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Spis. zn.:  101609/2014
              Č.j.: 101730/2014

U S N E S E N Í

z 2. schůze rady města Šumperka ze dne 13. 11. 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.

2/14 Rozpočtová opatření č. XIV roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. XIV roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši        445 tis. Kč
výdaje ve výši     1.117 tis. Kč

příjmy celkem 488.687 tis. Kč
výdaje celkem 588.829 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 601.205 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 596.459 tis. Kč

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3/14 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 2769/12, 5147/14, 5199/14, 5209/14, 5210/14, 5212/14, 
5216/14, 5234/14, 5237/14, 5293/14, 5294/14, 5295/14, 5307/14, 5308/14, 
5309/14, 5310/14, 5311/14, 5312/14, 5313/14, 5314/14, 5383/14, 5410/14, 
5431/14, 5432/14, 5437/14, 5446/14, 5448/14, 5449/14, 5458/14, 5485/14, 
5497/14, 5499/14, 5504/14, 5508/14, 5514/14, 5548/14, 5567/14, 5568/14, 
5571/14, 5572/14, 5573/14, 5574/14, 5592/14, 5596/14, 5600/14, 5607/14, 
5608/14, 5616/14, 5619/14, 5623/14, 5624/14, 5626/14, 5629/14, 5630/14, 
5637/14,    5639/14,   5621/14.

4/14 Kontrola usnesení

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:
5566/14 do 30.11.2014 Zodpovídá: Ing. Štefečková
5636/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: Mgr. Brož
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5/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5205/14

ruší
usnesení RM č. 5205/14 k pachtovní smlouvě na zemědělské pozemky p.č. 924/1 a p.č. 
924/2 v k.ú. Horní Temenice.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

6/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5315/14 

ruší
usnesení RM č. 5315/14 k podání žaloby o vyklizení bytu č. 6 na ulici Jeremenkově 1571/19 
v Šumperku.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

7/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5353/14

ruší
usnesení RM č. 5353/14 k dohodě o zániku nájmu bytu č. 6 na ulici Zahradní 2722/33            
v Šumperku.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

8/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5366/14

ruší
usnesení RM č. 5366/14 k podání žaloby o vyklizení bytu č. 3 na ulici Balbínově 879/19 
v Šumperku.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

9/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5430/14

ruší
usnesení RM č. 5430/14 k uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 210 v domě zvláštního určení 
na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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10/14 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5447/14 

ruší
usnesení RM č. 5447/14 k uzavření smlouvy o výpůjčce info kiosku včetně softwaru (digitální 
zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů).

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

11/14 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 8,0 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009
a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení venkovní předzahrádky u provozovny Vinný šenk, Kozinova 1, Šumperk – předzahrádka 
typ 1.

Termín: 13.11.2014 
Zodpovídá: Ing. Šperlich

12/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Šumperk – Evaldova, p.č. 176, MěÚ Šumperk, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést na pozemku p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy „Šumperk – Evaldova, p.č. 176, MěÚ Šumperk, NNk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO
24729035.
Podmínky uzavření smlouvy:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

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

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

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

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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13/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – Terezínská, p.č. 157/3, Zajíc, nové NNk“ – ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést na pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy „Šumperk – Terezínská, p.č. 157/3, Zajíc, nové NNk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO
24729035.
Podmínky:
- 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, ve výši 180,-- Kč včetně platné sazby  
DPH/1m délky vedení (věcného břemene), 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 1.440,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 31. 7. 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.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

14/14 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 108/16 v k.ú. Šumperk – část 
vymezeného prostoru k domu Temenická 33 v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 108/16 o výměře 1541 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu:  a) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 

Temenická 33
b) individuální využití
c) pozemek pod ostatní stavbou 

Nájemné: a) 1,-- Kč/celek/rok
b) 5,-- Kč/m2/rok
c) 30,-- Kč/m2/rok

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

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

Termín: 24.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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15/14 MJP –zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1560/3 a části pozemku p.č. 1745/1
v k.ú. Šumperk – lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické 
v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1560/3 o výměře 9 m2 a část pozemku 
p.č. 1745/1 o výměře 48 m2 v k.ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. 
Jesenické v Šumperku).
Účel nájmu: a) pozemek pro individuální využití 

b) společné přístupové plochy
Nájemné: a) 5,-- Kč/m2/rok

b) 1,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 24.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

16/14 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optické připojení PČR 
Šumperk na síť ČDT“, ČD – Telematika, a.s., a ČR – MV, lok. při ulici Jesenické

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě v délce 36,13 m přes pozemek p.č. 
2159/4 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 61459445
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34,
IČO 00007064.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 3.935,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úplata bude provedena v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávnění doloží GP v příslušném počtu
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

17/14 MJP – budoucí prodej zahrady u domu Revoluční 63 v Šumperku

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
11. 2. 2013  do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3328/13 ze dne 7. 2. 2013, schválit 
budoucí prodej  st.p.č. 1916/2 o výměře 501 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel  prodeje: vstupy a zahrada k domu Revoluční  1659/63,  Šumperk
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena 

záloha na kupní cenu ve výši min. 10% kupní ceny, dále bude kupní cena splácena              
v pravidelných měsíčních splátkách, nejdéle po dobu 11 měsíců 

- v případě zřízení věcného břemene spočívajícího ve služebnosti  stezky a cesty, bude 
budoucím kupujícím uznána sleva z kupní ceny ve výši úhrad za zřízení služebnosti  
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- budoucí kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, bytem Králíky, PSČ 561 69, D. 
D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, bytem Nový Malín, PSČ 788 03, I. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, bytem Nový Malín, PSČ 788 03, J. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, bytem  Šumperk,  J. a M. H., spoluvlastnický podíl    
o velikosti 1/6, R. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, V. V., spoluvlastnický podíl         
o velikosti 1/6, všichni bytem  Šumperk

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, 
nejpozději do 28. 2. 2016

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- budoucí kupující souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve služebnosti stezky 
a cesty pro vlastníky garáží a vlastníky bytových jednotek v domě Revoluční 1660/65, 
Šumperk

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

18/14 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky přes st.p.č. 1916/2 v k.ú. 
Šumperk, or. u domu Revoluční 63 v Šumperku

schvaluje
zřízení  věcného břemene spočívajícího ve sjednání služebnosti cesty a stezky přes st.p.č. 
1916/2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,        

IČO 00303461
- oprávněný z věcného břemene: M. P., bytem Šumperk, E. T., bytem Praha 4, PSČ 142 00,  

J. C., bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- sazba za zřízení věcného břemene:  6.000,-- Kč včetně platné sazby DPH k jedné bytové 

jednotce
- oprávnění z věcného břemene jsou povinni podílet se na údržbě pozemku v rozsahu 

stanovené služebnosti
- oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- pokud nebude smlouva uzavřena nejpozději do 31. 12. 2015, bude st.p.č. 1916/2 v k.ú. 

Šumperk odprodána bez zřízení služebnosti stezky a cesty

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

19/14 MJP – realizace budoucího prodeje – vnitroblok ul. Krapkovy a Lidické

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od        
5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5853/10 ze dne 30. 9. 2010            
a usnesení zastupitelstva města č. 171/11 ze dne 10. 3. 2011, č. 1337/14 ze dne               
18. 9. 2014, kterými byl schválen budoucí prodej, schválit realizaci budoucího prodeje st.p.č. 
1157/2 o výměře 127 m2, st.p.č.1686/2 o výměře 72 m2, st.p.č. 1687/2 o výměře 64 m2, 
st.p.č. 1670/2 o výměře 28m2 p.p.č. 1350/9 o výměře 94 m2, p.p.č. 1350/57 o výměře       
81 m2, p.p.č. 1350/58 o výměře 130 m2, p.p.č. 1350/59 o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/60         
o výměře 116 m2, p.p.č. 1350/61 o výměře 111 m2, p.p.č. 1350/62 o výměře 115 m2, p.p.č. 
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1350/63 o výměře 121 m2, p.p.č. 1350/64 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/65 o výměře      
121 m2, p.p.č. 350/66 o výměře 117 m2, p.p.č. 1350/67 o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/68            
o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/69 o výměře 119 m2, p.p.č. 1350/70 o výměře 107 m2, p.p.č. 
1350/71 o výměře 115 m2, p.p.č. 1350/72 o výměře 111 m2, p.p.č. 1350/73 o výměře     
110 m2, p.p.č. 1350/74 o výměře 123 m2, p.p.č. 1350/75  o výměře 104 m2, p.p.č. 1350/76 
o výměře     103 m2, p.p.č. 1350/77 o výměře 131 m2, p.p.č. 1350/78 o výměře 105 m2, 
p.p.č. 1350/79 o výměře 129 m2, p.p.č. 1350/80 o výměře 18 m2, p.p.č. 1350/81 o výměře 
102 m2, p.p.č. 1350/82 o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/83 o výměře 112 m2, p.p.č. 1350/84 
o výměře   106 m2, p.p.č. 1350/85 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/86 o výměře 121 m2, p.p.č. 
1350/87  o výměře 109 m2, p.p.č. 1350/88 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/89  o výměře   
106 m2, p.p.č. 1350/90 o výměře 113 m2, p.p.č. 1350/91 o výměře 124 m2  a p.p.č. 3184                      
o výměře 469 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domům
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, byla uhrazena v souladu se  smlouvou o budoucí smlouvě kupní 
- pokud jsou pozemky zastavěny stavbou spojenou se zemí pevným základem, bude ke 

kupní ceně dopočítáno DPH ve výši 21  % v části zastavěné plochy s tím, že daň bude 
doplacena při podpisu kupní smlouvy
kupující: L. G., p.p.č. 1350/82, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/18 na p.p.č. 1350/9, Z. a L. H., p.p.č. 1350/77, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 
na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, A. P., p.p.č. 1350/67, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, M. S., p.p.č. 1350/83, 
spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, J. P., p.p.č. 
1350/84, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, 
všichni bytem Šumperk, L. Č., p.p.č. 1350/90, spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2    a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, M. D., p.p.č. 1350/73, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, M. P., p.p.č. 1350/74, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 
na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl    o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, A. S., p.p.č. 
1350/89, spoluvlastnický podíl    o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2  a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, 
T. S., p.p.č. 1350/85, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/18 na p.p.č. 1350/9, Z. V., p.p.č. 1350/70 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, J. J., p.p.č. 1350/71, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, všichni bytem Šumperk, V. a A. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184  a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/6 na st.p.č. 1670/2, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13,  K. V., p.p.č. 1350/86, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 
na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, bytem Rohle,  
PSČ 789 74, T. H., p.p.č 1350/75, p.p.č. 1350/76, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 
na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2/18 na p.p.č. 1350/9, bytem Ruda Nad Moravou, PSČ 789 63, M. K., 
p.p.č. 1350/91, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č.     
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1350/9, bytem Šumperk, D. P., p.p.č. 1350/87, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9,  bytem Hanušovice, PSČ 788 33, P. P., p.p.č. 
1350/88, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl         
o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 
1350/9, bytem Sudkov, PSČ 788 21,  Z. V., p.p.č. 1350/69, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, J. a L. K., p.p.č. 1350/79, p.p.č. 
1350/59, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 2/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, 
R. L., p.p.č. 1350/78, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/14 na p.p.č. 1350/57, M. a  J. S., p.p.č. 1350/58, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 
na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, I. T., p.p.č. 1350/64, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, P. a S. V., p.p.č. 1350/60, 
spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, všichni 
bytem Šumperk, K. D., p.p.č. 1350/62, spoluvlastnický podíl    o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl         
o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, J. Š., p.p.č. 1350/63, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57 a M. Z., p.p.č. 1350/81, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 
na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, M. a  J.,  
p.p.č. 1350/66, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, 
všichni bytem Šumperk, L. B., p.p.č. 1350/68, spoluvlastnický podíl   o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2   a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, bytem Šumperk, M. B., bytem Bušín, PSČ        
789 62, a J. B., bytem Rapotín, PSČ 788 14, oba p.p.č. 1350/72, p.p.č. 1350/80, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 
na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57,  N. M., p.p.č. 
1350/65, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, 
bytem Velké Losiny, PSČ 788 15,  M. Š., bytem Šumperk, a V. Š., bytem Šumperk, oba 
p.p.č. 1350/61, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl   o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl    o velikosti 1/14 na p.p.č. 
1350/57, vše v k.ú. Šumperk.

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 2 – 13.11.2014

9

20/14 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 213/5 a p.p.č. 213/7 v k.ú. Horní Temenice, 
lokalita výstavby „Za Hniličkou“

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 213/5 o výměře cca 250 m2 a p.p.č. 
213/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Horní Temenice za podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů 
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na oddělení částí 

pozemku tak, přičemž nově zaměřenou hranicí bude stávající oplocení
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

21/14 MJP – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2254/21, pozemku p.č. 
2254/22 a pozemku p.č. 2254/24 v k.ú.  Šumperk, or. areál fy WT-PRO CZECH na ul. 
Jesenické

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 2254/21 o výměře cca 95 m2, p.p.č. 
2254/22 o výměře 9 m2 a pozemku p.č. 2254/24 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Šumperk za 
podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání skutečného stavu 
- kupní cena: a) 600,-- Kč/m2, část p.p.č. 2254/21 – zpevněná plocha

b) 250,-- Kč/m2, p.p.č. 2254/22 a 2254/24 – ostatní plocha
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

práva do KN

Termín: 19.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

22/14 MJP – vzdání se předkupního práva při úpisu akcií společnosti VHZ, a.s.

doporučuje ZM
schválit vzdání se přednostního práva na úpis akcií společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674954, dle ust.                      
§ 490 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, při zamýšleném zvýšení základního 
kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., při kterém má dojít ke zvýšení 
základního kapitálu společnosti  o částku 6. 000.000,--Kč na konečnou částku 859.215.000,--
Kč, a to vydáním 6000 ks nových akcií o nominální hodnotě 1000,-- Kč/1 ks akcie. 

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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23/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
(V2) v pavilonu B“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu (V2) v pavilonu B“ vyloučit firmu:
- OTIS a.s., se sídlem J.Opletala 1279/12, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

24/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
(V2) v pavilonu B“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu (V2) v pavilonu B“ zhotovitelem 
akce firmu VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 517 00, IČO 
28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 1.235.973,00 Kč bez 
DPH, tj. 1.495.527,00 Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelného servisu výtahu je 
699,00 Kč bez DPH měsíčně,   tj. 845,80 Kč včetně DPH měsíčně.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

25/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
(V2) v pavilonu B“

schvaluje,
aby servisní smlouva na servis výtahu v pavilonu B v areálu nemocnice Šumperk se 
společností VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 517 00,  
IČO 28566637, byla jménem Města Šumperka uzavřena společností Šumperská nemocnice,
a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČO 47682795. Servisní smlouva 
bude uzavřena po ukončení a předání díla, doba určitá na 6 let, podmínky smlouvy v souladu 
s konaným výběrovým řízením.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

26/14 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
(V2) v pavilonu B“

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk za rok 2014 v celkové výši 1.792.000,-- Kč do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk do roku 2015.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová
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27/14 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad 
Desnou“, investor Svazek obcí údolí Desné

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 1645/6 v k.ú. Šumperk stavbu „Elektrizace trati      
č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Svazek obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 65497074.
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, ve výši 110,-- Kč včetně platné sazby  
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), 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 1.320,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 31. 7. 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.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

28/14 MJP – odkoupení pozemku p.č. 1645/11 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk, or. lokalita 
při ul. Příčné v Šumperku

doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p.č. 1645/11 – ostatní plocha o výměře 141 m2  v k.ú. Šumperk, 
a to za kupní cenu 278,--Kč/m2  (lokalita při ul. Příčné 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. 1645/11 – ostatní plocha o výměře 141 m2 v k.ú. 
Šumperk

Účel: sjednocení vlastnictví stavby komunikace a  pozemku

Kupní cena: 278,--Kč/m2 
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Podmínky:
- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN uhradí kupující
- kupní smlouva bude uzavřena až po výmazu zástavního práva  k pozemku p.č. 1645/11 

v k.ú. Šumperk, které je v současné době v katastru nemovitostí  k předmětnému pozemku 
vkládáno

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

29/14 MJP – žádost TJ Šumperk o souhlas s prodloužením nájemních smluv

souhlasí
v souladu s čl. V Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st.p.č. 1918  v k.ú.       
a obci Šumperk (or. Žerotínova 55) a části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk ze dne       
1. 1. 2014 mezi TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 14617790, jako 
pronajímatelem na straně jedné a Liborem Demeterem, bytem Šumperk, Kozinova 18, IČO 
48745391, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

30/14 MJP – žádost TJ Šumperk o souhlas s prodloužením nájemních smluv

souhlasí
v souladu s čl. V Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě k bytu správce v budově 
víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st.p.č. 1918  v k.ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova 55) 
mezi TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 14617790, jako pronajímatelem na 
straně jedné a R. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku   
č. 4 bude prodloužení doby nájmu na dobu výkonu práce údržbáře a domovníka sportovního 
areálu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

31/14 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
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
27. 10. 2014 do 12. 11. 2014 dle usnesení rady města č. 5597/14 ze dne 23. 10. 2014, 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0034/2012, uzavřené dne 26. 11. 2012 mezi 
městem Šumperkem jako pronajímatelem a INPROX Šumperk, s.r.o., se sídlem Praha 4, 
Chodov, Türkova 1272/7, PSČ 149 00, IČO 27862526, jako nájemcem, kterou byly pronajaty: 
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 
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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 účelem realizace přestavby okružní křižovatky při PZ 
II na ul. Jesenické EI/11, přilehlých komunikací a chodníků, za těchto podmínek:
- doba nájmu se prodlužuje z termínu „do 31.12.2014“ na termín „do 31.12.2015“
- do smlouvy se doplní toto ustanovení: „Město Šumperk souhlasí, aby nájemce na 

pronajímaných pozemcích provedl stavbu „Obchodní centrum Šumperk“ v rozsahu, 
umístění a stavebně technickém řešení dle projektové dokumentace pro stavební povolení 
pro stavbu „Obchodní centrum Šumperk“ zhotovitele: Atelier A Brno s.r.o., zakázka č. 
174.13.07 ze dne 12.6.2008.“ 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

32/14 MJP – poskytnutí finančního příspěvku do fondu oprav Společenství vlastníků domu 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

doporučuje ZM
schválit v souvislosti s odprodejem bytových jednotek v domě Vrchlického 1743/23, Šumperk 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč do fondu oprav nově vzniklého 
Společenství vlastníků domu Vrchlického 1743/23, Šumperk, IČO 03438902, se sídlem 
Vrchlického 1743/23, 787 01 Šumperk. Finanční příspěvek do fondu oprav bude fakticky 
poskytnut po prodeji a zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí poslední bytové jednotky 
z bytových jednotek č. 1743/1-14, na něž byly uzavřeny s uživateli smlouvy o budoucích 
smlouvách kupních. Společenství vlastníků domu Vrchlického 1743/23, Šumperk bude 
předáno jedno paré Návrhu sanace trhlin v severovýchodním průčelí objektu Vrchlického č.p. 
1743/23, Šumperk, č. zakázky 14/61, zpracovatel: Ing. Jiří Frys – stavební projekce.

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

33/14 MJP – Kino Oko Šumperk – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6. 4. 2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27. 4. 2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 v budově Kina Oko 
Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. 
Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek:

- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3,
- podnájemce: J. G., bytem Šumperk
- doba podnájmu:  od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2016
- úplata za podnájem: 1.878,-- Kč/měsíc, z toho 1648,-- Kč za podnájem bytu a 230,-- Kč    

za vodné a stočné

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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34/14 MJP – Kino Oko – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6. 4. 2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27. 4. 2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 v budově Kina Oko 
Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. 
Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek:
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3,
- podnájemce: D. P., bytem Šumperk
- doba podnájmu: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016
- úplata za podnájem: 5.728,-- Kč/měsíc, z toho 4.808,-- Kč za podnájem bytu a 920,-- Kč   

za vodné a stočné

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

35/14 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1279/50     
s M. H., bytem Šumperk, , k 30. 11. 2014    a současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu č. 11 v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a 
M. H., bytem  Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, a to za   podmínek: 
- NS na dobu  určitou od 1. 12. 2014  do 31. 5. 2015
- nájemné  ve výši  47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

36/14 Akce „Skatepark  v Šumperku“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Skatepark v Šumperku“ uchazeče Mystic constructions spol. s r.o., Římská 26, Praha 2, 
IČO 26177358. Nabídková cena je 5.980.574,-- Kč bez DPH, tj. 7.236.494,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.12.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

37/14 Akce „Skatepark v Šumperku

doporučuje ZM 
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 částku 8 mil. Kč na akci „Skatepark v Šumperku“. 

Termín: 27.11.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

Ing. Bittnerová
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38/14 Akce „Rekonstrukce zdroje tepla v kině Oko v Šumperku“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/08/2014 ze dne 7. 8. 2014 uzavřené se 
společností TESPO – topenářské centrum, s.r.o., na akci „Rekonstrukce zdroje tepla v kině Oko 
v Šumperku včetně měření a regulace“ na provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do 
minimální výše 49.200,-- Kč bez DPH.
Původní cena je 844.834,17 Kč bez DPH, nová cena je 795.634,17 Kč bez DPH (tj. 
962.717,34 Kč včetně DPH). 

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

39/14 Akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II. etapa“ – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. K 14078 ze dne 10. 7. 2014 uzavřené se 
společností KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, 792 01 Bruntál, na akci „Parkovací dům při 
ul. Finské – Temenice, II. etapa“ na provedení změn při realizaci stavby – méněpráce do 
minimální výše 224.301,46 Kč bez DPH.
Původní cena je 17.939,140,55 Kč bez DPH, nová cena je 17.714.839,09 Kč bez DPH (tj. 
21.434.955,30 Kč včetně DPH). 

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

40/14 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s. – Základní škola Šumperk,    
8. května 870/63

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku 
st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy  
č.p. 870/63 na pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 
uvedené smlouvy, za těchto podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 870/63, 
PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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41/14 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s. – Základní škola Šumperk,    
Vrchlického 1846/22

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku 
st.p.č. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33       
na pozemku st.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené 
smlouvy, za těchto podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 
1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem 
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

42/14 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s. – Základní škola Šumperk,    
Dr. E. Beneše 1

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř            
v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova –
přízemí,  školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto 
podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 
587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým 
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

43/14 Návrh na finanční odměny z účelové dotace MŠMT 

schvaluje
finanční odměny z účelové dotace MŠMT na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků regionálního školství v roce 2014“ čj. MSMT-24878/2014 ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ 
a ZpDVPP Doris Šumperk dle předloženého návrhu.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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44/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu v budově 
školy, v celkové výši do 86 tis. Kč.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

45/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2         
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu střechy školní 
jídelny, v celkové výši do 80 tis. Kč.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

46/14 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 12.493,- Kč.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

47/14 Smlouva o dílo – obnova značení nové turistické trasy 

schvaluje
uzavřít smlouvu o dílo na obnovu značení nové turistické trasy KČT žlutí č. 7914 Tulinka          
– Šumperk (učiliště, BUS) v délce 2 km s Klubem českých turistů – Oblast Olomoucký kraj, 
Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc, IČO 71193103.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

48/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na listopad – prosinec 2014

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města na období listopad – prosinec 2014.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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49/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva  města na listopad – prosinec 
2014

bere na vědomí 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na listopad – prosinec 2014.

50/14 Komise rady města

zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
následující komise rady města:
- komisi pro přidělování grantů a dotací 
- komisi životního prostředí a čistoty ve městě 
- komisi majetkoprávní a bytového hospodářství 
- komisi strategického rozvoje, výstavby a architektury
- komisi dopravy a BESIP
- komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 
- komisi školství a sportu
- komisi kultury a letopisecká
- komisi sociální
- komisi obchodu, živností a cestovního ruchu
- komisi 132

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

51/14 Odměny předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

stanoví
1. odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce 
předsedů komisí  rady města a členů komisí rady města takto:
předseda komise RM (který není člen ZM) 2.350,-- Kč
člen komise RM (který není člen ZM)    300,-- Kč

2. že stanovená finanční odměna je poskytována měsíčně 

3. že předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, bude finanční 
odměna náležet ode dne účinnosti jmenování do této funkce.
Členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, bude finanční odměna 
náležet ode dne účinnosti jmenování do této funkce.
Při personální změně v obsazení jednotlivých funkcí (předsedy komise, člena komise) bude 
odměna náležet ode dne účinnosti jmenování do této funkce.

4. že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (např. předseda komise a člen jiné komise) se 
odměna  fyzické osobě, která není členem zastupitelstva, poskytne jako součet měsíčních 
odměn stanovených pro jednotlivé funkce.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub



RM 2 – 13.11.2014

19

52/14 Nominace zástupce města Šumperka a jeho regionu do Rady pro kontrolu 
hospodaření Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

nominuje
do Rady pro kontrolu hospodaření Dětské centrum Ostrůvek, p.o., jako zástupce města 
Šumperka a jeho regionu 1. místostarostu RNDr. Jana Přichystala.

Termín: 14.11.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

53/14 Nominace zástupce města na valnou hromadu OK4EU

nominuje
na valné hromady OK4EU jako zástupce města Šumperka 1. místostarostu RNDr. Jana 
Přichystala. 

Termín: 14.11.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

54/14 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 27.11.2014 včetně programu.

RNDr. Jan Přichystal v.r. Mgr. Tomáš Spurný   v.r.
1. místostarosta   2. místostarosta






