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Spis. zn.:  9193/2015
              Č.j.: 11752/2015

U S N E S E N Í

ze 7. schůze rady města Šumperka ze dne 5. 2. 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.

210/15 Rozpočet města Šumperka na rok 2015

doporučuje ZM schválit
- Rozpočet města Šumperka na rok 2015 podle schváleného materiálu:

příjmy rozpočtu celkem: 489.442 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem: 599.939 tis. Kč
přebytek z minulých let:       98.062 tis. Kč
úvěr ve výši:                      20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů:             7.565 tis. Kč

- Rozpočty fondů města Šumperka:
Sociální fond
Fond životního prostředí
Fond na úpravu zevnějšku

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

211/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 4194/13, 5434/14, 5563/14, 5598/14, 5632/14, 12/14, 13/14, 
27/14, 68/14, 82/14, 83/14, 88/14, 131/14, 132/14, 133/14, 134/14, 135/14, 136/14, 
137/14, 138/14, 142/14, 143/14, 147/14, 149/14, 150/14, 151/14, 152/14, 153/14, 
154/14, 155/14, 156/14, 157/14, 159/14, 162/14, 163/14, 166/15, 167/15, 169/15, 
170/15, 171/15, 173/15, 175/15, 176/15, 177/15, 178/15, 182/15, 183/15, 185/15, 
186/15, 187/15, 188/15, 189/15, 190/15, 193/15, 196/15, 197/15, 198/15, 200/15,   
201/15, 202/15, 204/15, 205/15, 209/15. 

212/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
2899/12 do 31. 1. 2016 Zodpovídá: Ing. Peluhová
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213/15 Kontrola usnesení

schvaluje
opravu termínu plnění usnesení RM č. 191/15 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti a o zřízení práva provést stavbu „ICT – Optický kabel Šumperk“ 
– investor ČEPS, a.s., když v usnesení byl chybně uveden termín plnění 31. 1. 2015, správně 
má být 31. 5. 2015.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

214/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „CG4M_SUMP_SUYST_OK“ – investor 02 Czech Republic, a.s., 
or. lokalita mezi ul. Jugoslávskou a Pod Senovou

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést přes pozemky p.č. 285/2, 35/2 a 35/1 v k.ú. Dolní Temenice stavbu komunikačního 
vedení „CG4M_SUMP_SUYST_OK“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, IČO
60193336.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 110,-- Kč včetně platné sazby    
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), stanovené dle projektové dokumentace 
(geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný)

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 17.600,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného v termínu do dvou let od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději ale do 31. 10. 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: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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215/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Havlíčkova, p.č. 455/3, Město Šumperk, 
NNk“ – investor ČEZ, lokalita Smetanových sadů – park u mototechny

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Havlíčkova, p.č. 455/3, 
Město Šumperk, NNk“ na pozemcích p.č. 364/1, 455/3 a 2226 v k.ú. Šumperk - přípojka 
zemního kabelového vedení NN v celkové délce 12,11 m, včetně plastového pilíře                      
s přípojkovou 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.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.000,-- Kč 

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

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

216/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Žerotínova, K-technik, NNv“ – investor 
ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                 
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Žerotínova, K-technik, NNv“ 
na pozemcích p.č. 2047/8 a 2047/9 v k.ú. Šumperk – nové venkovní kabelové vedení NN 
v celkové délce 22,68 m.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 2.495,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena 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             
a náklady na zhotovení geometrického plánu

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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217/15 MJP – realizace budoucího prodeje – zahrada za domem Nemocniční 20, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a č. 2883/12 ze dne 23. 8.
2012 a usnesení zastupitelstva města č. 947/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl schválen 
budoucí prodej, schválit realizaci budoucího prodeje p.p.č. 2274 o výměře 268 m2 a p.p.č. 
355/3 o výměře 249 m2 oba v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domům
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, byla hrazena v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní,  

u kupující M. T., bude kupní cena uhrazena před podpisem kupní smlouvy, ostatní 
kupující mají kupní cenu vyrovnánu 

- kupující: J. a D. B., spoluvlastnický podíl o velikosti  1/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 355/3, bytem Malá Morava, PSČ 788 33, M. a M. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti  1/5 p.p.č. 2274  a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5
p.p.č. 355/3, P. a M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 355/3, M. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/5 p.p.č. 2274 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/5 p.p.č. 355/3 vše v k.ú. Šumperk, všichni bytem  
Šumperk

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

218/15 MJP – změna katastrálních hranic pro k.ú. Rapotín a k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
podat příslušnému katastrálnímu úřadu žádost o změnu průběhu katastrální a obecní hranice 
mezi katastrálním územím Rapotín, obce Rapotín a katastrálním územím Šumperk, obce 
Šumperk a doporučuje schválit Dohodu o změně katastrálních hranic obcí, do jejichž územní 
působnosti náleží uvedená katastrální území, uzavřenou mezi obcí Rapotín, se sídlem 
Družstevní 125, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 00635901, zastoupenou starostou obce            
Ing. Pavlem Žerníčkem a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,                  
IČO 00303461, zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Brožem, kdy část nové katastrální 
hranice pro k.ú. Rapotín budou tvořit pozemky vedené v katastrálním území Šumperk p.č.
1865/1, 1865/2, st.p.č. 1557, část p.č.2148/1, 1867/1, 1867/2 a 1866/2 o celkové 
výměře cca 20 930 m2 a část nové katastrální hranice pro k.ú. Šumperk bude tvořit část 
pozemku p.č. 2689/1 vedené v katastrálním území Rapotín. Přesné výměry u částí pozemků 
budou zaměřeny geometrickým plánem, který uhradí žadatel o změnu katastrálních hranic.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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219/15 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu 
ke garáži na st.p.č. 2717 v k.ú. Šumperk

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 565/3 v k.ú. Šumperk  
(or. ul. Zábřežská 50 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2717 v k.ú. 
Šumperk – JZ/0041/2013.
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: M. S., Šumperk

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

220/15 MJP – dohoda o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu ke garáži na st.p.č. 
2717 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 565/3 v k.ú. Šumperk  (or. ul. Zábřežská 
50 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: L. D., Šumperk
Úplata za užití práva: dohodou 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku,
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou

Účel: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2717 v k. ú. Šumperk
Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 

s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, včetně zimní údržby

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

221/15 MJP – prodej pozemku p.č. 1776 v k.ú. Nový Malín, or. pozemek u bývalé hájenky             
v Novém Malíně 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle usnesení rady města č. 97/14 ze dne 4. 12. 2014, schválit 
prodej p.p.č. 1776 o výměře 370 m2  v k.ú. Nový Malín, za těchto podmínek:
- účel: zahrada a zázemí k RD
- kupující: V. a  J. A., Nový Malín, PSČ 788 03, Nový Malín
- kupní cena: 61,-- Kč/m2
- 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: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 07 – 05.02.2015

6

222/15 MJP – prodej části pozemku p.č. 2254/21 a dalších v k.ú. Šumperk, or. areál              
fy WT-PRO CZECH, ul. Jesenická, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
14. 11. 2014 do 1. 12. 2014 dle usnesení rady města č. 21/14 ze dne 13. 11. 2014, schválit 
prodej části p.p.č. 2254/21 o výměře 81 m2, pozemku p.č. 2254/22 o výměře 9 m2                
a pozemku p.č. 2254/24 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk , za těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání skutečného stavu
- kupní cena: a) 600,-- Kč/m2, část pozemku parcela č. 2254/21 – zpevněná plocha

b) 250,-- Kč/m2, pozemek p.č. 2254/22 a 2254/24 – ostatní plocha
- kupující: M. K., Vikýřovice, PSČ 788 13
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

práva do KN

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

223/15 MJP – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě MP/0044/2013/Wi ve znění Dodatku č. 1, 
uzavřeného mezi městem Šumperkem a Bludovskou, a.s., pro účely zemědělské 
velkovýroby

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě MP/0044/2013/Wi  ze dne 22. 10. 2013, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2014,  mezi městem Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám.      
Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností Bludovská, a.s., se 
sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 01, IČO 25836498,  jako nájemcem. Dodatkem č. 2 
dojde ke zvýšení nájemného, a to na částku 11.104,-- Kč/rok.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová 

224/15 MJP – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě MP 47/2006/Pro/Vr, ve znění Dodatku č. 1   
a Dodatku č. 2, uzavřených mezi městem Šumperkem a Bludovskou, a.s., pro účely 
zemědělské velkovýroby 

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě MP 47/2006/Pro/Vr  ze dne 20. 9. 2006, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2008 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2013,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem a společností Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 789 01, 
IČO 25836498, jako nájemcem. Dodatkem č. 3 dojde ke zvýšení nájemného, a to na částku 
30.066,-- Kč/rok.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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225/15 MJP – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě MP 2/2005/Pro/Vr, ve znění Dodatku č. 1        
a Dodatku č. 2, uzavřených mezi městem Šumperkem a Jiřím Komárkem, pro účely 
zemědělské výroby

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě MP 2/2005/Pro/Vr  ze dne 14. 2. 2005, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2011 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2014,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem a  Jiřím Komárkem – samostatně hospodařícím rolníkem, bytem Bratrušov, 
PSČ 787 01, IČO 64965309, jako nájemcem. Dodatkem č. 3 dojde ke zvýšení nájemného,     
a to na částku 12.771,-- Kč/rok.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

226/15 MJP – bezúplatný převod části p.p.č. 1184/4 a části p.p.č. 1184/11 v k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje                   
a bezúplatné nabytí části p.p.č. 1333 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví města Šumperka

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
20. 1. 2015 do 5. 2. 2015 dle usnesení rady města č. 188/15 ze dne 15. 1. 2015, schválit 
bezúplatný převod části p.p.č. 1184/4 (před digitalizací veden v ZE jako 1184 GP) o výměře 
71 m2 a části p.p.č. 1184/11 o výměře 11 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle GP                            
č. 908-587/2013 ze dne 4. 12. 2013 díl „a“ z p.p.č. 1184/4 o výměře 71 m2 a díl „j“ z 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, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998, a současně bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 
1333 o výměře 99 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle GP č. 908-587/2013 ze dne 4. 12. 2013 díl 
„d“ z p.p.č. 1333 o výměře 99 m2 v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, 
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 
753/120, Olomouc, PSČ  772 11,  IČO 709603998, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

227/15 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést p.p.č. 1404/3 a další v k.ú. 
Šumperk, vypořádání pod stavbou II/446 Šumperk – okružní křižovatka ul.          
Lidická x ČSA

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést p.p.č. 1404/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 
1405/3 o výměře 247 m2, p.p.č. 2115/13 o výměře 2 m2, p.p.č. 2115/16 o výměře 94 m2, 
p.p.č. 2137/4 o výměře 337 m2, p.p.č 2219/2 o výměře 47 m2, p.p.č. 2295/2 o výměře         
2 m2  a p.p.č. 2315/6 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Šumperk, z vlastnictví města Šumperka, se 
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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: 10.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

228/15 MJP – změna usnesení ZM č. 1316/14

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1316/14 ze dne 18. 9. 2014, kterým byla schválena směna 
části pozemku p.č. 2045 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6455-34/2014 
označené jako p.p.č. 2045/6 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za pozemek p.č. 556/3       
o výměře 560 m2 v k.ú. Dolní Temenice, který je ve vlastnictví České republiky, s příslušností 
hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, 
PSČ 779 01, IČO 70885940. Ke změně dochází ve výši hodnoty směňovaných pozemků, kdy 
nově bude cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 4208-7/2015. Hodnota 
pozemku p.p.č. 556/3 dle nového posudku činí 332.157,-- Kč a hodnota p.p.č. 2045/6 činí 
336.400,-- Kč. K ceně pozemku p.č. 2045/6 bude připočteno 21 % DPH, tj. celkem cena činí 
407.044,-- Kč včetně DPH.  Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 74.887,-- Kč
(místo již schválených 4.044,-- Kč) doplatí  HZS OL městu Šumperk do 30 dnů po podpisu 
směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1316/14 ze dne 18. 9. 2014 zůstávají 
nezměněny.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

229/15 MJP – úprava textu „Zásad pro rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové 
kanalizace, které jsou ve vlastnictví soukromých osob…“, jejichž text byl schválen 
usnesením ZM č. 843/13, ve znění pozdějších usnesení

doporučuje ZM
schválit úpravu textu „Zásad pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících 
či vybudování nových  soukromých  kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové 
sítě města v lokalitě ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, 
Anglické, Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, 
Dolnostudénské  v Šumperku…“, v rámci projektu „ Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ – II. fáze, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 843/13 
ze dne 7. 3. 2013, ve znění pozdějších usnesení ZM. 

Úprava textu spočívá ve změně bodu 7. „Zásad…“ tak, že se původní text

„Finanční příspěvek nebude poskytnut následně po zahrnutí rekonstruovaného  hlavního  
kanalizačního řadu, kdy vlastník přípojky splaškové kanalizace neprovede vybudování či 
obnovu přípojky splaškové kanalizace v souladu s harmonogramem prací společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v dané lokalitě pro léta 2013-2014.“ 
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nahrazuje novým textem

„Finanční příspěvek nebude poskytnut následně po dokončení výstavby nebo rekonstrukce 
hlavního kanalizačního řadu, kdy vlastník přípojky splaškové kanalizace neprovede vybudování 
či obnovu  přípojky splaškové kanalizace v souladu s harmonogramem prací společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v dané lokalitě pro léta 2013-2015, nejpozději do 
konce roku 2015“

a dále se mění  text odstavce 3 bodu 8. „Zásad…“, kde se původní text

„Vlastník nemovitosti si může provést výkopové práce. Vlastní odborné položení kanalizační 
přípojky, napojení na hlavní kanalizační řad a zásyp provede odborná firma. Souhlas 
s napojením kanalizační přípojky na kanalizační řad vydá provozovatel kanalizační sítě ve 
městě Šumperku společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.“ 

nahrazuje novým zněním
„Vlastník nemovitosti si může provést výkopové práce. Vlastní odborné položení kanalizační 
přípojky, napojení na hlavní kanalizační řad a zásyp provede odborná firma. Souhlas 
s napojením kanalizační přípojky, pokud jej bude požadovat, vydá provozovatel kanalizační sítě 
ve městě Šumperku společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.“

V ostatním se „Zásady…“ nemění.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

230/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6  v Šumperku v ulici Lidické 1312/75, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem      
na straně jedné a P. K., Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 3. 2015  do  31. 8. 2015
- smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

231/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23  v Šumperku v ulici Zahradní 2722/33, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem     
na straně jedné a V. a V. V., oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 3. 2015  do  31. 8. 2015
- smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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232/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9  v Šumperku v ulici Banskobystrické 1276/44, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. D., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- úhrada uzavřeného splátkového kalendáře v řádném termínu
- nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od 1. 4. 2015  do       

30. 6. 2015
- smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

233/15 MJP – bytová problematika

schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu č. 52 na ulici Čsl. armády 
445/22, jehož nájem skončil P. a M. H., oba bytem Šumperk, výpovědí z nájmu bytu.

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

234/15 MJP – žádost společnosti UNING, s.r.o., o souhlas se záměrem vybudovat při 
rekonstrukci objektu „Bytový dům – nám. Jana Zajíce č.pop. 2829 Šumperk“ 
podporované byty

souhlasí                                
se záměrem společnosti UNING, s.r.o., IČO 25899902, se sídlem Terezínská 3101/1, 
Šumperk, PSČ 787 01, rekonstruovat objekt v jejím vlastnictví na nám. Jana Zajíce č.p. 2829 
v Šumperku s tím, že v objektu společnost UNING, s.r.o., vybuduje mimo jiné max.                     
8 podporovaných bytů se sociálním určením – v klasifikaci „vstupní – startovací byty“ pro 
osoby v nepříznivé sociální situaci, na jejichž pořízení požádá o poskytnutí státní dotace     
z MMR ČR.  

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

235/15 MJP – dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku              
a odpovědnosti za škodu

schvaluje
s účinností od 6. 2. 2015 uzavřít dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617,
jako pojistitelem, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude změněn soubor pojištěných budov 
a staveb takto:
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- do přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude doplněn parkovací dům při ul. Finské 
(budova bez č.p./č.e. garáž na st.p.č. 848 v k.ú. Dolní Temenice), rok pořízení 2014, 
pojistná částka: 4.670.970,-- Kč 

- do přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění), přílohy č. 2 (pro riziko povodeň a záplava), 
přílohy č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) budou doplněny tyto podzemní 
kontejnery:
- ul. Bojnická – podzemní kontejnery, rok pořízení 2009, poj. částka: 60.000,-- Kč
- ul. Prievidzská – podzemní kontejnery, rok pořízení 2014, poj. částka: 958.320,-- Kč
- ul. Temenická – podzemní kontejnery, rok pořízení 2012, poj. částka: 651.101,-- Kč
- ul. Prievidzská – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, poj. částka: 240.000,-- Kč
- ul. Tatranská – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 60.000,-- Kč
- ul. Kmochova – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 60.000,-- Kč
- ul. J. z Poděbrad – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 240.000,-- Kč
- ul. Gen. Svobody – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 180.000,-- Kč
- ul. Kosmonautů – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 60.000,-- Kč
- ul. Šumavská – podzemní kontejnery, rok pořízení 2010, poj. částka: 60.000,-- Kč
- ul. Finská – podzemní kontejnery, rok pořízení 2014, poj. částka: 775.824,-- Kč

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění), příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava), příloze 
č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) budou u následujících položek sníženy 
pojistné částky a nahrazena slova „podzemní kontejner“ slovy „podzemní kontejnery“:
- ul. 17. listopadu – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka: 

454.898,-- Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- ul. Komenského – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka: 

426.879,-- Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- ul. Langrova – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka: 

556.959,-- Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- ul. Fialova – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka:      

473.360,--Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- Hlavní třída – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka:     

437.350,-- Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- ul. Na Hradbách – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka: 

470.297,-- Kč, nová poj. částka: 279.312,-- Kč
- ul. Gen. Svobody – podzemní kontejnery, rok pořízení 2011, původní poj. částka: 

542.904,-- Kč, nová poj. částka: 375.108,-- Kč

- z přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění) budou vyjmuty tyto budovy z důvodu jejich 
odprodeje:
- provozní dům 8. května 444/22, pojistná částka: 4.720.856,-- Kč 
- bytový dům Gen. Svobody 40/10, pojistná částka: 5.434.491,-- Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude změněna výše pojistné částky z důvodu 
odprodeje bytových jednotek u těchto domů:
- bytový dům Vrchlického 1743/23, snížení pojistné částky z částky: 30.108.218,-- Kč 

na poj. částku: 1.500.000,-- Kč za 2 bytové jednotky (č. 1743/15 a 1743/16), 
současně opravit č.p. 1742 na č.p. 1743 a st.p.č. 1967 na st.p.č. 1968, 

- dům Gen. Svobody 245/7 snížení pojistné částky z částky: 13.714.227,-- Kč na poj. 
částku: 3.956.554,-- Kč za 2 nebytové jednotky (č. 245/1 a č. 245/2)

Roční pojistné se poníží o 3.721,-- Kč.
Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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236/15 MJP – dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ZŠ Šumperk, Sluneční 38

schvaluje
uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 67/07 ze dne 28. 12. 2007, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Základní školou 
Šumperk, Sluneční 38 se sídlem Šumperk, Sluneční 38, PSČ 787 01, IČO 00852864, jako 
vypůjčitelem, kterým bude z důvodu odstranění stavby vyjmuta z předmětu výpůjčky budova 
bez č.p./č.e. na st.p.č. 565 (or. skleník) a  změní se označení vypůjčeného pozemku st.p.č. 565 
zastavěná plocha a nádvoří na p.č. 955 ostatní plocha/jiná plocha, vše v k.ú. Dolní Temenice, 
obec Šumperk.  

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

237/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v Šumperku v ulici Banskobystrické 1274/41 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. A., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
-   nájemní smlouva na dobu  určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016
-   nájemné  ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 28.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

238/15 MJP – převod práv a povinností z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění 
stavby Obchodní centrum Šumperk, č.j. MUSP 8682/2008, Sp. zn. 116441/2007 
VYS/NAMA  ze dne 25. 1. 2008 ze společnosti Senová, a.s., na město Šumperk,  
lokalita ul. Temenická v Šumperku

schvaluje
převzetí a přijetí  práv a povinností z pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí             
o umístění stavby Obchodní centrum Šumperk, vydaného pro společnost Senová a.s., se 
sídlem Krupská 20, 415 01 Teplice, IČO 27321282, dne 25. 1. 2008 Městským úřadem 
Šumperk, odborem výstavby, č.j. MUSP 8682/2008, Sp.zn.116441/2007 VYS/NAMA,   
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, a to za 
částku 99.000,-- Kč bez DPH, včetně práv ke kompletní projektové dokumentaci, založené ve 
správním spise Sp.zn. 116441/2007 VYS/NAMA.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 07 – 05.02.2015

13

239/15 MJP – převod práv a povinností ze stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy 
v 1. NP a přístavba venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby v areálu 
Šumperské nemocnice Šumperk č.p. 1006, B. Němcové 22“, č.j. MUSP 89047/2014, 
Sp. zn. 84708/2014 VYS/IVDI ze dne 29.9.2014 ze společnosti Transfúzní služba, 
a.s., na město Šumperk (areál Šumperské nemocnice)

schvaluje
převzetí a přijetí práv a povinností z pravomocného stavebního povolení na stavbu „Stavební 
úpravy v 1. NP a přístavba venkovního mrazícího boxu u objektu Transfúzní služby v areálu 
Šumperské nemocnice Šumperk č.p. 1006, B. Němcové 22“, vydaného pro společnost 
Transfúzní služba a.s., IČO 26797917, B. Němcové 1006/22, Šumperk, PSČ 787 01, dne    
29. 9. 2014 Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, č.j. MUSP 89047/2014, Sp.zn. 
84708/2014 VYS/IVDI,  městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 01, 
IČO 00303461, včetně práv ke kompletní projektové dokumentaci, založené ve správním 
spise Sp.zn. 84708/2014 VYS/IVDI.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

240/15 Orgány společnosti Podniků města Šumperka, a.s.

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady

1. bere na vědomí
odstoupení člena dozorčí rady Podniků města Šumperka, a.s., MUDr. Jaromíra Mikulenky 
z funkce člena dozorčí rady Podniků města Šumperka, a.s., dle čl. XXIII odst. 5 stanov 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., k termínu 28. 2. 2015.

2. volí nové členy představenstva s účinností od 1. 3. 2015:
- RNDr. Jana Přichystala, Šumperk, PSČ 787 01
- Mgr. Tomáše Spurného,  Šumperk, PSČ 787 01 
- JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D.,  Šumperk, PSČ 787 01

3. volí nového člena dozorčí rady s účinností od 1. 3. 2015:
- Martina Janíčka, Šumperk, PSČ 787 01

4. schvaluje
v souladu s čl. XVII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka, a.s., změny 
v systému odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., s účinností od 1. 3. 2015 ve výši:
členové představenstva a předseda dozorčí rady 3.650,-- Kč/měsíc/člen
dozorčí rada (max. 5 zasedání DR za rok) 3.200,-- Kč/zasedání/člen

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož
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241/15 Stánkový prodej

schvaluje
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro 
období od 2. 3. 2015 do 9. 11. 2015 v rozsahu:
Počet stánků: max. 20 ks
Umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17. listopadu při parku Sady 1. Máje
Nájem stánku: 120,-- Kč/stánek/den včetně DPH – starý stánek

300,-- Kč/stánek/den včetně DPH – nový stánek včetně přistavení
a odvozu

Kauce: 5.000,-- Kč/stánek/nájemce je držitel ŽL a jedná se o nájem delší jak
1 měsíc

Doba nájmu: od 2. 3. 2015 do 9. 11. 2015
Provozní doba: od 6:30 hod. do 19:00 hod. – pracovní dny

od 6:30 hod. do 13:00 hod. – sobota, neděle
Omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, potraviny od prvovýrobců (farmáři)
Omezení provozu: v době konání farmářských trhů budou stánky přednostně nabídnuty 

pořadateli farmářských trhů
Ostatní omezení: zákaz parkování vozidel zásobování stánků za pronajatými stánky

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

242/15 Májové oslavy

bere na vědomí
pořádání Májových oslav a pořádání 14. šumperského autosalónu na pěší zóně v Šumperku    
a v Sadech 1. Máje dne 1. 5. 2015 v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele:

Pořadatel akce: JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk
IČO 25396463, zast. Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem společnosti 

243/15 Májové oslavy

schvaluje
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem města při konání májových oslav a pro                      
14. šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce JAM PROMOTION, s.r.o., 
Šumperk, Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 25396463, zast. Ing. Dušanem Slavíkem, 
jednatelem společnosti, za podmínek:
- užívání ploch komunikací a ostatních ploch za úplatu ve výši 5.000,-- Kč/celek
- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30. 6. 2015 

Termín: 01.05.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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244/15 Akce „Základní umělecká škola – oprava vnitřního vodovodu a kanalizace“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZUŠ – oprava vnitřního vodovodu            

a kanalizace“

- členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek,  Mgr. Milan Šubrt,                             
Ing. Petr Doleček

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Ilona Moťková,                                  
Ing. Jan Růžička

- minimální seznam zájemců ve složení:
Radek Jurásek, 789 01 Zborov 53, IČO 65126718
TESPO- topenářské centrum s.r.o., 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk, IČO 25868349
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., 789 63 Hrabenov 92, IČO 25827375
Wagner instalace s.r.o., Rovensko 7, 789 01 Zábřeh, IČO 26851041
Miloš Gromes, J. z Poděbrad 8, 787 01 Šumperk, IČO 22990143

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

245/15 Akce „Základní umělecká škola – rekonstrukce elektroinstalace“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace“

- členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, PaedDr. František Havelka 
Ph.D., Ing. Josef Dvořáček

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář,  Mgr. Ilona Moťková, Libuše Zámečníková, Ing. Kamil 
Krejčí

                                 
- minimální seznam zájemců ve složení:

ELRAM JS s.r.o.,  B. Němcové 2930/20, 787 01  Šumperk,  IČO 26813904
ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín,  IČO 26862107
MANEL spol. s r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1,  IČO 14617773
JAS ENERGO CZ s.r.o., Anglická  2129/14, 787  01  Šumperk,  IČO 25854127
EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, IČO 25883551

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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246/15 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk

schvaluje
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2014 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

247/15 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2014.

248/15 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 2015/2016

bere na vědomí
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání             
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2015/2016 ve dnech 24. 3. 2015 a 25. 3. 2015.

249/15 Organizace provozu školních družin v ZŠ v Šumperku v období jarních školních 
prázdnin ve dnech 9. 2. až 13. 2. 2015

bere na vědomí
informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách v Šumperku v období 
jarních školních prázdnin ve dnech 9. 2. 2015 až 13. 2. 2015.

250/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, přijmout finanční dary do celkové 
výše 65.000,-- Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy SHM, s.r.o., se sídlem  
Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519, do výše 32.500,-- Kč a od firmy PLATIT, a.s., 
se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795, do výše 32.500,-- Kč, které budou
účelově poskytnuty na dorovnání vstupného na rodinné slevy na vybraná dětská představení.

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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251/15 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány

schvaluje
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2015:

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Odpisový plán:

Celkem:
Hlavní

činnost:
Doplňková 

činnost:
Základní škola Šumperk,
Dr.E.Beneše 1, IČO 00852295

PaedDr. 
Milan Tichý 639.667,00 639.667,00 -

Základní škola Šumperk, 
8. května 63, IČO 00852317

Mgr.
Radovan Pavelka 549.639,00 537.871,46 11.767,54

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38, IČO 00852864

PaedDr. 
Hynek Pálka 123.455,62 122.325,62 1.130,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22, IČO 60339381

Mgr. 
Petr Málek 244.560,00 236.560,00 8.000,00

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21, IČO 00852287

Mgr. 
Viktor Verner 629.719,23 614.813,68 14.905,55

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, IČO 00852091

Mgr. 
Yvona Šimková 481.696,00 480.362,00 1.334,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085 Jarmila Palová 323.222,00 310.633,00 12.589,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČO 71011994

Bc.
Pavlína Bošková 359.416,00 359.416,00 -

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082

PhDr. 
Petra Müllerová, Ph.D. 100.254,00 100.254,00 -

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3, IČO 00851400

MgA.
Kamil Navrátil 495.908,00 495.908,00 -

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6, IČO 65496604

Mgr. 
Zdeňka Daňková 64.176,00 64.176,00 -

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: ředitelé p.o.

252/15 Žádost o dotaci ze SFŽP ČR na realizaci projektu „ECOPohádka“ do Programu 
podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství (Podprogram III. 1)

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "ECOPohádka“ do Programu podpory environmentálního 
vzdělávání, osvěty a poradenství, Program III. 1 - Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP. 
Žadatel: Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČO
71011994. 

Termín: O5.02.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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253/15 Vlajka pro Tibet

schvaluje
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na průčelí Městského úřadu 
Šumperk (budova radnice - nám. Míru 1, Šumperk) dne 10. 3. 2015.

Termín: 10.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

254/15 Statut komise pro přidělování grantů a dotací rady města Šumperka

schvaluje 
Statut komise pro přidělování grantů a dotací  rady města Šumperka s účinností od 6. 2. 2015.

Termín: 06.02.2015
Zodpovídá: PaedDr. Polášek

255/15 Projekt Andělárium – záštita města

schvaluje
poskytnutí záštity města Šumperka projektu Andělárium v roce 2015.

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

256/15 Projekt Andělárium – záštita města

schvaluje
pracovní skupinu pro Projekt Andělárium ve složení:
předseda
Ing. Jiří Gonda

členové
Ing. Helena Miterková, Mgr. Olga Hajduková, Bc. Bohuslav Vondruška, Ing. Andrea Závěšická, 
Ing. Bořivoj Hojgr, Marek Suchan, Tomáš Wurst, Romana Krestýnová, Olga Kaštická, Dušan 
Ščambura, Ing. Mgr. Marie Jílková.

Termín: 06.02.2015
Zodpovídá: Ing. Gonda

257/15 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2015

bere na vědomí
Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2015.
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258/15 Statut sociální komise rady města Šumperka 

schvaluje
Statut sociální komise rady města Šumperka s účinností od 6. 2. 2015.

Termín: 6.2.2015
Zodpovídá: D. Ščambura

259/15 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. 210 o velikosti 2+KK obytných místností v domě zvláštního
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a M. M., oba 
bytem Šumperk na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         
od 1. 3. 2015 

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

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

260/15 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 nájemní smlouvu za účelem změny doby nájmu mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V.,   
zastoupeným opatrovníkem, J. V., jako nájemcem bytu č. 19 v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku od 1. 3. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

261/15 Oddávající

pověřuje
v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení             
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Marka Zapletala

přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, při občanských sňatcích. 

Termín: 06.02.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková
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262/15 Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2015 včetně programu.

263/15 Rozpracování usnesení ZM č. 98/15, spolufinancování protihlukové stěny na akci 
„I/44 Bludov – obchvat“ se společností, s.r.o.

ukládá
majetkoprávnímu odboru 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: 26.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

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




