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Spis. zn.: 69947/2009
Č.j.:  71058/2009

U S N E S E N Í

ze 77. schůze Rady města Šumperka ze dne 06.08.2009

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.

4134/09 Přijetí dotace Czech POINT

schvaluje
přijetí dotace z integrovaného operačního programu EU na zabezpečení provozu 
kontaktních míst veřejné správy Czech POINT ve výši 58.259,--Kč, registrační 
číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/02.01726.

Termín: 31.12.2009
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4135/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2009

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2009:
příjmy ve výši:     1.114 tis. Kč
výdaje ve výši:     2.200 tis. Kč

příjmy celkem. 938.798 tis. Kč
výdaje celkem: 899.927 tis. Kč

Termín: 30.08.2009
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4136/09 Zadávací podmínky na poskytnutí úvěrového investičního rámce

schvaluje
- zadávací podmínky na zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí 
investičního úvěrového rámce

- členy hodnotící komise ve složení:
členové
Ing. Petr Suchomel, Mgr. Ladislav Málek, Ing. Miroslav Červenka, Ing. 
František Merta, Ing. Jaromír Mikulenka

náhradníci
Ing. Milena Peluhová, JUDr. Jan Bělíček, Bc. Ondřej Havlíček, Ing. Pavel 
Špatný, Ing. Jiří Václavek
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- minimální seznam oslovených zájemců:
- Česká spořitelna, a.s., 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62
- Československá obchodní banka, a.s., 150 57 Praha 5, Radlická 333/150
- GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4 Michle, Vyskočilova 1422/1a
- Komerční banka, a.s., 114 07 Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969
- Raiffeisenbank, a.s., 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b

Termín: 14.08.2009
Zodpovídá: Ing. Peluhová

4137/09 Podání žádosti o dotaci – Energetické úspory ZŠ Šumavská

schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 
3.2, na projekt zateplení ZŠ Šumavská.

Termín: 10.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4138/09 Podání žádosti o dotaci – Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše

schvaluje
podání žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 
3.2, na projekt zateplení ZŠ Dr. E. Beneše.

Termín: 10.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4139/09 Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše, Šumperk – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 06/2009 ze dne 26.5.2009, uzavřené 
s firmou SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, na akci: „Rekonstrukce 
kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše 1, Šumperk“ na provedení změn – méněpráce do 
minimální částky 22.700,--Kč bez DPH (tj. 27.013,--Kč včetně DPH), navyšující 
rezervu stavby.

Termín: 20.08.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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4140/09 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku        
– I. etapa, dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 20090011 ze dne 19.5.2009, uzavřené 
s firmou ELEKTROMONT RAPOTÍN, s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín, na 
akci: „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – I. 
etapa“ na provedení změn – vícepráce do maximální částky 301.918,--Kč bez 
DPH (tj. 359.283,--Kč včetně DPH), čerpané z rezervy rozpočtu stavby.

Termín: 20.08.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4141/09 Revitalizace ul. J. z Poděbrad – dodatek č. 3

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou MIROS, dopravní 
stavby, a.s., Pardubice, na akci „Revitalizace ulice J.z Poděbrad“ na provedení 
změn – méněpráce do minimální částky  3.417.714,30,--Kč včetně DPH  (cena 
díla bude dodatkem č. 3 upravena na částku  131.817.215,70 Kč včetně DPH).

Termín: 10.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4142/09 Modernizace sportoviště u 6. ZŠ, ul. Šumavská, Šumperk

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.7.2009 s firmou J.I.H. - Ing. Jiří 
Huptych v rámci akce: „Modernizace sportoviště u 6.ZŠ, ul. Šumavská, Šumperk“ 
na vícepráce do maximální  částky 426.020,--Kč včetně DPH  a změnu termínu 
plnění do 31.10.2009 (cena díla bude tímto dodatkem upravena na částku  
17.072.018,92 Kč včetně DPH). 

Termín: 10.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4143/09 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v domě na ulici Zahradní 2722/33 
v Šumperku, s nájemkyní A. F., bytem Šumperk,  k datu 31.7.2009.

Termín: 31.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4144/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1365/1 a další v k.ú. Šumperk, or. zahrádkářská kolonie U Splavu

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu:
- umístění 1 ks  ocelového příhradového stožáru VN 22 kV  na p.p.č. 1365/1 

v k.ú. Šumperk
- umístění 2 ks ocelového příhradového stožáru VN 22 kV  na p.p.č. 1324/2 

v k.ú. Šumperk
- umístění 4 ks ocelového příhradového stožáru VN 22 kV  na p.p.č. 914/5 

v k.ú. Šumperk
- umístění 1 ks ocelového příhradového stožáru VN 22 kV  na p.p.č. 914/12 

v k.ú. Šumperk  mezi
budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
Vedlejší  účastník, jako budoucí kupující p.p.č. 1324/78 v k.ú. Šumperk:
P. R.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku 40.000,--Kč  včetně 19%  DPH (1 ks = 5.000,--Kč), 
částka bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011, smlouva o věcném břemeni bude uzavřena s aktuálním vlastníkem 
p.p.č. 1324/78 v k.ú. Šumperk, jako stranou povinnou z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4145/09 MJP – zveřejnění prodeje b.j.  č. 2661/5 v domě č.p. 2661 na st.p.č. 506 v k.ú. 
Dolní Temenice, or. ozn. Zahradní 11 formou VVŘ

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2661/5 o výměře     
72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na společných částech 
domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 
na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice  (or. ozn. Zahradní 11) ve 
veřejném výběrovém řízení.  Jde o byt bez nájemního vztahu.
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Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 354.087,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena.

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude. 

- nabízené prostory jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně

- možnost prohlídky bytu dne 3.9.2009  od 14.30 do 15.30 hod 
- termín konání VVŘ dne 7.9.2009 v 15.30 hod. v obřadní síni ve II. poschodí 

MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk

Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí odboru MJP  
Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, 
referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.

Termín: 31.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4146/09 MJP – zveřejnění prodeje b.j.  č. 2663/19 v domě č.p. 2663  na st.p.č. 509 
v k.ú. Dolní Temenice, or. ozn. Zahradní 15 formou VVŘ

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2663/19 o výměře    
31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na společných částech 
domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 
na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice  (or. ozn. Zahradní 15) ve 
veřejném výběrovém řízení. Jde o byt bez nájemního vztahu.
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 151.809,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena.
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- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude. 

- nabízené prostory jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně

- možnost prohlídky bytu dne 3.9.2009  od 15.30 do 16.30 hod 
- termín konání VVŘ dne 7.9.2009 v 15.30 hod. v obřadní síni ve II. poschodí 

MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk

Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí  odboru MJP 
Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, 
referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.  

Termín: 31.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4147/09 MJP – změna označení účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 
č. 69 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 247/2008-Zp uzavřené dne 
18.8.2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 
00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a 
paní L. M., bytem Šumperk  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2958/69 
v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení 
účastníka nájemní smlouvy č. 247/2008-Zp, kdy na straně nájemce bude namísto 
paní L. M.  uvedena paní L. H.  a dále ve změně bydliště z Šumperk na Boskovice,  
s ohledem na změnu příjmení a trvalého bydliště z důvodu uzavření sňatku. 

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4148/09 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek p.č. 1257/123 v k.ú. 
Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit pozemek p.č. 1257/123 v k.ú. 
Šumperk za účelem umožnění přístupu k budově Okresního sdružení Českého 
svazu tělesné výchovy v Šumperku. Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění 
záměru.

Termín: 20.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4149/09 MJP – pronájem pozemku p.č. 1488/4 – trvalý travní porost v k.ú. Šumperk, 
pozemek v sousedství areálu Na Benátkách v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.10.2008 do 7.11.2008 dle usnesení rady města č. 2686/08 ze 
dne 18.9.2008, pronájem   pozemku p.č. 1488/4  – trvalý travní porost o celkové 
výměře 704  m2 v  k.ú. Šumperk (pozemek v sousedství areálu Na Benátkách
v Šumperku)
Pronajímatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, 

   IČ: 00303461
Nájemce:    T. S.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01  
Účel:    využití lokality k nepodnikatelským aktivitám a její údržba
Doba nájmu:   neurčitá
Výše nájmu:   2,--Kč/m2/rok 
Ukončení nájmu: dohodou, případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních 

stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4150/09 MJP – uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě – byt v prostorách MŠ 
na ul. Jeremenkově 52 v Šumperku

schvaluje
uzavření budoucí nájemní  smlouvy se společností DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, 
o.p.s., se sídlem nám. Míru 5, Šumperk, PSČ: 787 01,  IČ: 25852957, jejímž 
předmětem bude bytová jednotka, o velikosti 1 + 1, umístěná v přízemí budovy 
Mateřské školky na ul. Jeremenkově č. 52 v Šumperku.
Podmínky: 
- náklady na opravu a rekonstrukci bytu provede budoucí nájemce na vlastní 

náklady s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu  nebude nájemce po 
pronajímateli požadovat finanční vyrovnání za provedenou opravu či 
rekonstrukci

- vlastní nájemní smlouva na předmětný byt, bude uzavřena za podmínky, že 
dojde k ukončení stávající nájemní smlouvy č. 72/1993 – P ze dne 26.4.1993 
s nájemcem panem R. L.   a vyklizení předmětného bytu nejpozději do 
15.11.2009, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí  nájemní smlouvě 
č.  MJP/N/0007/2009 ze dne 16.6.2009

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné ve výši           
47,--Kč/m²/měsíc

- účel nájmu: „Odlehčovací byt pro osoby s autismem“.

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4151/09 MJP – vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 204,     
Žižkova 1, Šumperk 

schvaluje
vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.,  k bytu 
č. 204 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici Žižkově 1 pro L. C.,   
bytem Šumperk za podmínek:
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou od 1.10.2009
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dopředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy.
- nájemné činí 50,--Kč/m²/měs. 

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4152/09 MJP – ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám v budově na ul. 
Langrově 34 v Šumperku, Základní umělecká škola Šumperk

schvaluje
ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor ze 
dne 31.10.1994, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou mezi Základní 
uměleckou školou, Šumperk, Žerotínova 11,  se sídlem Žerotínova 11,  787 01 
Šumperk, IČ: 00852333, jako nájemcem a městem Šumperkem, jako 
pronajímatelem, jejichž předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově 
Langrova 34, v Šumperku.
Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni 31.8.2010. 

Termín: 31.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4153/09 MJP – rozšíření plánu oprav na rok 2009

schvaluje
rozšíření plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 
2009 dle předloženého materiálu.

Termín: 31.12.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4154/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku – zrušení usnesení RM č. 3743/09

ruší
usnesení RM č. 3743/09 ze dne 14.5.2009, kterým bylo schváleno uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava střechy na objektu Pavlínina dvora 
v Šumperku, Hlavní třída 22, Šumperk“, uzavřené s firmou Jaroslav Lakomý, IČ: 
10646825, se sídlem Na Travech 200, 789 91 Štíty. Předmětem dodatku č. 1 bylo 
omezení předmětu a rozsahu díla, kdy celková výše peněžitého plnění měla být 
snížena na částku 500.000,--Kč včetně DPH, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4155/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku, obnova střechy – dodatek k SoD

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava střechy na objektu Pavlínina 
dvora v Šumperku, Hlavní třída 22, Šumperk“ uzavřené s  firmou Jaroslav 
Lakomý, IČ: 10646825 se sídlem Na Travech 200, 789 91 Štíty. Předmětem 
dodatku č. 1 je omezení předmětu a rozsahu díla, kdy celková výše peněžitého 
plnění bude snížena na částku 900.000,--Kč včetně DPH.

Termín: 15.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4156/09 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Jesenická 55, 
Šumperk – výměna oken a balkónových dveří“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Jesenická 55, Šumperk –

výměna oken a balkónových dveří“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Zdeněk Botek, 
Lubomír Polášek

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek,  Emílie Lovichová 



RM 77 - 06.08.2009

10

- minimální seznam oslovených zájemců:
DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, IČ: 25391941, 
Nemocniční 734/13 , 787 01 Šumperk
AKTOS OKNA, s.r.o., IČ: 25823515, Sobotín 137, 788 16 Sobotín
SULKO, s.r.o. , IČ: 47976969, Československé armády 861/28, Zábřeh 789 01
ANODUS CZ, s.r.o., IČ: 27563936, Rychnovská 121, 199 00 Praha 18 –
Letňany (výrobní závod v Šumperku)

Termín: 10.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4157/09 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Radnice – nám. 
Míru 1 – stavební úpravy I. NP“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Radnice – nám. Míru 1 –

stavební úpravy I. NP“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Zdeněk Botek, 
Lubomír Polášek

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek,  Emílie Lovichová

- minimální seznam oslovených zájemců:
FORTEX-AGS, a.s., IČ: 00150584, se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, 
EKOZIS spol. s r.o., IČ: 41031024, se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
SAN-JV s.r.o., IČ: 64618951, se sídlem Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

Termín: 10.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4158/09 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Lautnerova 1, 
Šumperk – výměna oken“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Lautnerova 1, Šumperk –

výměna oken“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Zdeněk Botek, 
Lubomír Polášek
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náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek, Emílie Lovichová 

- minimální seznam oslovených zájemců:
DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, IČ: 25391941, 
Nemocniční 734/13 , 787 01 Šumperk
AKTOS OKNA, s.r.o., IČ: 25823515, Sobotín 137, 788 16 Sobotín
SULKO, s.r.o. , IČ: 47976969, Československé armády 861/28, Zábřeh 789 01
ANODUS CZ, s.r.o., IČ: 27563936, Rychnovská 121, 199 00 Praha 18 –
Letňany (výrobní závod v Šumperku)

Termín: 10.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4159/09 MJP – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. VBb/0009/2009/Foj, or. ul. Jesenická

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0009/2009/Foj, jehož předmětem bude
zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení kabelového vedení VN            
v pozemku p.č. 2110/8 v k.ú. Šumperk v délce cca 2m 
budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
Podmínky  uzavření  dodatku č.2  ke smlouvě č. VBb/0009/2009/Foj:
- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 

stavby vyhotovení geometrického zaměření
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od pravomocné 

kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci

- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, tj. 
Podniky města Šumperka, a.s., smlouvu o výpůjčce pozemků dle OZV č. 
1/2008 města Šumperka

Termín: 31.08.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4160/09 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy 
Sluníčko, Šumperk, Evaldova 25

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, příspěvková organizace.

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4161/09 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy 
Sluníčko, Šumperk, Evaldova 25

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce 
ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace:

Předseda konkursní komise
Ing. Marek Zapletal, první místostarosta města Šumperka

Členové konkursní komise
PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru ŠKV
Mgr. Vladimíra Dočekalová, Krajský úřad Olomouckého kraj e, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, pracovnice pro MŠ
Mgr. Naděžda Pytlíčková, Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát
Aranka Jarošová, ředitelka Mateřské školy Libina
Jana Benešová, vedoucí odloučeného pracoviště Šumavská, MŠ Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace

Tajemnice komise
Bc. Zdeňka Brijarová, pracovnice oddělení školství odboru ŠKV

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4162/09 Odvolání zástupce zřizovatele do školských rad ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 
a ZŠ Šumperk, Šumavská 21

odvolává
zástupce zřizovatele Mgr. Petra Málka ve školských radách Základní školy 
Šumperk, Vrchlického 22 a Základní školy Šumperk, Šumavská 21,  s účinností od 
1.8.2009.

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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4163/09 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad ZŠ Šumperk, Vrchlického 
22 a ZŠ Šumperk, Šumavská 21

jmenuje
zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 a do 
školské rady Základní školy Šumperk, Šumavská 21, s účinností od 06.08.2009:
- paní Janu Nedělníkovou, referentku oddělení školství odboru ŠKV do školské 

rady Základní školy Šumperk, Vrchlického 22
- paní Bc. Marii Osladilovou, referentku oddělení školství odboru ŠKV do školské 

rady Základní školy Šumperk, Šumavská 21

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4164/09 Městská periodika

schvaluje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele městských periodik 
Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka včetně zadávacích podmínek.

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4165/09 Městská periodika

schvaluje
minimální seznam oslovených zájemců:
- JANDA DESIGN – Mgr. art. Jiří Janda, Polská 3, Šumperk
- Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk
- PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4166/09 Městská periodika

schvaluje
členy komise a jejich náhradníky pro vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodavatele městských periodik Šumperský zpravodaj a Kulturní život 
Šumperka: 
členové
Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Marek Zapletal, PaedDr. Petr Holub, Ing. Milena 
Peluhová, Ing. Andrea Jahnová

náhradníci
Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Petr Suchomel, Ing. Marie Dvořáčková, Ivana Mincu, 
PaedDr. Hana Kolaříková

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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4167/09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Kniha Šumperk město sportu, historie          
- současnost

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2009, uzavřené dne 30.07.2009 
mezi městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
zhotovitelem JANDA DESIGN, Mgr. art. Jiří Janda – grafické studio, IČ: 48437384, 
Polská 3, 787 01 Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je změna harmonogramu 
provedení díla.

Termín: 06.08.2009
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

4168/09 Stravné při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

schvaluje
příspěvek 2,--Kč/den na stravné pro každého člena okrskové volební komise, 
zapisovatele OVK a pro všechny, kteří budou při zajišťování voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 9. a 10.10.2009 na Městském úřadě 
v Šumperku pracovat. 

Termín: 09.10.2009
Zodpovídá: Ing. Vitásková

4169/09 Personální záležitosti

schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1, opatření MěÚ Šumperk č. 9/2008 – organizační řád 
Městského úřadu Šumperk, který byl schválen usnesením RM č. 2352/08 ze 
dne 5.6.2008 a nabyl účinnosti dne 6.6.2008.

Termín: 01.10.2009
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4170/09 Personální záležitosti

schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zřízení oddělení ekonomického a sociální prevence, které bude 
začleněno do odboru sociálních věcí s účinností od 1.10.2009.

Termín: 01.10.2009
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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4171/09 Smlouva o poskytování služeb na webu www.infosumperk.cz

schvaluje
zrušení smlouvy o poskytování služeb Datového skladu 4u na webu 
www.infosumperk.cz, poskytnutí redakčního systému As4u „Public4u Advanced“ 
včetně doplňkových modulů souvisejících s provozem internetového informačního 
portálu www.infosumperk.cz zajištěné technickou podporou ze strany 
poskytovatele, služby webhostingu zajišťující provoz informačního portálu, služby 
spojené s vytvořením a úpravami informačního portálu s firmou R-INCON, s.r.o., 
se sídlem Machatého 681/6, 152 00 Praha 5, IČ: 49354205.

Termín: 28.08.2009
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

4172/09 Smlouva o poskytování služeb na webu www.infosumperk.cz

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb as4u na webu www.infosumperk.cz, 
poskytnutí redakčního systému As4u „Public4u Advanced“ včetně doplňkových 
modulů souvisejících s provozem internetového informačního portálu 
www.infosumperk.cz zajištěné technickou podporou ze strany poskytovatele, 
služby webhostingu zajišťující provoz informačního portálu, služby spojené 
s vytvořením a úpravami informačního portálu s firmou R-INCON Int., s.r.o., Jana 
Masaryka 195/24, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 28884035. 

Termín: 28.08.2009
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

4173/09 Smlouva o poskytování služeb webu www.sumperk.cz a www.musumperk.cz

schvaluje 
zrušení smlouvy o poskytování služeb As4u, na webu www.sumperk.cz a 
www.musumperk.cz, poskytnutí redakčního systému As4u „Public4u Advanced“ 
včetně doplňkových modulů souvisejících s provozem internetového informačního 
portálu www.sumperk.cz a www.musumperk.cz zajištěné technickou podporou ze 
strany poskytovatele, služby webhostingu zajišťující provoz informačního portálu, 
služby spojené s vytvořením a úpravami informačního portálu s firmou R-INCON, 
s.r.o., se sídlem Machatého 681/6, 152 00 Praha 5, IČ: 49354205.

Termín: 28.08.2009
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
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4174/09 Smlouva o poskytování služeb webu www.sumperk.cz a www.musumperk.cz

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb as4u na webu www.sumperk.cz a 
www.musumperk.cz, poskytnutí redakčního systému As4u „Public4u Advanced“ 
včetně doplňkových modulů souvisejících s provozem internetového informačního 
portálu www.sumperk.cz a www.musumperk.cz zajištěné technickou podporou ze 
strany poskytovatele, služby webhostingu zajišťující provoz informačního portálu, 
služby spojené s vytvořením a úpravami informačního portálu s firmou R-INCON 
Int., s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 
28884035. 

Termín: 28.08.2009
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

4175/09 Dopis J. H. , bytem Šumperk

bere na vědomí
dopis J. H.,  bytem Šumperk ze dne 27.7.2009.

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




