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Spis. zn.:  2238/2015
              Č.j.: 4586/2015

U S N E S E N Í

z 6. schůze rady města Šumperka ze dne 15. 1. 2015.  

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.

164/15 Kontrola usnesení 

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 4444/13, 4461/13, 4465/13, 4468/13, 4659/14, 4677/14, 
4692/14, 4988/14, 5017/14, 5018/14, 5152/14, 5322/14, 5324/14, 5325/14, 
5344/14, 5345/14, 5346/14, 5351/14, 5374/14, 5379/14, 5427/14, 5457/14, 
5460/14, 5486/14, 5487/14, 5488/14, 5489/14, 5490/14, 5491/14, 5492/14, 
5493/14, 5498/14, 5500/14, 5501/14, 5502/14, 5503/14, 5505/14, 5513/14, 
5515/14, 5521/14, 5538/14, 5543/14, 5553/14, 5554/14, 5578/14, 5580/14, 
5581/14, 5582/14, 5583/14, 5584/14, 5590/14, 5591/14, 5593/14, 5595/14, 
5599/14, 5604/14, 5605/14, 5606/14, 5611/14, 5612/14, 5620/14, 5638/14, 
5641/14, 5642/14, 24/14, 38/14, 39/14, 51/14, 63/14, 64/14, 70/14, 72/14, 73/14, 
74/14, 75/14, 76/14, 77/14, 78/14, 79/14, 81/14, 84/14, 85/14, 92/14, 93/14, 94/14, 
95/14, 97/14, 98/14, 99/14, 101/14, 123/14, 126/14, 127/14, 128/14, 129/14, 
130/14, 140/14, 4184/13, 36/14. 

165/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4439/09 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Šperlich
4543/14 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
4587/14 do 31.05.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová
5330/14 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5434/14 do 31.01.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5585/14 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová 
5586/14 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
5636/14 do 28.02.2015 Zodpovídá: Mgr. Brož
24/14 do 19.02.2015 Zodpovídá: Ing. Peluhová
100/14 do 19.02.2015 Zodpovídá: Ing. Peluhová

166/15 Kontrola usnesení - oprava usnesení RM č. 156/14

opravuje
usnesení RM č. 156/14 ze dne 29. 12. 2014, kterým byli jmenováni členové redakční rady 
Šumperského zpravodaje takto: 
V usnesení je chybně uveden nadpis „Změna ve složení redakční rady Kulturního života 
Šumperka“, když správně má být „Změna ve složení redakční rady Šumperského zpravodaje“. 

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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167/15 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost      
– návrh do rozpočtu města  

doporučuje ZM
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2015 na 
granty a dotace v celkové výši 4,3 mil. Kč takto:   
    
- granty a dotace na činnost  2.000.000,-- Kč      
- vyjmenované akce a činnosti 2.150.000,-- Kč       
- finanční rezerva       150.000,-- Kč        

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

168/15 Změna organizace školního roku 2014/2015 na ZŠ Šumperk, Šumavská 21

bere na vědomí
informaci o změně organizace školního roku 2014/2015 na ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 
IČO 00852287.

169/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 – zpracování 
projektové dokumentace, v celkové výši do 20 tis. Kč. 

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

170/15 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku        
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

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

P. N., bytem 787 01 Šumperk
- 31.01.2015 (sobota): oslava narozenin, místo konání restaurace Hotelu Koruna, Langrova 

35, Šumperk, doba konání 19:30-19:40 hod.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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171/15 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Energetické úspory budovy MŠ 
Evaldova 25, Šumperk

schvaluje
uzavření smlouvy č. 14204593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, a Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00, IČO 00020729, na akci „Energetické úspory 
budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk“.

Název projektu: Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/14.25091
Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

(u nepodnikatelské sféry)

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

172/15 Přehled vystavených  faktur odborem RÚI za rok 2014

bere na vědomí
seznam vystavených faktur odborem RÚI za rok 2014.

173/15 Závazek města pro ŘSD na financování protihlukové stěny - akce I/44                     
Bludov - obchvat

doporučuje ZM
vystavení závazného prohlášení Města Šumperka pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve kterém 
bude deklarován závazek města k financování objektu SO 702 protihluková stěna                  
km 0,100 - km 0,460 na stavbě I/44 Bludov – obchvat.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

174/15 Protihluková stěna – akce I/44 Bludov - obchvat 

bere na vědomí
stanovisko společnosti EPCOS, s.r.o., ze dne 15. 1. 2015 k projektu silničního obchvatu I/44 
Bludov – obchvat.
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175/15 Protihluková stěna – akce I/44 Bludov - obchvat

doporučuje ZM
uložit radě města připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Šumperkem            
a společností EPCOS, s.r.o., o spolufinancování protihlukové stěny akce I/44 Bludov – obchvat. 

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

176/15 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015

schvaluje
Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015.

Termín: 30.01.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

177/15 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015

schvaluje
podání žádosti o dotaci na Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015.

Termín: 30.01.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

178/15 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015

schvaluje
- ukončení členství Mgr. Františka Klíče, kpt. Bc. Vladimíra Komárka, Mgr. Jaroslava 

Ondráčka, Mgr. Hany Slavíkové, por. Mgr. Miloslava Svatoně, Ing. Marka Zapletala 
v pracovní skupině prevence kriminality k 31. 12. 2014 

- nové členy pracovní skupiny prevence kriminality Mgr. Evu Čmakalovou, Mgr. Petra 
Halamu, PhDr. Petru Müllerovou, Ph.D, RNDr. Jana Přichystala, Ing. Pavlu Skálovou, por. 
Mgr. Marii Šafářovou a npor. Ing. Radka Urbana k 1. 1. 2015
Celkový počet členů pracovní skupiny se zvyšuje ze 13 na 14.

Termín: 30.01.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

179/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 o velikosti 2+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Š., bytem  
Šumperk na straně druhé za podmínek:
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- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu        
od 1. 2. 2015 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

180/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0003/2014 
uzavřené dne 3. 2. 2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a L. Ž., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 203 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně 
druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 2. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

181/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0002/2014 
uzavřené dne 6. 2. 2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Ž. M., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 207 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně 
druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 2. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

182/15 Jmenování členů komise rady města

jmenuje
členy komise rady města s účinností od 16. 1. 2015 takto:
komise kulturní a letopisecká
Ing. Lenka Hoffmannová, Miroslav Jílek, Tomáš Bartošek, Mgr. Alena Hlavešová, Jolana 
Rippelová, Mgr. Kamila Šeligová, Ing. Petr Krill, Ing. Petr Blažek, Bc. Petr Tkadlec, Olga 
Zimmermannová

Termín: 16.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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183/15 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk

schvaluje
- vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na dodavatele projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP 
Šumperk“

- zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC 
ORP Šumperk“

Termín: 16.01.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

184/15 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk

schvaluje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně 
náhradníků:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Petr Vavroušek, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Jiří Žák –
AJL, s.r.o.

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Marie Dvořáčková, Patrik Hrachovina, Miloš Šula, Ing. Pavel Růžička 
– AJL, s.r.o.

Termín: 27.03.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

185/15 Změna ve složení komise 132 – změna usnesení RM č. 163/14

schvaluje
změnu usnesení RM č. 163/14 ze dne 29. 12. 2014, týkající se složení komise 132. Místo 
Martina Janíčka rada města jmenuje členem komise 132 Tomáše Menšíka s účinností             
od 1. 1. 2015.

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

186/15 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1291/3 a dalších v k.ú. Šumperk, vnitroblok ul. 
Americká, 17. listopadu, nově nazvaná ul. Kanadská za katastrálním úřadem

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od 15. 9. 2014 do 6. 11. 2014 dle usnesení rady města č. 5469/14 ze dne 11. 9. 2014, 
schválit budoucí prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6 o výměře 1044 m2, 
p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
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- kupní cena: 1.000,-- Kč/m2 +  DPH v platné výši  v případě povinnosti města Šumperka  
odvést DPH

- kupující: R. a Z. H., bytem  Šumperk, část p.p.č. 1291/3 o výměře 1236 m2 v k.ú. Šumperk 
a M. K., bytem  Štíty, PSČ 789 01, část p.p.č. 1291/3 o výměře 929 m2, p.p.č. 1291/6       
o výměře 1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2 a p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2

- účel prodeje: výstavba 2 rodinných domů, včetně komunikace a inženýrských sítí 
s napojením na ul. Americkou, dále jen „záměr využití nabízeného území“

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

- prodej bude realizován po dostavbě komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1895/2 
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk

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

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

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

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

- budoucí kupující předloží pravomocné územní povolení na „záměr využití nabízeného 
území “ do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě 
nesplnění této podmínky si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,-- Kč          
a právo od smlouvy odstoupit

- budoucí kupující začne s realizací „záměru využití nabízeného území “ do 2 let od vydání 
územního rozhodnutí a bude kolaudován do 3 let od vydání stavebního povolení, v případě
nesplnění stanovených termínů si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--
Kč za každé nedodržení termínu, která bude uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode 
dne výzvy

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

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících
- vybudovaná komunikace na p.p.č. 1291/3 v k.ú. Šumperk bude tato dále ve správě           

a v majetku budoucích kupujících, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, 
že ji do správy a svého majetku převezme město    

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

- bude-li rozhodnuto, že pozemky pod vybudovanou komunikací na částech p.p.č. 1895/2    
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk budou prodány, převezmou kupující povinnost umožnit 
služebnost stezky a cesty pro vlastníky garáží s vjezdem přes p.p.č. 1291/9 a p.p.č. 
1895/2, vlastníky domu na st.p.č. 1895/1, st.p.č. 1896/2 a vlastníky části st.p.č. 1895/2 
a části p.p.č. 1291/9, které nejsou předmětem zveřejnění, vše v k.ú. Šumperk
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- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii s vizualizací „ záměru…“, který bude předložen ke schválení 
úřadu územního plánování, pokud nebude „záměr…“ odsouhlasen, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených 
s vypracováním „záměru…“ 

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

187/15 MJP – uzavření Dodatku č 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací 
OBCH/OO20/2011/Šv, uzavřené mezi ŘSD ČR a městem Šumperkem, or. 
přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická

doporučuje ZM
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací OBCH/0020/2011/Šv  
ze dne 16. 5. 2011 mezi Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organice, se sídlem Praha 4 – Nusle, na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, IČO 
65993390 jako budoucím dárcem a městem Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 01, IČO 00303461, jako budoucím obdarovaným. Dodatkem č. 1 dojde ke změně 
v termínu uzavření vlastní darovací smlouvy, kdy nově bude uvedeno, že vlastní darovací 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2019.
Ostatní ujednání budoucí darovací smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

188/15 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést část p.p.č. 1184/4 a část p.p.č. 
1184/11 v k.ú. Horní Temenice, or. vypořádání pod stavbou chodníku při ulici 
Bohdíkovské

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 1184/4 (před digitalizací 
veden v ZJE jako 1184 GP) o výměře 71 m2  a část p.p.č. 1184/11 o výměře 11 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 
787 01, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodařit pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. 

Termín: 20.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

189/15 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1346/13 a dalších v k.ú. Šumperk, zahrada u domu 
Javoříčko 10, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1346/13 o výměře 142 m2 a část 
pozemku p.č. 1346/3 o výměře cca 490 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) veřejně přístupná zelená plocha – zázemí k domu Javoříčko 10, Šumperk

b) individuální využití
c) pozemek pod ostatními stavbami
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Nájemné: a) 1,-- Kč/celek/rok
b) 5,-- Kč/m2/rok
c) 30,-- Kč/m2/rok

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu dohodou 
nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu:
- povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady nájemce
- povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 20.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

190/15 MJP – budoucí směna pozemků p.č. 1960/14 a p.p.č. 1955/27 za pozemek p.č. 
1960/15 v k.ú. Šumperk. or. lokalita u obchodního centra Kaufland

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle 
usnesení rady města č. 67/14 ze dne 4. 12. 2014, schválit uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí směnné mezi městem Šumperkem a společností Sallerova výstavba Šumperk s.r.o. 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

- 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: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

191/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „ICT – Optický kabel Šumperk“ – investor ČEPS, a.s. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést přes pozemky p.č. 1396/1, 1396/2, 1423/8, 1423/9, 1424/1, 1424/2, 1426/4, 
1450/20, 1466/4, 1565, 1615/1, 1662/6, 1745/4, 1800/4, 1800/5, 1804/1, 1837/1, 
1837/3, 1838/1, 1838/3, 1838/4, 1893/1, 1914/6, 2084/2, 2115/2, 2115/3, 2133/1, 
2136, 2137/8, 2193/3, 2200/9, 2254/11, 2254/15, 2254/17, 2254/26, 2275/1, 2286, 
2290 a 2293 v k.ú. Šumperk stavbu komunikačního vedení: „ICT – Optický kabel Šumperk“.
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Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, PSČ 101 52, IČO 25702556.
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/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 303.270,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 30. 9. 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

192/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
„Inženýrské sítě lokalita Za Hniličkou, plynovod STL“ – investor manželé Glozovi, 
lokalita soukromé výstavby RD Za Hniličkou v Temenici

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat 
plynárenské zařízení „Inženýrské sítě lokalita Za Hniličkou, plynovod STL“ přes pozemky p.č. 
1316/11, 1316/7, 1376 a 223/1 v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Vedlejší účastník – investor:
J. a M. G., oba bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  12.543,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.977,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 14.520,-- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene       
a souhlasu se zřízením stavby VBb/0017/2013/Pe ze dne 13. 8. 2013, bude vyplacen 
zpět investorovi před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode 
dne podpisu smlouvy

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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193/15 MJP – smlouva o věcném břemeni pro stavbu přípojky dešťové kanalizace při ul. Pod 
Vyhlídkou v Šumperku

doporučuje ZM
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní přípojku dešťové kanalizace v délce 32,36 m přes pozemek 
p.č. 1924/1 v k.ú. Šumperk (ve vlastnictví prvního povinného) a v celkové délce 6,19 m přes 
pozemky p.č. 1924/4 a 2262/1 v k.ú. Šumperk (ve vlastnictví druhého povinného).
První povinný z věcného břemene: 
V. K., bytem Šumperk
Druhý povinný a 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 pro prvního povinného se zřizuje úplatně, pro druhého povinného 

bezúplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.948,-- Kč. Úhradu provede oprávněný před 
vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

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

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

194/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu 2x vodovodní a 2x splaškové 
kanalizační přípojky, pro účely napojení pozemků st.p.č. 90 a st. 91/1 v k.ú. Horní 
Temenice, or. při ul. Bohdíkovské v Temenici, lokalita za Hniličkou 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat 2x vodovodní a 2x splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce   
15,55 m přes pozemky p.č. 1376 a 1316/7 v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení 
pozemků st.p.č. 90 a st. 91/1 v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Z. S., bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 622,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 122,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 500,-- Kč
včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0039/2014/Pe ze dne 
30. 10. 2014, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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195/15 MJP – udělení souhlasu se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 576/1 přes 
pozemky p.č. 581, p.č. 578/7 a p.č. 578/8 v k.ú. Šumperk, areál Šumperské 
nemocnice 

schvaluje
udělení souhlasu společnosti Šumperská nemocnice a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 
Šumperk,  PSČ 787 52, IČO  47682795, s výstavbou vrtané studny na pozemku p.č. 576/1    
(pozemek ve vlastnictví Šumperské nemocnice a.s.) dle projektové dokumentace na akci   
„Vrtaná studna na p.č. 576/1 v k.ú. Šumperk“, a to  přes pozemky p.č. 581, p.č. 578/7 a p.č. 
578/8 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka

Podmínky pro udělení souhlasu se stavbou:

- při stavbě budou žadatelem společností Šumperská nemocnice a.s. respektovány veškeré  
bezpečnostně technické požadavky, zejména stavební zákon a další související právní 
předpisy

- veškerou dokumentaci a povolení ke stavbě a veškeré stavební práce provede žadatel 
společnost Šumperská nemocnice a.s. na své vlastní náklady s tím, že po městu Šumperku 
nebude, a to ani v budoucnu  požadovat finanční vyrovnání za provedené stavební práce, 
neboť tyto jsou v zájmu a pro potřeby žadatele společnost Šumperská nemocnice a.s.

- žadatel Šumperská nemocnice a.s. je povinen, při stavbě vrtané studny pro případ, že se 
stavba dotkne díla zatrubněného potoka v pozemku p.č. 578/7 v k.ú. Šumperk, zajistit, 
aby nedošlo k jeho poškození.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

196/15 MJP – prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk, 
za bývalou mototechnou – zrušení usnesení RM č. 5506/14

ruší
usnesení RM č. 5506/14 ze dne 25. 9. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

197/15 MJP – prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk, 
za bývalou mototechnou – zrušení usnesení ZM č. 1363/14

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 1363/14 ze dne 9. 10. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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198/15 MJP – prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk, 
za bývalou mototechnou

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 25. 8. 2014 od 10. 9. 2014 dle usnesení RM č. 5364/14  ze dne 21. 8. 2014 a ve 
dnech od 10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle usnesení RM č. 98/14  ze dne 4. 12. 2014 
schválit prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3, dle geometrického 
plánu č. 6487-137/2014 jde o pozemek p.č. 481/9 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk (včetně 
zpevněných ploch) za podmínek: 
- Kupující: V. M., bytem Zábřeh, PSČ 789 01
- účel prodeje:  vybudování parkovacích míst pro zákazníky prodejny v budově č.p. 2601 

stojící na st.p.č. 4541 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 včetně asfaltového povrchu
- kupující na vlastní náklady provede demolici vyrovnávací betonové zídky na pozemku p.č. 

481/1
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků bude hradit kupující 
- 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: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

199/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu elektroenergetického zařízení 
– zemního kabelového vedení VN pro napojení průmyslového areálu firmy SHM, s.r.o., 
or. lokalita PZ II při ul. Jesenické

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat elektroenergetické zařízení – zemní kabelové vedení VN v délce 31 m 
přes pozemky p.č. 927/60, 999/49 a 999/73 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SHM, s. r. o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519.
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 3.410,-- Kč včetně 

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

- oprávněný uhradí náklady na vyhotovení GP a správní poplatek spojený s vkladem věcného 
práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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200/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 38 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 J. F., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

201/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 49 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 R. a L. N., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně 
druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

202/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 10 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 L. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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203/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu č. 22 na ulici Jeremenkově 
1571/19 v Šumperku, jehož nájem skončil uplynutím doby, pro A. V., bytem Šumperk.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

204/15 MJP – poplatek z prodlení a náklady řízení, manželé P. a L. Ch. 

doporučuje ZM
schválit prominutí úhrady poplatku z prodlení, vzniklého z žalovaných pohledávek z nájemného 
a služeb spojených s užíváním obecního bytu č. 1 na adrese Banskobystrická 1279/50 
v Šumperku, vůči dlužníku P. Ch., bytem  Šumperk a L. Ch., bytem  Bludov, PSČ   789 61, pro  
případ schválení oddlužení dlužníka v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu 
v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp.zn. KSOL 16 INS 13605/2014.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

205/15 MJP – poplatek z prodlení a náklady řízení, manželé P. a L. Ch. 

doporučuje ZM
neschválit prominutí úhrady nákladů řízení, vzniklých z žalovaných pohledávek z nájemného    
a služeb spojených s užíváním obecního bytu č. 1 na adrese Banskobystrická 1279/50 
v Šumperku, vůči dlužníku P. Ch., bytem Šumperk a L. Ch., bytem Bludov, PSČ 789 61, pro  
případ schválení oddlužení dlužníka v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu 
v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp.zn. KSOL 16 INS 13605/2014.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

206/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1  na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a V. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku,  předpokládaný počátek nájmu od                    

15. 2. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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207/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Banskobystrické 1274/41  v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a L. H., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku,  předpokládaný počátek nájmu od                    

15. 2. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

208/15 MJP – změna usnesení RM č. 148/14 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene VBb/0063/2009/Foj, pro stavbu „Inženýrské sítě na p.č. 
102/1, k.ú. Horní Temenice – investor EKOZIS, spol. s r.o.

schvaluje
změnu usnesení RM č. 148/14 ze dne 29. 12. 2014, ve věci uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0063/2009/Foj, uzavřené dne 
24. 11. 2009 mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a EKOZIS spol. s r. o., se 
sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024, jako budoucím oprávněným, 
jehož předmětem je  změna dotčených pozemků v rámci dílčí stavby nového vodovodu SO 04, 
přičemž stavba bude v důsledku změny projektové dokumentace nově umístěna na pozemcích 
ve vlastnictví města Šumperka p.č. 105/1, 102/13 a 1279/2 v k.ú. Horní Temenice. 
Změna usnesení spočívá v doplnění pozemků dotčených výstavbou vodovodu o pozemek p.č. 
682/1 v k.ú. Horní Temenice.
V ostatním se usnesení RM č. 148/14 nemění.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

209/15 Orgány společnosti PMŠ, a.s. 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady, bere na vědomí
odstoupení 3 členů představenstva Podniků města Šumperka, a.s., z funkce členů 
představenstva, které představenstvo Podniků města Šumperka, a.s., projednalo na svém 
zasedání dne 29. 12. 2014 v souladu s čl. XXII. odst. 3 stanov společnosti Podniků města 
Šumperka, a.s.
Z funkce člena představenstva Podniků města Šumperka, a.s., odstoupili:  
Mgr. Zdeněk Brož, předseda představenstva
Ing. Petr Suchomel, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Kupka, člen představenstva
Výkon funkce člena představenstva končí k 28. 2. 2015. 

Termín: 15.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

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




