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Spis. zn.:  108749/2014
             Č.j.: 108756/2014

U S N E S E N Í

ze 4. schůze rady města Šumperka ze dne 4. 12. 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.

56/14 Rozpočtová opatření č. XV roku 2014 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. XV roku 2014 města Šumperka:
příjmy ve výši       -435 tis. Kč
výdaje ve výši                    -209 tis. Kč

příjmy celkem 488.252 tis. Kč
výdaje celkem 588.620 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 600.770 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 596.250 tis. Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

57/14 Veřejnoprávní smlouva s obcí Petrov nad Desnou

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Petrov nad Desnou k zajištění daňové exekuce 
prodejem movitých věcí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Termín: 01.02.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

58/14 Rozpočtové provizorium

doporučuje ZM
schválit v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium 
s účinností od 1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu města na rok 2015.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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59/14 Rozpočtové provizorium

doporučuje ZM
stanovit v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria 
takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem     

a organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 
1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31. 12. 2014

- organizaci PONTIS Šumperk, o.p.s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2014
- na úhradu stavebních prací realizovaných v Šumperské nemocnici, a.s.
- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další finanční výdaje
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2014
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Ing. Peluhová

60/14 Kontrola usnesení

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 4789/14, 4837/14, 5040/14, 5211/14, 5286/14, 5321/14, 
5323/14, 5326/14, 5338/14, 5339/14, 5340/14, 5341/14, 5342/14, 5343/14, 
5370/14, 5385/14, 5433/14, 5435/14, 5438/14, 5476/14, 5494/14, 5495/14, 
5496/14, 5549/14, 5550/14, 5551/14, 5552/14, 5562/14, 5566/14, 5575/14, 
5576/14, 5577/14, 5579/14, 5587/14, 5588/14, 5589/14, 5597/14, 5601/14, 
5602/14, 5609/14, 5610/14, 5613/14, 5614/14, 5615/14, 5617/14, 5618/14, 
5622/14, 1/14, 2/14, 5/14, 6/14, 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 14/14, 15/14, 17/14, 
19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 23/14, 28/14, 29/14, 30/14, 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 
37/14, 40/14, 41/14, 42/14, 43/14, 44/14, 45/14, 46/14, 47/14, 48/14, 50/14, 52/14, 
53/14, 5269/14, 5567/14.

61/14 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
5322/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: Ing. Répalová
5379/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: MgA. Navrátil
5327/14 do 28.02.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5598/14 do 31.01.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5620/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
38/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
39/14 do 30.12.2014 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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62/14 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 5327/14

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5327/14 ke smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přípojky 
na stávající IS pro plánovanou stavbu RD na parc. č. 1573 k.ú. Šumperk“ (lokalita při ul. 
Terezínské) takto: Oprávnění z věcného břemene budou nově Ing. Jaroslav a Marie 
Macháčkovi, Revoluční 2043/21, Šumperk, z důvodu, že v mezidobí došlo k převodu 
vlastnictví připojovaného pozemku p.č.  1573 v k.ú. Šumperk.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

63/14 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5582/14

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5582/14 ke smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy spol. ČEZ „Šumperk – 8. května, par. č. 1420/2, Smart. Noc.“,  
NNk, když  v usnesení je chybně uveden dotčený pozemek ve vlastnictví města p.č. 1420/8 
v k.ú. Šumperk, správně má být uveden pozemek p.č. 1420/18 v k.ú. Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

64/14 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 5584/14

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5584/14 ke smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rodinný 
dům o jedné b.j. s garáží a přípojkami v Temenici“, spočívající v doplnění na straně 
oprávněných z věcného břemene o účastníka:
J. K., Šumperk, která je spolu s již schváleným oprávněným M. G.,  spoluvlastníkem 
připojované nemovité věci – novostavby RD na ul. Bohdíkovské 3254/65A, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

65/14 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 2035/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti    
8,0 m2 nájemci Petru Mikešovi,  Šumperk, IČO 65172035, za podmínek dle usnesení RM č. 
3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a č. 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: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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66/14 MJP – zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1484/16 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. 
rybník „Benátky“ a okolí

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1487/1 o výměře 
260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a části p.p.č. 
1491/2 o výměře 600 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel pronájmu: provozování lovného rybníka
- doba nájmu určitá od  1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- podmínky jsou stanoveny nájemní smlouvou MP/0018/2012/Vr ze dne 11. 6. 2012
- další podmínky budou doplněny v souladu s plánovanou výstavbou in-line dráhy v dané 

lokalitě
Termín: 09.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

67/14 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemek p.č. 1960/15 a dalších v k.ú. 
Šumperk, or. lokalita obchodního centra u Kauflandu 

schvaluje
zveřejnění záměru města směnit pozemky mezi městem Šumperkem a společností Sallerova 
výstavba Šumperk,  s.r.o.,  formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání za podmínek: 

- část pozemku p.č. 1960/1 o výměře 4 m2 dle GP označená jako 1960/14 o výměře 4 m2 
a pozemek p.č. 1955/27 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk budou převedeny z vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, do vlastnictví 
Sallerovy výstavby Šumperk, s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, IČO
25033310 (celková výměra činí 15 m2) 

- pozemek p.č. 1960/15 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk bude převeden z vlastnictví 
Sallerovy výstavby Šumperk s. r. o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice,  PSČ 431 11, 
IČO 25033310, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 
00303461 (celková výměra činí 15 m2) 

- účel budoucí směny: majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě obchodního centra        
u Kauflandu

- mezi směniteli bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí směnné, vlastní směnná 
smlouva bude uzavřena bezprostředně po výmazu zástavního a předkupního práva 
váznoucích na pozemku p.p.č. 1960/15 v k.ú. Šumperk a schválení realizace směny v ZM

- směna proběhne bez finančního vyrovnání z důvodu shodného součtu výměr směňovaných 
pozemků

Termín: 09.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

68/14 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu příjezdové a parkovací plochy pro 
objekt nám. Jana Zajíce 2829/4, Šumperk – investor UNING s.r.o., or. areál býv. 
kasáren

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1947/4 a 3237 
v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
zpevněné parkovací a příjezdové plochy včetně odvodnění, v rámci akce „Stavební úpravy 
objektu nám. Jana Zajíce 2829, 787 01 Šumperk“.
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Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
UNING s.r.o., se sídlem Terezínská 3101/1, Šumperk, IČO 25899902.
Podmínky:
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky vydané PMŠ       
a RÚI.
Stavebník doloží po dokončení stavby geodetické zaměření skutečného stavu stavby, pro účely 
řešení případného majetkoprávního narovnání stavby na cizím pozemku.
Smlouva se vydává na dobu určitou do doby vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději ale do 
30. 6. 2018.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

69/14 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu komunikační sítě „11010-049843, 
0846-13-Cembrit Šumperk-OK“, investor 02 Czech Republic, a.s., or. lokalita při ul. 
Příčné 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení optické komunikační sítě v délce 13,63 m přes pozemek
p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk, název stavby „11010-049843, 0846-13-Cembrit Šumperk-OK“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČO
60193336.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.499,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 69,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
1.430,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě VBb/0011/2014/Pe ze dne 22. 5. 2014, bude oprávněným 
uhrazen 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

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

70/14 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy „Šumperk – Za Tratí, p.č. 914/14, Končický, NNk“, investor ČEZ, lokalita za 
Epcosem, zahrádkářské kolonie „Před tratí“ a „Za tratí“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Za Tratí, p.č. 914/14, Končický, NNk“ na 
pozemcích p.č. 832/7, 832/10 a 914/14 v k.ú. Šumperk - přípojka zemního kabelového 
vedení NN v celkové délce 66,61 m, včetně 2 ks přípojkových skříní.
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.
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové výši 13.327,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 727,-- Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po 
započtení zálohy ve výši 12.600,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy                
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva 
provést stavbu VBb/0008/2014/Pe ze dne 22. 4. 2014, 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: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

71/14 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu podzemního kabelového vedení 
veřejného osvětlení „Oprava mostu ev. č. 11-092b přes potok Temenec v obci 
Šumperk“

doporučuje ZM
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v délce 18,02 m přes 
pozemek p.č. 1140/6 v k.ú. Šumperk, název stavby „Oprava mostu ev. č. 11-092b přes potok 
Temenec v obci Šumperk“.
Povinný z věcného břemene: 
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,              
PSČ 789 01, IČO 00032433.
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.982,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 108,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 2.090,--
Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0006/2010/Šv ze dne 4. 6. 2010, 
bude vyplacen zpět oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

72/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 58 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a E. V., bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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73/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 64 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem     
na straně jedné a M. a V. Ch. oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

74/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a H. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

75/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. Š., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

76/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a G. H., bytem  Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015  do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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77/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a L. B., bytem  Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

78/14 MJP – bytová problematika 

schvaluje
vypovědět nájem bytu č. 6 na ulici Lidické 1312/75 v Šumperku, který byl uzavřen dne           
15. 3. 2012 nájemní smlouvou č. MJP/PŘ/0001/2012,  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a P. K., bytem  Šumperk, 
jako nájemcem, na základě ustanovení § 2291, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

79/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
vypovědět nájem bytu č. 23 na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, který byl uzavřen dne    
11. 10. 2010 nájemní smlouvou č. MJP/PŘ/0002/2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a V. a V. V., oba bytem  
Šumperk, jako nájemci, na základě ustanovení § 2291, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

80/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 17 v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19 s V.       
a B. P., oba bytem Šumperk, k 31. 1. 2015 a současně  schválit uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 6 v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a B. P., 
oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:
- nájemní smlouva na dobu  určitou předpokládaný počátek nájmu od 1. 2. 2015 do         

31. 1. 2016
- nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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81/14 MJP – nebytový prostor  v objektu Hlavní třída  388/27, Šumperk – uzavření budoucí 
nájemní smlouvy

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
27. 10. 2014  do 19. 11. 2014  dle usnesení rady města č. 5574/14 ze dne   23. 10. 2014 
uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím pronajímatelem na straně jedné  a Marcelou 
Braxatorisovou – SMARAGD, bytem Sobotín, PSČ 788 16, IČO 60969091, jako budoucím 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je část prostor sloužící k podnikání v budově  na 
ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše 19,50 m² za podmínek:
- náklady spojené s rekonstrukcí prostor ponese ze svého nájemce
- stavební práce budou provedeny v termínu nejpozději  do 28. 2. 2015
- nájemní smlouva bude uzavřena po provedené rekonstrukci, za následujících podmínek: 
- doba nájmu neurčitá
- výpovědní lhůta 6 měsíců
- výše nájemného 21.450 Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient inflace 
- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby - vodné/stočné včetně dešťové vody
- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 
odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených do 
majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor

- trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

82/14 MJP – bytová problematika

souhlasí
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi H. P., nájemkyní obecního bytu č. 20 v Šumperku 
na ulici Jeremenkově 1571/19 a K. V., nájemkyní družstevního bytu č. 7 v Šumperku na ulici  
8. května 1761/44. 

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

83/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 20 v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19 s H. P.,   
bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 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 K. V., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, 
a to za  podmínek:
- nájemní smlouva na dobu  neurčitou s účinností od 1. 1. 2015
- nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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84/14 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v Šumperku na ulici Zahradní 2707/35, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a I. H., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

85/14 MJP – změna usnesení RM č. 5489/14

schvaluje
změnu usnesení RM č. 5489/14 ze dne 25. 9. 2014, kterým bylo schváleno uzavřít nájemní 
smlouvu k bytu č. 6 o velikosti kuchyň a jeden pokoj na ulici Banskobystrické 1276/44 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé, za podmínek – schválená byla nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 12. 
2014 do 30. 11. 2015, nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  
Ke změně dochází v termínu počátku a konce nájmu. Ostatní podmínky stanovené usnesením 
RM č. 5489/14 ze dne 25. 9. 2014 zůstávají  nezměněny.
Podmínky nově uzavřené nájemní smlouvy:
- nájemní smlouva s pravděpodobným počátkem nájmu od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

86/14 MJP – uzavření splátkového kalendáře

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení se Z. Š., bytem Šumperk, bývalým 
nájemcem bytu číslo 6 na výše uvedené adrese, za podmínek:
dlužná částka: 53.390,-- Kč
délka splatnosti: 60 měsíců 
výše splátky: min. 900,-- Kč
datum splátky: do 25. dne v měsíci
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová
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87/14 MJP – uzavření splátkového kalendáře

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s M. D., bytem Šumperk, bývalým 
nájemcem bytu číslo 9 na výše uvedené adrese, za podmínek:
dlužná částka: 51.979,-- Kč
délka splatnosti: 38 měsíců 
výše splátky: min. 1.400,-- Kč
datum splátky: k poslednímu dni v měsíci
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

88/14 MJP – sleva z nájmu Gen. Svobody 254/1, Šumperk

schvaluje 
slevu ve výši 50% z jedné měsíční splátky nájemného z podlahové plochy bytů a měsíční 
splátky nájemného u nebytových prostor pro všechny nájemce bytů a nebytových prostor 
v domě Gen. Svobody 254/1 v Šumperku z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
realizované v období od 29. 9. 2014 do 27. 10. 2014. Sleva bude uplatněna v účetním období 
01/2015.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

89/14 MJP – zrušení usnesení RM č. 5471/14

ruší
usnesení rady města č. 5471/14 ze dne 11. 9. 2014 ke smlouvě o výpůjčce 4 parkovacích 
míst umístěných na pozemku st.p.č. 140/3, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

90/14 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit 4 parkovací místa v lokalitě za restaurací 
Schiller v Šumperku

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit 4 parkovací místa umístěná na pozemku 
st.p.č.140/3 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 
312/2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk.

Účel výpůjčky: zajištění parkovacích míst k budově č.p. 2866 stojící na pozemku st.p.č. 145 
v k.ú. Šumperk, a to z důvodu přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 v k.ú. 
Šumperk městem Šumperkem
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Podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce:
Uzavření smlouvy o pronájmu dalších 4 parkovacích míst v dané lokalitě uzavřené mezi 
Podniky města Šumperka, a.s., (jako správcem majetku města) a vlastníkem budovy č.p. 2866 
stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk, který bude oprávněn tyto parkovací místa 
přenechat do užívání za stejných podmínek pouze pro nájemce prostor pro podnikání, které 
jsou v objektu č.p.2866 na st.p.č.145 v k.ú. Šumperk. Smlouva o nájmu parkovacích míst je 
uzavírána maximálně na dobu 3 let dle usnesení RM č. 4900/14 ze dne 15. 5. 2014
Úhrada: 4.500,-- Kč/rok/1 parkovací místo, v dalším období dle platných cenových podmínek 
dle usnesení rady města s přednostním právem prodloužení platnosti smlouvy ve prospěch 
vlastníka budovy č.p. 2866 na st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk v případě uzavírání nového 
nájemního vztahu a dále uzavření darovací smlouvy na pozemek st.p.č. 140/4 v k.ú. Šumperk.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

91/14 MJP – sdělení  Ing. Luboše Cekra dle ust. § 452 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích

bere na vědomí
sdělení Ing. Luboše Cekra dle ustanovení § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, adresované městu Šumperku, jako jedinému akcionáři společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 65138163,              
o okolnostech předvídaných ustanovením § 451 zákona o obchodních korporacích.

92/14 MJP – úrazové pojištění starosty a místostarostů – změna v pojištěných osobách

schvaluje
uzavřít s účinností od 5. 12. 2014 dodatek k pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém 
pojištění č. 1422460682 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00. Předmětem pojištění je 
pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu
s progresivním plněním a tělesného poškození způsobeného úrazem, rozsah pojištění:
pracovní činnost včetně mimopracovní činnosti. Dodatkem dojde ke změně pojištěných osob, 
kdy namísto Ing. Marka Zapletala a Ing. Petra Suchomela budou pojištěni RNDr. Jan Přichystal, 
1. místostarosta a Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta. Ostatní ustanovení smlouvy se 
nemění.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

93/14 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek:
Půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se sídlem  
Hlavní třída 22, Šumperk.
Vypůjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
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Předmět a účel výpůjčky:
- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875 za účelem umístění na betonovém podstavci 

na Hlavní třídě v Šumperku
- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů ve 

sklepních prostorách Geschaderova domu
- Motovidlo, 138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů 

ve sklepních prostorách Geschaderova domu  
- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, umístěná v sakristii klášterního kostela
- Hodiny kulaté nástěnné, 915/63, H 18498, věž šumperské radnice
- Plechová hlásná trouba, 261/67, H 19353, věž šumperské radnice
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011, věž šumperské radnice
- Svícen litinový nástěnný, 353/68, H 16938, věž šumperské radnice
- Skříňka prosklená, 59/2002, H 28385, věž šumperské radnice
- Džbán plechový, 85/96, H 25798, věž šumperské radnice
- Konvička na mléko plechová, 106/2005, H 29431 věž šumperské radnice
- Plechový hrnek, 197/2006, H 30049, věž šumperské radnice
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 pro účel výstavní
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit:

a) vzájemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku 
- půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu

- vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci

- vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele

- v případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu a 
vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku.

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele

- vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli

- vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti
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- bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

94/14 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek:
Půjčitel: Město Šumperk,  se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se 
sídlem Hlavní třída 22, Šumperk.
Účel výpůjčky: výstavní - umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. Na 
vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět zapůjčený 
městem Šumperkem
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit:
a) vzájemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje předmětu 
výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu výpůjčky. 
V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet následujícího dne po doručení 
výpovědi vypůjčiteli

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
- půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu

- vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci

- vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele

- v případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu a 
vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku

- pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele

- vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli

- vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti
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- bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

95/14 MJP – pronájem pozemků v k.ú. Šumperk za účelem přestavby okružní křižovatky při 
PZ II na ul. Jesenické EI/11 – žádost nájemce INPROX Šumperk, s.r.o., o změnu 
usnesení RM č. 31/14 ve věci podloužení nájemní smlouvy

schvaluje
změnu usnesení RM č. 31/14 ze dne 13. 11. 2014 spočívající v prodloužení stanovené doby 
nájmu z termínu „do 31. 12. 2015“ na termín „do 31. 12. 2016“. 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

  

96/14 MJP – prodej pozemku p.č. 1776 v k.ú. Nový Malín, or. pozemek u bývalé hájenky 
v Novém Malíně – zrušení usnesení RM č. 4923/14

ruší
usnesení RM č. 4923/14 ke zveřejnění prodeje p.č. 1776 v k.ú. Nový Malín, z důvodu přijetí 
jiného usnesení.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

97/14 MJP – prodej pozemku p.č. 1776 v k.ú. Nový Malín, or. pozemek u bývalé hájenky 
v Novém Malíně – zveřejnění záměru

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 1776 o výměře 370 m2 v k.ú. Nový Malín za těchto 
podmínek:
- zahrada a zázemí k RD
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 4 – 04.12.2014

16

98/14 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk, za bývalou 
prodejnou  Mountfieldu

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

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

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

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

99/14 MJP – Temenická 2620/5 – úprava nebytových prostor – Klub důchodců

schvaluje
úpravu výměr a označení nebytových prostor ve II. NP domu č.p. 2620 na adrese Temenická 5 
v Šumperku, užívaných na základě nájemní smlouvy č. NNP/0007/2011 ze dne 30. 9. 2011 
společností PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 
25843907, za účelem činnosti střediska Klubu důchodců v Šumperku se zachováním původní 
výše nájemného.
Změna bude smluvně zajištěna uzavřením dodatku číslo 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. NNP/0007/2011 ze dne 30. 9. 2011 s účinností od 1. 1. 2015.

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

100/14 MJP – přesun nevyčerpaných financí do roku 2015

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku 
Města Šumperka za rok 2014 v celkové výši 3.360.000,-- Kč do plánu oprav a údržby do roku 
2015.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

101/14 Akce „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MěÚ Jesenická 31 
v Šumperku“

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rekonstrukce kanalizace a zpevněné plochy na dvoře MěÚ Jesenická 31 v Šumperku“ 
uchazeče Provozní Nový Malín, s.r.o., Nový Malín 240, PSČ 788 03, IČO 25861905. 
Nabídková cena je 998.091,35 Kč bez DPH, tj. 1.207.690,53 Kč včetně DPH.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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102/14 Veřejná zakázka „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“

bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního 
deliktu při zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ a podání 
rozkladu k předsedovi ÚOHS.

103/14 Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ZŠ v Šumperku pro školní rok 
2015/2016

bere na vědomí
informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání základních
škol v Šumperku pro školní rok 2015/2016, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 2. 2015 a v pátek 
6. 2. 2015.         

104/14 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

schvaluje
změnu platu Mgr. Petru Málkovi, řediteli ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381,  
v souvislosti se změnou příplatku za vedení s účinností  od 1. 12. 2014. 

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

105/14 Změna platu ředitelky SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9

schvaluje
změnu platu PhDr. Petře Müllerové, Ph.D., ředitelce Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 
s účinností od 1. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

106/14 Finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,  Městské knihovny 
Šumperk a Kina OKO Šumperk  ve II. pololetí 2014

schvaluje
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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107/14 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2013/2014

bere na vědomí
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2013/2014.

108/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091,
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na:
- pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím, v celkové výši do 46 tis. Kč
- dokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami zahrady pro realizaci zahradních 

herních prvků, v celkové výši do 42 tis. Kč

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

109/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení projekční plochy rollo – MAGIC BOX, v celkové výši            
do 82 tis. Kč.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

110/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na výměnu 
regulátoru plynového ústředního vytápění budovy, v celkové výši do 60 tis. Kč.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková
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111/14 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
rozvaděče elektřiny a zpracování studie interiéru vstupního prostoru, v celkové výši do           
116 tis. Kč.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

112/14 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 18.840,-- Kč.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

113/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout věcný dar - 367 knih                  
od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v celkové hodnotě 69.498,40 Kč.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

114/14 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar 
od Nadačního fondu Dětský čin roku, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, IČO 27377245, 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 10 tis. Kč. Dar bude poskytnut na nákup učebních 
pomůcek.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

115/14 Průběžná zpráva o hospodaření SVČ a ZpDVPP Šumperk

bere na vědomí
průběžnou zprávu o hospodaření Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082. 
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116/14 Podpora projektu Andělárium

schvaluje
darovací smlouvu k materiálu na výrobu dřevěných soch občanskému sdružení Obnova 
kulturního dědictví údolí Desné, zastoupenému Mgr. Milanem Palkovičem, Bukovická 58, 
Velké Losiny, PSČ 788 15, IČO 26645165.

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

117/14 Podpora projektu Andělárium 

ukládá
odboru ŠKV dopracovat zapojení města Šumperka do projektu Andělárium. 

Termín: 30.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

118/14 Výjimka z OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, pro:
Muratidis Georgios, Jiřího z Poděbrad 18, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 60977353

- od 5. 12. do 31. 12. 2014: prodej svařeného vína a jiných alkoholických výrobků ve 
vlastním pojízdném stánku v prostoru parkoviště Korzo (při ul. M.R. Štefánika)

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: Ing. Miterková

119/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2015 

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2015.

Termín: 04.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

120/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015 

doporučuje ZM
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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121/14 Licenční smlouvy

schvaluje
uzavření dvou licenčních smluv mezi ČR – Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů MV 
ČR, Praha 7, Nad Štolou 3, IČO 00007064, a Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, IČO 00303461, na  produkty „Metodika výroční zprávy jako nástroje pro prezentaci 
práce úřadu“, „Analýza procesů v oblasti HRM a návrhy optimalizace“ a „Komplexní návrh 
marketingové strategie – jednotná vizualizace města, úřadu jako nástroje identity                     
a komunikace s veřejností“.

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

122/14 Podlicenční smlouva 

schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy  mezi ČR – Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů MV 
ČR, Praha 7, Nad Štolou 3, IČO 00007064 a Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, IČO 00303461, na produkt „Metodika pro udržování zásad procesního řízení na MěÚ“.

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

123/14 Smlouva o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních údajů

schvaluje
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti osobních údajů na dobu určitou od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s firmou I3 Consultants, s.r.o., K Trninám 945/34, Praha 6 - Řepy, 
PSČ 163 00, IČO 27921344.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

124/14 Jmenování předsedů a tajemníků komisí rady města

jmenuje
předsedy a tajemníky komisí rady města s účinností od 4. 12. 2014 takto:
komise pro přidělování grantů a dotací
předseda: PaedDr. Milan Polášek
tajemník: Mgr. Iveta Vymazalová

komise životního prostředí a čistoty ve městě
předseda: Ing. Jaroslav Horák
tajemník: Olga Havlíčková 

komise majetkoprávní a bytového hospodářství
předseda: Ing. Marta Novotná
tajemník: Kateřina Bezdíčková

komise strategického rozvoje, výstavby a architektury
předseda: Ing. Jiří Vozda
tajemník: Bc. Veronika Lukášová  
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komise dopravy a BESIP
předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová 

komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
předseda: Ing. Martin Žaitlik
tajemník: Bc. Slavěna Karkošková

komise školství a sportu
předseda: Mgr. Irena Jonová
tajemník Bc. Jana Nedělníková

komise sociální
předseda: Dušan Ščambura
tajemník: Zuzana Müllerová, DiS.

komise obchodu, živností a cestovního ruchu
předseda: Ing. František Šmejkal
tajemník: Andrea Čepová, DiS.

komise 132
předseda: Ing. Ondřej Polák
tajemník: Mgr. Eva Rutarová

Termín: 15.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

125/14 Komise rady města 

schvaluje
složení komisí tak, že v každé komisi bude minimálně jeden člen volebního uskupení 
zastoupeného v zastupitelstvu města, pokud podá takový návrh. Při podání více návrhů bude 
první v pořadí označen jako člen, druhý v pořadí jako náhradník.

Termín: 15.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

126/14 Personální záležitosti

ruší
usnesení RM č. 5544/14, 5545/14 a 5546/14 týkající se personálních záležitostí z důvodu 
přijetí nových usnesení.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

127/14 Personální záležitosti

rozhodla
s účinností ke dni 1.1.2015 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) a j) zákona          
č. 128/2000 Sb.,   o  obcích,   v platném znění,  o   organizační  změně,  spočívající                  
v  navýšení 1 pracovního místa na odboru správním a vnitřních věcí, oddělení přestupků. 

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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128/14 Personální záležitosti

schvaluje
s účinností ke dni 1.1.2015 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku:
ke dni 1.1.2015 -  stav 192,25 zaměstnanců.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

129/14 Personální záležitosti

schvaluje
s účinností ke dni 1.1.2015 novou systemizaci Města Šumperka. 

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

130/14 Organizační řád

schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Organizační řád Městského úřadu Šumperk s účinností k 1. 1. 2015, 
včetně příloh.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

131/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů 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. 16 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1 Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné        
a M. P., bytem Hanušovice, zastoupenou opatrovníkem, M. P., jako nájemkyní na straně druhé 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu          

od 1. 1. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

132/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 
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jedné a J. F., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 401 v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2 /měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

    

133/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a R. M., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 405 v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

134/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a V. K., zastoupenou opatrovníkem A. K., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 310 
v domě zvláštního určení Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za 
podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

135/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0022/2014 
uzavřené dne 18. 7. 2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk 
PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a A. T., bytem Šumperk, 
jako nájemcem bytu č. 305 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 
2336/24, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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136/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu, mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. T., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 301 v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

137/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0009/2014 
uzavřené dne 1. 7. 2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  
PSČ 787 01, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a V. B., bytem Šumperk, 
jako nájemcem bytu č. 4 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, 
na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

138/14 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2  za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0006/2014 
uzavřené dne 25. 2. 2014 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. H., bytem  Šumperk, 
jako nájemcem bytu č. 11 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, 
na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

139/14 Grémium podnikatelů

stanovuje
měsíční odměnu koordinátorovi grémia podnikatelů, která bude vyplácena formou dohody                 
o pracovní činnosti od 1. 12. 2014, ve výši dle předloženého návrhu.

Termín: 05.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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140/14 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Zvýšení produktivity třídění komunálního 
odpadu v Šumperku“

schvaluje
uzavření smlouvy č. 14181764 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1, 787 
01 Šumperk, IČO 00303461 a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 na akci „Zvýšení produktivity třídění komunálního 
odpadu v Šumperku“.

Název projektu: Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.22263
Prioritní osa: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží (FS)
Oblast podpory:  4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Krňávková

141/14 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 11. 12. 2014 včetně programu.

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. RNDr. Jan Přichystal   v.r.
        starosta    1. místostarosta






