavřených dle bodu 1
3. ukončení smluv o výpůjčce uzavřených dle bodu 1

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková
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5635/14 „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ – distribuce nádob 
občanům

schvaluje
pověření vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Šumperku k podepisování 
smluvních úkonů za město Šumperk, jejichž působnost byla svěřena odboru životního 
prostředí Městského úřadu Šumperk. V době nepřítomnosti vedoucího odboru životního 
prostředí Městského úřadu Šumperk se pověřuje podepisováním uvedených smluv za město 
Šumperk zástupce vedoucího odboru životního prostředí. Vedoucí odboru životního prostředí, 
případně v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce, bude za město Šumperk podepisovat tak, 
že na listinách určených k podpisu bude vyznačeno tištěné jméno a příjmení vedoucího odboru 
a k otisku razítka města Šumperka připojí svůj vlastnoruční podpis.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková

5636/14 Volba členů dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o.

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

s účinností od 24. 10. 2014 nové členy dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o.:
Z. M., bytem 787 01 Šumperk
F. M., bytem 787 01 Šumperk
P. K., bytem 787 01 Šumperk
J. M., bytem 787 01 Šumperk
L. O., bytem 787 01 Šumperk

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5637/14 Smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.

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

dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech             
(zákon o obchodních korporacích) smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v rozsahu 
dle projednaného návrhu. 

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož
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5638/14 Vyhodnocení veřejné zakázky na „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 
hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk“, dodavatelem 
služby společnost 02 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22,        
IČO 60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 8. 1. 2015 do 31. 1. 2016.

Termín: 08.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

5639/14 Odprodej zastaralé a dále nevyužitelné výpočetní techniky a mobilního telefonu

schvaluje
odprodej 4 ks zastaralých a nevyužitých notebooků a 1 ks mobilního telefonu.

Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný, DiS.

5640/14 Petice za vybudování cyklostezky mezi Šumperkem a Bratrušovem

bere na vědomí
petici za vybudování cyklostezky mezi Šumperkem a Bratrušovem a doporučuje ZM zařadit 
vybudování cyklostezky do strategického plánu rozvoje města na léta 2014-2020. 

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

5641/14 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. 9 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné      
a E. V., trvale bytem Nový Malín, 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 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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5642/14 Rozpracování usnesení ZM č. 1369/14

ukládá
vedoucí odboru FAP zařadit částku 6 mil. Kč na rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody      
a kanalizace v objektu Základní umělecké školy, Źerotínova 11, Šumperk, do návrhu rozpočtu 
roku 2015.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

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








