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Spis. zn.:  16177/2015
              Č.j.:   17958/2015

U S N E S E N Í

z 9. schůze rady města Šumperka ze dne 26. 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.

266/15 Nominace zástupce města a jeho regionu do Rady pro kontrolu hospodaření 
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje 

nominuje
RNDr. Jana Přichystala, 1. místostarostu, do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého kraje jako zástupce města Šumperka a jeho regionu
s účinností od 27. 2. 2015. 

Termín: 27.02.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

267/15 Jmenování zástupce města do správního výboru Regionální agentury pro rozvoj 
Střední Moravy

jmenuje
Mgr. Tomáše Spurného, 2. místostarostu, do správního výboru Regionální agentury pro rozvoj 
Střední Moravy (RARSM) jako zástupce města Šumperka s účinností od 27. 2. 2015. 

Termín: 27.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

268/15 Zpráva o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2014

bere na vědomí
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 dle 
předloženého materiálu.

269/15 Veřejnoprávní smlouva s obcí Sobotín

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

Termín: 01.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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270/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 5636/14, 26/14, 57/14, 80/14, 100/14, 158/14, 210/15, 
217/15, 218/15, 221/15, 222/15, 226/15, 227/15, 228/15, 229/15, 240/15, 241/15, 
246/15, 250/15, 251/15, 252/15, 254/15, 255/15, 256/15, 258/15, 261/15, 263/15, 
264/15, 265/15.

271/15 MJP - předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2032 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 75 m2 za podmínek dle usnesení rady města č. 3609/09 ze dne       
16. 4. 2009 a dle usnesení rady města č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny – restaurace U Bílého psa,          
Bulharská 2, Šumperk – předzahrádka typ 1.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

272/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Metropolitní optická síť města 
Šumperka“, optický kabel + kabel NN pro napájení kamery MP Šumperk, ul.            
17. listopadu, ČR – ČSSZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování 
podzemního vedení optické komunikační sítě, včetně zemního kabelového vedení NN               
a elektrické skříně pro napájení monitorovací kamery MP Šumperk, přes pozemek p.č. 1278/5 
v k.ú. Šumperk, v rámci investiční akce města „Metropolitní optická síť města Šumperka“.
Povinný z věcného břemene: 
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5 
– Smíchov, PSČ 150 00, IČO 00006963.
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.200,-- Kč 

včetně DPH v platné výši. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy.

- Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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273/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Radniční, 
p.č. 2320/1, lucky lajk s.r.o., nové NNk“ – ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést na pozemku p.č. 2239/1 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Radniční, p.č. 2320/1, lucky lajk s.r.o., nové NNK“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                  
IČO 24729035.
Podmínky:
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 180,-- Kč včetně platné sazby   
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), stanovené dle projektové dokumentace 
(geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný).

- Budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 1.440,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy, učiněné 
budoucím oprávněným ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu, nejpozději ale do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě. Pro případ nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy 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

274/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  
inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu „Kanalizační přípojka stav. p.č. 
890/1, č.p. 1, ul.  K. H. Máchy v k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 2275/5 v k.ú. Šumperk stavbu „Kanalizační přípojka 
stav.p.č. 890/1, č.p. 1, ul. K. H. Máchy v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene:
M. K., M. a E. K., všichni bytem Šumperk.
Podmínky:
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.
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- 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 40,-- Kč včetně platné sazby      
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale celkem 500,-- Kč vč. DPH, 
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 oprávnění uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v minimální částce 
500,-- 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 ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
nejpozději ale do 30. 11. 2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění 
výzvy se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč.

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

275/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č.p. 1895, ul. Evaldova 
v k.ú.  Šumperk“ – investor SVJ domu Evaldova 5

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk stavbu „Vodovodní přípojka 
pro č.p. 1895, ul. Evaldova v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1895 Šumperk, Evaldova 5, se sídlem Evaldova 
1895/5, Šumperk, IČO 26812029.
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 40,-- Kč včetně platné sazby        
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale celkem 500,-- Kč včetně DPH, 
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 minimální částce 
500,-- 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 ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
nejpozději ale do 30. 11. 2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění 
výzvy se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 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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276/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č.p. 1889, ul. Evaldova 
v k.ú.  Šumperk“ – investor SVJ domu Evaldova 9

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě          
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk stavbu „Vodovodní přípojka 
pro č.p. 1889, ul. Evaldova v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společenství pro dům č.p. 1889 Šumperk, Evaldova 9, se sídlem Evaldova 1889/9, Šumperk, 
IČO 26867087.
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 40,-- Kč včetně platné sazby      
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale celkem 500,-- Kč včetně DPH, 
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 minimální částce 
500,-- 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 ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
nejpozději ale do 30. 11. 2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- 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

277/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Stavební úprava kanalizační přípojky stav.p.č. 
724/2, č.p. 66b v k.ú. Šumperk“, investor Olomoucký kraj – VOŠ a SPŠ Šumperk, or. 
lokalita nám. Jana Zajíce

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk stavbu „Stavební úprava 
kanalizační přípojky stav.p.č. 724/2, č.p. 66b v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, IČO 
60609460, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Vyšší odbornou školu a Střední 
průmyslovou školu, Šumperk, Gen. Krátkého 1, se sídlem Gen. Krátkého 950/1, Šumperk, IČO 
00843113.
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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 2.090,-- 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 ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
nejpozději ale do 30. 11. 2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění 
výzvy 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

278/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka stav.p.č. 695/4, ul. 
Jesenická v k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 2254/13 v k.ú. Šumperk stavbu: „Vodovodní 
přípojka stav.p.č. 695/4, ul. Jesenická v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
I. T., bytem Šumperk.
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 40,-- Kč včetně platné sazby      
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale celkem 500,-- Kč včetně DPH, 
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 minimální částce 
500,-- 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 ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
nejpozději ale do 30. 11. 2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění 
výzvy se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 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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279/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Krásné – p.č. 349/2, G., DTS, NNv“ – investor ČEZ, 
or. lokalita nad lomem Krásné

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Krásné – p.č. 349/2, G., DTS, NNv“ na 
pozemku p.č. 329 v k.ú. Krásné u Šumperka - přípojka zemního kabelového vedení NN v délce 
2,41 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 v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0007/2014/Pe ze dne 10. 4. 2014.

- 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

280/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/10, P., NNk“ - investor ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/10, P., 
NNk“ na pozemcích p.č. 900 a 937/1 v k.ú. Dolní Temenice - zemní kabelové vedení NN 
v délce 64,43 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 v částce  7.087,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 47,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
7.040,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0009/2014/Pe ze dne    
3. 7. 2014, bude oprávněným uhrazen 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
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281/15 MJP – podnájem pozemku p.č. 510/1 a části pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Dolní 
Temenice, pozemky u poldru pod silnicí na Bratrušov

schvaluje
uzavřít podnájemní smlouvu na pozemek p.č. 510/1 o výměře 23996 m2 a část pozemku p.č. 
510/2 o výměře 12911 m2 v k.ú. Dolní Temenice, pronajatých městu Šumperk Státním 
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 01312774, 
na základě Nájemní smlouvy č. 1092N02/63 ze dne 21. 10. 2002, ve znění pozdějších 
dodatků.

Účel podnájmu: sezónní užívání za účelem sušení trávy pro koně na p.p.č. 510/1 a 
provozování pastvy koňů na p.p.č. 510/2, sloužících k poskytování 
speciálních služeb pro mentálně postižené osoby, v rámci činnosti 
subjektů – Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, o.s. a Základní škola a střední škola 
Pomněnka Šumperk, oba se sídlem na ul. Šumavská 1915/13 v 
Šumperku

Podnajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Podnájemce: E. F., bytem Šumperk

Doba podnájmu a ukončení podnájmu:
- neurčitá, nejdéle ale v délce trvání nájemního vztahu města Šumperka, vyplývajícího 

z předmětné nájemní smlouvy č. 1092N02/63, při respektování ustanovení smlouvy, 
týkajících se ukončení smlouvy a výpovědní lhůty

- ukončení podnájmu dohodou, výpovědí obou stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
počítanou ode dne doručení, nebo ukončením nájemního vztahu, vyplývajícího z nájemní 
smlouvy č. 1092N02/63

Podmínky podnájmu:
- pozemky budou podnájemcem užívány bezplatně pro veřejně prospěšné účely
- po skončení každoroční sezóny podnájemce uvede pozemky do náležitého stavu včetně 

odstranění případného provizorního ohrazení pozemků
- škody způsobené na předmětu podnájmu se podnájemce zavazuje uhradit

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

282/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Multifunkční síť fy 
SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk – 3. etapa, úsek B, D, H, Z“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a správy podzemního vedení multifunkční komunikační sítě v celkové délce 1746 m 
přes pozemky p.č. 312/1, 390/1, 428/2, 2035/1, 2044/1, 2224/3, 2227/2, 2230, 2239/1, 
3023/1, 25/3, 2035/2, 2035/4, 11/8, 2159/5 v k.ú. Šumperk a pozemky p.č. 564/6, 
564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 620/2, 626 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
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- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 257.090,-- Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 26.680,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy 
ve výši 230.410,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě          
o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0014/2012/Pe ze dne    
2. 5. 2012, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

283/15 MJP – pojištění léčebných výloh v zahraničí starosty, místostarostů, řidiče                   
a Ing. Vlasty Vitáskové

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Předmětem pojištění je pojištění 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné 
osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal, 2. místostarosta 
Mgr. Tomáš Spurný, řidič Josef Maša a Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjedná s účinností 
od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016. Územní  platnost:  Evropa,  pracovní   cesty. Výše pojistného činí 
600,-- Kč/rok/pojištěná osoba, tj. celkem 3.000,-- Kč/rok.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

284/15 MJP – úrazové pojištění starosty a místostarostů

schvaluje
uzavřít s účinností od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018 pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění se 
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 
Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti 
následkem úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození
způsobeného úrazem, rozsah pojištění: pracovní činnost včetně mimopracovní činnosti.
Pojištěné osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal,                    
2. místostarosta Mgr. Tomáš Spurný. Výše pojistného činí 2.304,-- Kč/rok/pojištěná osoba. 
Celková výše pojistného za všechny pojištěné osoby činí 6.912,-- Kč/rok.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

285/15 MJP – zveřejnění záměru vypůjčit 1 parkovací místo v lokalitě za restaurací Schiller 
v Šumperku

ruší
usnesení rady města č. 90/14 ze dne 4. 12. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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286/15 MJP – zveřejnění záměru vypůjčit jedno parkovací místo v lokalitě za restaurací 
Schiller v Šumperku

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit jedno parkovací místo umístěné na pozemku 
st.p.č.140/3 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 140/4 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 
140/5 – zastavěná plocha nádvoří a p.č. 312/2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk.

Účel výpůjčky: zajištění jednoho parkovacího místa k budově č.p. 2866 stojící na pozemku 
st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk, a to z důvodu odkoupení pozemku st.p.č. 140/4 
v k.ú. Šumperk městem Šumperkem

Podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce:

Uzavření kupní smlouvy na pozemek st.p.č. 140/4 v k.ú. Šumperk dle usnesení Zastupitelstva 
města Šumperka ze dne 19. 2. 2015 a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Termín: 15.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

287/15 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27, Šumperk – uzavření smlouvy o nájmu

schvaluje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné  a Marcelou 
Braxatorisovou – SMARAGD, bytem U řadovky 231, Sobotín, PSČ 788 16, IČO 60969091, jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je část prostor sloužící  k podnikání v budově  
na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše  19,50 m²  za podmínek:

Účel nájmu: provozovna rychlého občerstvení
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu od 1. 3. 2015, výpovědní lhůta 6-ti měsíční
Výše nájemného: 21.450 Kč/rok/k celku s možností valorizace o koeficient inflace
Služby: zálohy na poskytované služby-vodné/stočné včetně dešťové vody
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

288/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Gen. Svobody 254/1 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem     
na straně jedné a P. S., Šumperk,  jako nájemkyní, na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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289/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 24 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. K., Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

290/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 37 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. K., Šumperk,  jako nájemci, na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

291/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0001/2014
uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. O., Šumperk, jako nájemkyní, jejímž 
předmětem je  byt  č. 51 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2015 do  31. 3. 2017.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

292/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 65 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 G. P., Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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293/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 na ulici Lidická 1312/75 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a R. S., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

294/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Lidické 1313/77 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a V. a J. M., Šumperk,  jako nájemníky na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
- nájemné ve výši 47,- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

295/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku,                  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. K., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

296/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                         
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., Šumperk,  jako 
nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu.  
Podmínky:
- úhrada dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v termínu        

do 28. 2. 2015, nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 3. 2015  do 31. 5. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 
- při nedodržení podmínky úhrady dlužené částky na nájemném a službách spojených 

s užíváním bytu v daném termínu, nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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297/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MJP/BP/0009/2011 ze dne 19. 12. 2011 k bytu    
č. 69 v Šumperku nám. J. Zajíce 2958/14, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. T., Chromeč,  jako 
nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku bude změna v označení nájemce, kdy místo 
R. T. bude uveden D. T. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají v platnosti.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

298/15 MJP – dodatek č. 5 k nájemní smlouvě s Domem kultury Šumperk, s.r.o.

schvaluje
uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze dne 26.9.2006, ve 
znění pozdějších dodatků č. 1-4, s nájemcem: Dům kultury Šumperk, s.r.o., IČO 25818830, se 
sídlem Šumperk, Fialova 3, PSČ 787 01, kterým dojde ke změně v označení pronajaté budovy 
– jižní křídlo areálu Pavlínina dvora, kdy namísto budova „bez č.p./č.e.“ na st.p.č. 184/4 v kat. 
území Šumperk bude budova označena „č.p. 3275“ s or. ozn. Fialova 1A, a dojde k upřesnění 
vymezení pronajatých prostor v podkroví této budovy, kdy slova „kancelářské prostory –
232,50 m2“ budou nahrazena slovy „kancelářské prostory, byt -  232,50 m2 (z toho byt       
77,7 m2)“. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

299/15 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s.r.o., o souhlas s podnájmem bytu v jižním 
křídle Pavlínina dvora

schvaluje
dle části A čl. V Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské            
a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze dne 26.9.2006 s podnájmem části 
pronajaté budovy č.p. 3275 obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 v kat. území Šumperk (or. 
jižní křídlo areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – or. označení Fialova 1A - byt v podkroví, 
podnájemci: V. H., bytem Šumperk, a R. H., bytem Šumperk. Podnájem skončí nejpozději se 
smlouvou o nájmu nebytových prostor č. Obch 44/06. Podnájemci nemají nárok na zajištění 
náhradního bytu ze strany města Šumperka.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

300/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu dřevěného altánu na p.č. 3241 a p.č. 1659/2 
v k.ú. Šumperk, areál ZŠ 8. května 63

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako vlastníkem pozemků          
a Základní školou Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, se sídlem Šumperk, 8. května 63, 
PSČ 787 01, jako stavebníkem, kterou vlastník pozemků p.č. 3241 a p.č. 1659/2 v kat. území 
Šumperk poskytne stavebníkovi souhlas provést na těchto pozemcích stavbu „Dřevěný altán 
v Šumperku“ v umístění, rozsahu a stavebnětechnickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby, zhotovitele: Ing. Zdeněk Kristek, datum zpracování: 
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28.1.2015. Smlouva bude podkladem pro řízení dle stavebního zákona jako souhlas 
účastníka.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

301/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní, 
kanalizační a NNk přípojky, pro účely připojení RD č.p. 3197, lok. při ul. Temenické 
před křižovatkou na Hrabenov

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní, kanalizační a NNk přípojku v celkové délce 79,39 m přes 
pozemek 1186 v k.ú. Horní Temenice, pro účely napojení RD č.p. 3197 stojícím na pozemku 
st.p.č. 443 a pozemku st.p.č. 443 v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
L. K., bytem Šumperk
D. H., 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  2.882,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 718,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 3.600,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/13/06/Foj ze dne 14. 6. 2006, bude oprávněným uhrazen v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

- Oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

302/15 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové služby v budově MěÚ 
Šumperk – Jesenická 31“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk –

Jesenická 31“
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 

pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Olga Breitzetelová, Ing. Šárka 
Hanáková, František Porteš, PhDr. Oldřich Svozil 

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal,  Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Martina 
Protivánková, Lubomír Polášek, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Josef Kopa

- Minimální seznam oslovených zájemců:
- KBN servis, s.r.o., se sídlem K. H. Máchy 900/15, Šumperk, IČO 27762271
- Mgr. Jana Starsyová – agentura J A S, se sídlem Bezručova 918/4, Šumperk,             

IČO 48745821
- David Senčík, se sídlem Zahradní 2708/37, Šumperk, IČO 74139746
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Veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele.

Termín: 27.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

303/15 OZV – zákaz žebrání – informace

bere na vědomí
stanovisko vedení města neupravovat zákaz žebrání vydáním obecně závazné vyhlášky 
v souladu se stanoviskem veřejného ochránce práv.

304/15 Silnice I/44 Bludov – obchvat – smlouva o úpravě kanalizace v km 0,1 přivaděče

schvaluje
uzavření smlouvy o vybudování nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické 
infrastruktury týkající se objektu kanalizace SO 313 Úprava kanalizace v km 0,1 přivaděče,  
s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 
65993390, dle předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

305/15 Zajištění správy mokřadního biotopu 

souhlasí
v případě vybudování nového mokřadního biotopu v souvislosti s realizací stavby silnice I/44 
Bludov – obchvat, včetně přivaděče Šumperk, se správou mokřadního biotopu městem 
Šumperkem (Český svaz ochránců přírody Šumperk, spolek, se sídlem M.R.Štefánika 11, 
Šumperk, IČO 22714171 – předseda Marcel Minář), to vše  pod podmínkou zajištění 
majetkoprávní vypořádání pozemků pod mokřadním biotopem ze strany Ředitelství silnic            
a dálnic ČR tak, aby město Šumperk tyto pozemky získalo bezúplatně do svého vlastnictví.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

306/15 MJP – žádost společnosti TESPO INVEST s.r.o. o souhlas se záměrem výstavby           
a provozování Komunitního domu seniorů 

souhlasí
se záměrem výstavby a provozování Komunitního domu seniorů s 18 podporovanými byty 
společností TESPO INVEST s.r.o., IČO 27850846, se sídlem Šumperk, 8. května 2952/24, PSČ 
787 01, v lokalitě výstavby Hrabenovská na části pozemku p.č. 102/1 v kat. území Horní 
Temenice, obec Šumperk, který je nyní ve vlastnictví společnosti EKOZIS spol. s r.o. Společnost 
TESPO INVEST s.r.o. požádá o poskytnutí státní dotace z MMR ČR na výstavbu těchto 
podporovaných bytů. 

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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307/15 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, 
Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy č. 14199013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1,     
787 01 Šumperk, IČO 00303461 a Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na akci: „Energetické úspory budovy 
MŠ Třebízského 1, Šumperk“.

Název projektu: Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/13.21237
Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla                          

(u nepodnikatelské sféry)

Termín: 15.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

308/15 Stavba „Parkovací dům při ul.  Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Parkovací dům při ul. 

Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Luděk  Cekr, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk 
Šperlich, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Petr Kuba 

náhradníci                
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Ing. Jaroslav Havlík, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Tomáš 
Vašíček, František Porteš, PhDr. Oldřich Svozil 
                   

- seznam zájemců ve složení:
- Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08  Ostrava-Svinov,          

IČO 60838744
- SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B,  787 01  Šumperk,               

IČO 25898671
- Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČO 25357352
- Alpine Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 

IČO 02604795
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024

Termín: 30.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

309/15 Žádost o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci dešťových svodů

schvaluje
příspěvek manželům V. na vybudování dešťových přípojek k domu Kozinova ve výši 18.380,--
Kč.

Termín: 15.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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310/15 Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk, připomínky 
k výstavbě parkovacích míst

doporučuje ZM
trvat v plném rozsahu na usnesení RM č. 4730/14 a realizaci dle schválené projektové 
dokumentace firmy Regioprojekt Morava, s.r.o., Šumperk.  

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

311/15 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Šumperk, Sluneční 38

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2007, dodatku č. 3 ze 
dne 12. 12. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 19. 6. 2014.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

312/15 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníků základních škol ve městě Šumperku pro školní rok 
2015/2016

bere na vědomí
informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do 1. ročníků základních škol v Šumperku pro 
školní rok 2015/2016.

313/15 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných            
městem Šumperkem  v roce 2015

schvaluje
plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem
Šumperkem na rok 2015 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 
2015 dle předloženého návrhu.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

314/15 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2014

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2014 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření      
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
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315/15 Zpráva o činnosti IAK za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o činnosti IAK za rok 2014.

316/15 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2014

bere na vědomí
v souladu s opatřením č. 11/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2014.

317/15 Graffiti nástřik na parkovacím domě při ul. Finské

bere na vědomí 
společný návrh komisí životního prostředí a čistoty ve městě, komise strategického rozvoje, 
výstavby a architektury a komise kultury a letopisecké týkající se realizace řízeného graffiti na 
parkovacím domě při ul. Finské. 

318/15 Graffiti nástřik na parkovacím domě při ul. Finské

ukládá
odboru ŠKV předložit radě města návrh postupu realizace graffiti nástřiku na parkovacím 
domě při ul. Finské.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

319/15 Delegování zástupce města do Asociace měst pro cyklisty  

schvaluje
delegování Mgr. Tomáše Spurného, 2. místostarosty, k zastupování města Šumperka na všech 
valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

320/15 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. 13 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
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Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Z., trvale bytem 
Chromeč, na straně druhé za podmínek:

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

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

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

321/15 Svatební obřady – změna termínu

ruší 
usnesení rady města č. 3076/05 k termínům svatebních obřadů.

322/15 Svatební obřady – změna termínu

stanovuje
dny pro uzavírání manželství v úředně určené místnosti – obřadní síni městského úřadu 
s účinností od 27. 2. 2015 v měsících lednu – prosinci každou sobotu. 

Termín: 27.02.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková

323/15 Komise životního prostředí a čistoty ve městě

odvolává
Ing. Jaroslava Horáka z funkce předsedy komise životního prostředí a čistoty ve městě 
z vážných zdravotních důvodů s účinností k 26. 2. 2015.

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

324/15 Komise životního prostředí a čistoty ve městě

jmenuje
Ing. Jiřího Gondu předsedou komise životního prostředí a čistoty ve městě s účinností              
od 27. 2. 2015. 

Termín: 26.02.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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325/15 Rozpracování usnesení ZM č. 125/15

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady, ukládá
představenstvu PMŠ, a.s., připravit zadávací podmínky pro výběrové řízení na zpracovatele 
forenzního auditu ve společnosti PMŠ, a.s., a předložit zadávací podmínky radě města 
v působnosti valné hromady PMŠ, a.s., ke schválení.  

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: předseda představenstva

326/15 Organizační zajištění zasedání ZM dne 19. 3. 2015

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. 2015 včetně programu.

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




