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Spis. zn.:  20695/2015
              Č.j.:   23098/2015

U S N E S E N Í

z 10. schůze rady města Šumperka ze dne 12. 3. 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.

327/15 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s.r.o., o souhlas s podnájmem nebytového 
prostoru v jižním křídle Pavlínina dvora

souhlasí
dle části A čl. V Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské             
a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku č. Obch 44/06 ze dne 26. 9. 2006, ve znění 
pozdějších dodatků, 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               
– Fialova 1A) – kancelář č. 8, podnájemce: masaya s.r.o., IČO 28814401, se sídlem Brno        
–  Černá pole, Babičkova 109, PSČ 613 00. Podnájem skončí nejpozději se smlouvou o nájmu 
nebytových prostor č. Obch 44/06. V podnajatých prostorách bude provozována činnost 
v souladu s předmětem podnikání podnájemce, a to pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

328/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 36 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. C., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní  smlouva  na  dobu  určitou  jednoho  roku, předpokládaný   počátek   nájmu          

od 1. 4. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

329/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a D. L., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 4. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 10 – 12.03.2015

2

330/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu  k bytu č. 2 na ulici 17. listopadu 1326/5  v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a L. a  J. N. oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 4. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

331/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu  k bytu č. 2 na ulici Banskobystrické 1276/44  v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a P. D., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                   

od  1. 4. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

332/15 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. 202 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu          
od 1. 4. 2015 

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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333/15 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. 5 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 3045/104 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem 
Olšany, PSČ 789 62, zastoupeným opatrovníkem, K. G., jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         
od 1. 4. 2015 

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

334/15 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. 309 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. J., bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 4. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

335/15 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. 307 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. V., bytem 
Bohdíkov, PSČ 789 64, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu          
od 1. 4. 2015 

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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336/15 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 k bytu č. 23 o velikosti 2+1 obytných místností k bezbariérovému bytu 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 mezi městem Šumperkem 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné       
a L. M., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         
od 1. 4. 2015 

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

337/15 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 dohodu o zániku nájmu bytu k bezbariérovému bytu č. 14, o velikosti 3+1 obytných 
místností v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 s R. B., bytem tamtéž a současně 
schválit uzavřít nájemní smlouvu k bezbariérovému bytu č. 24 o velikosti 2+1 obytných 
místností, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461,
jako pronajímatelem na straně jedné a R. B., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé 
za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu           
od 1. 4. 2015

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

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

338/15 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 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., 
bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 306 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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339/15 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 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                      
a S. C., bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 206 v domě zvláštního určení v Šumperku, 
v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

340/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0007/2014, 
uzavřené dne 15. 4. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. V.,  bytem  Šumperk jako nájemcem 
bytu č. 9 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13 na straně druhé. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu neurčitou od 1. 5. 2015.   

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

341/15 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 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. F., 
bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 107 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Temenické 2924/35 na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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342/15 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 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. N., 
bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 406 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

343/15 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 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                     
a J. M., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 101 v domě zvláštního určení v Šumperku, 
v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

344/15 Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2014

bere na vědomí
- zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost  s  Policií ČR v roce 2014

- bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 
obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
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345/15 Rozpočtová opatření č. I roku 2015  města  Šumperka

schvaluje 
rozpočtová opatření č. I. roku 2015 města Šumperka:
Příjmy ve výši             303 tis. Kč
Výdaje ve výši               58 tis. Kč

Příjmy celkem 489.745 tis. Kč
Výdaje celkem  599.997 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 607.807 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem              607.562 tis. Kč

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

346/15 Projekt Andělárium – zrušení usnesení RM č. 116/14

ruší 
usnesení RM č. 116/14 ze dne 4. 12. 2015, kterým  byla schválena darovací smlouva  
k materiálu na výrobu dřevěných soch občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí 
Desné, zastoupenému Mgr. Milanem Palkovičem, Bukovická 58, Velké Losiny, PSČ 788 15, 
IČO 26645165, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

347/15 Projekt Andělárium – zapojení města

schvaluje
darovací smlouvu k materiálu na výrobu dřevěných soch Spolku Artibi Šumperk, 
zastoupenému Dagmar Dvořákovou, náměstí Jana Zajíce 2761/5, 787 01 Šumperk, IČO 
03867668.

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

348/15 Projekt Andělárium – zapojení města

doporučuje ZM
schválit podporu projektu Andělárium v letech 2015 – 2018 v celkové hodnotě 400.000,-- Kč 
formou každoročně uzavírané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka.
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Projekt Andělárium - příspěvek města Šumperka

2015 2016 2017 2018 Celkem

Materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

Výroba soch, 
manipulace, usazení, 
propagace, údržba 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 320 000 Kč

Celkem 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

349/15 Projekt Andělárium – zapojení města

schvaluje
umístění soch z projektu Andělária na níže uvedená místa na pozemcích ve vlastnictví města 
Šumperka prostřednictvím spolku Artibi Šumperk, za podmínky zajištění technického                
a statického zabezpečení ukotvení soch, následné kompletní údržby a kontroly všech soch       
a jejich ukotvení, a zajištění pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám.

Označení místa na pozemcích města Šumperka GPS

“Tulinka” - 409 m n.m., č.p. 2025 N 49°59.222´ E 016°58.817´

“Rozcestí” – 411 m n.m., č.p. 2030/1 N 49°59.485´ E 016°58.682´

“Studánka” – 444 m n.m., č.p. 2020/16 N 49°59.624´ E 016°58.576´

“Mokřad” 424 m n.m., č.p. 2713/1 N 49°59.856´ E 016°58.861´

“Kámen-buk, pod cestou” - 476 m n.m., č.p. 2030/1 N 50°00.509´ E 016°59.151´

”Paseka” – 473 m n.m., č.p. 2030/1 N 50°00.754´ E 016°59.095´

“Rozcestí” – 474 m n.m., č.p. 2030/1 N 50°00.806´ E 016°59.068´

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

350/15 Výjimka z OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství,  pro:

Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO 47673796
- 03.04.2015 (pátek), 08.05.2015 (pátek), 05.06.2015 (pátek), 03.07.2015 (pátek), 

07.08.2015 (pátek), 04.09.2015 (pátek),  09.10.2015 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní 
třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod.
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JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 12, 787 01 Šumperk, IČO 25396463
- 01.05.2015 (pátek): Šumperský autosalon a prvomájové oslavy, pěší zóna Šumperk, od 

09:00 do 22:00 hod.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

351/15 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
- Jiřího Vojtoviče, Lumírova 523/28, Ostrava – Jih, IČO 73185809.

Logo bude použito na skládané a nástěnné mapy města Šumperka.  

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

352/15 Změna ve složení redakční rady Šumperského zpravodaje 

bere na vědomí
rezignaci PhDr. Oldřicha Svozila na funkci člena redakční rady Šumperského zpravodaje.

353/15 Změna ve složení redakční rady Šumperského zpravodaje 

jmenuje
Mgr. Pavla Cepka členem redakční rady Šumperského zpravodaje s účinností od 13. 3. 2015. 

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

354/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

doporučuje ZM
zrušit usnesení RM č. 781/12 bod 1 a 5 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení č. 1356/14 bod 3, 
4, 5 a 6 ze dne 9 10. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení. 

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 



RM 10 – 12.03.2015

10

355/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

doporučuje ZM schválit
1. obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu města Šumperka  

2. speciální podmínky pro poskytování dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu z rozpočtu města Šumperka 

3. vzor smlouvy o poskytnutí dotace

4. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na akci  

5. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost  

6. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu   

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

356/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2
- přidělení finančních částek na dotace na činnost nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

357/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

doporučuje ZM
- schválit snížení přidělené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti z 2.150.000 Kč 

na 1.925.000 Kč, tzn. o 225 tis. Kč
- schválit snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na činnost z 2.000.000 Kč na 

1.988.000 Kč, tzn. o 12 tis. Kč
- schválit zvýšení finanční rezervy ze 150 tis. Kč na 387 tis. Kč, tzn. o 237 tis. Kč a použití 

finanční rezervy na dotace z rozpočtu města Šumperka na pokrytí žádostí, které nelze 
zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale svým obsahem odpovídají zájmům města

Celková částka vyčleněná v roce 2015 na granty a dotace na činnost včetně finanční rezervy
zůstává ve schválené výši 4.300 tis. Kč.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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358/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:

- přidělení finančních částek na vyjmenované akce do 50 tis. Kč dle přílohy č. 4
- přidělení finančních částek na granty dle přílohy č. 5
- přidělení finančních částek na dotace na činnost dle přílohy č. 6

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

359/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
seznam žádostí o granty a dotace na činnost, které komise pro přidělování grantů a dotací 
vyřadila z jednání dle přílohy č. 7.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

360/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 

IČO 49561375  
Zastoupený: Evou Filipiovou   
Účel použití:  na činnost 
Výše částky: 20.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

361/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, o.s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652
Zastoupený:  Annou Kouřilovou
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 15.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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362/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce: Svaz důchodců ČR, MO pracovníků školství, 8. května 870/63, Šumperk,  

IČO 01586980
Zastoupený:  Libuší Deutschovou
Účel použití:  na činnost  
Výše částky: 8.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

363/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Folklorní soubor Senioři Šumperk, o.s., Vrchlického 1720/10, Šumperk, 

IČO 02214946
Zastoupený:  Márií Chmelařovou
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 8.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

364/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:         Tomáš Vejchoda, Bohdíkovská  3201/39B, Šumperk
Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu
Výše částky: 30.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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365/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Jaroslav Kranich, Prievidzská 2313/5, Šumperk
Účel použití:  na náklady spojené s činností Modré muziky  
Výše částky: 6.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

366/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Pavlína Šmakalová, Erbenova 2125/3, Šumperk
Účel použití: na cestovní náhrady a startovné na MS v jachtingu v Norsku
Výše částky: 10.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

367/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Martina Glozová, Balbínova 1534/24, Šumperk
Účel použití: na vydávání a propagaci časopisu Smíchoviny
Výše částky: 10.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

368/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost – vyhodnocení

neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:         Bc. Robert Poch, 8. května 1760/42, Šumperk 
Účel použití:    na vydání knihy Kazajit

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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369/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk

doporučuje ZM
schválit dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka uzavřenou mezi městem Šumperkem a TJ Šumperk dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

370/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka mezi městem 
Šumperkem a TJ Šumperk dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

371/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Výkonnostní 
sport“

doporučuje ZM
schválit vyhlášení dotačního programu „VÝKONNOSTNÍ SPORT“.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

372/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce:  Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s., Žerotínova 470/55B, Šumperk, 

IČO  00494917
Zastoupený Ing. Petrem Hrbkem   
Účel použití:  na náklady spojené s účastí na mezinárodním turnaji ve Švýcarském Zürichu 

ve dnech 4. 4. - 6. 4. 2015
Výše částky: 40.000 Kč
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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373/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost

neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka 
Příjemce: Jaromír Dvouletý, Bludovská 2587/2, Šumperk 
Účel použití: na ceny v rámci soutěže v páce

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

374/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením                     
§ 31 odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních 
rozpočtů,   v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to 
na pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem a příslušenství, v celkové výši do 70 tis. Kč.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

375/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dar ve výši 2.000 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 Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné 
náměstí 25,  110 00 Praha 1, IČO 45768455, který bude účelově poskytnut na konání 
okresního kola Středoškolské odborné činnosti 2015.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

376/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout věcné dary (223 knih) v celkové hodnotě 
51.104 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od společnosti Pavel Dobrovský - BETA, 
Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO 12621652. 

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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377/15 Změna organizace školního roku 2014/2015 na ZŠ Šumperk, Šumavská 21

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

378/15 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „REKO  
NTL Šumperk, ul. Bezručova“ – RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat plynárenské zařízení „REKO NTL Šumperk, ul. Bezručova“ přes pozemky p.č. 
2152/2 a 2275/7 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
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  45.977,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 805,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 46.782,-- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene       
a souhlasu se zřízením stavby VBb/0023/2012/Pe ze dne 25. 7. 2012, ve znění Dodatku    
č. 1 ze dne 9. 10. 2014, bude vyplacen zpět oprávněnému před vkladem věcného práva 
do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

379/15 MJP - smlouva o zřízení  věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „REKO  
NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“ – RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                  
a provozovat plynárenské zařízení „REKO NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“ přes pozemky 
p.č. 1893/1, 1893/7, 1904/26, 1914/6, 2216/1, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4 v k.ú. 
Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
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  170.924,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 5.334,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 165.590,-- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby VBb/0037/2012/Pe ze dne 8. 1. 2013, bude
oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne vystavení daňového dokladu.
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- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

380/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní              
a splaškové kanalizační přípojky pro účely připojení pozemku p.č. 1257/35 v k.ú. 
Šumperk, or. lokalita u Tyršova stadionu

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 9,15 m přes 
pozemek p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení stavebního pozemku p.č. 1257/35 
v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
R. D., 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  366,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 194,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 560,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu VBb/0012/2011/Pe ze dne                    
10. 5. 2011, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

381/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní přípojky 
pro účely připojení objektu na ul. Dr. E. Beneše 3126/14B a stavbu plynovodní  
přípojky pro účely připojení objektu na ul. Masarykovo nám. 2881/1

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat:
- Vodovodní přípojku v délce 5,09 m přes pozemek p.č. 2261 v k.ú. Šumperk, pro účely 

připojení objektu na ul. Dr. E. Beneše 3126/14B, Šumperk.
- Plynovodní přípojku v délce 1,30 m přes pozemek st.p.č. 1246 v k.ú. Šumperk, pro účely 

připojení objektu na ul. Masarykovo nám. 2881/1, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
J. S., bytem Nový Malín, PSČ 788 03.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové částce 995,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek v celkové výši 185,-- Kč včetně DPH, vzniklý po 
započtení zálohy ve výši 1.080,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření 
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budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0033/2010/Foj ze dne 21. 7. 2010 a po započtení zálohy ve výši 100,-- Kč, 
zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/13/04/Foj ze dne 1. 6. 2004, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

382/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Stavební úpravy 
administrativní budovy Jesenická 1819/61, Šumperk – plynoinstalace“ – investor HD 
ELEKTRO CZ, s.r.o., or. při ul. Bachmačské

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku NTL plynovodu v délce 6 m přes pozemek p.č. 1560/1 v k.ú. 
Šumperk, pro účely připojení vymezených jednotek ve vlastnictví oprávněného v objektu na ul. 
Jesenická 1819/61, Šumperk, v rámci stavební akce „Stavební úpravy administrativní budovy 
Jesenická 1819/61, Šumperk – plynoinstalace“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
HD ELEKTRO CZ, s.r.o., se sídlem Jesenická 1819/61, Šumperk, IČO 25861859.
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. Doplatek ve výši 340,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 660,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě         
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0009/2012/Pe
ze dne 16. 3. 2012, bude oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

383/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Lidická, Mivostar – d.č. 64, NNk“, 
investor ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Lidická, Mivostar – d.č. 64, 
NNk“ na pozemcích p.č. 2114/10 a 2114/11 v k.ú. Šumperk – zemní kabelové vedení NN 
v délce 73,35 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.
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  2.676,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 624,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 3.300,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0022/2012/Pe ze dne 22. 6. 2012, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

384/15 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 630 včetně staveb technického vybavení v k.ú. 
Dolní Temenice, or. naproti objektu Povodí Moravy

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem st.p.č. 630 o výměře 335 m2 v k.ú. Dolní Temenice, včetně 
stavby technického vybavení za podmínek: 
- Účel pronájmu: narovnání majetkoprávních vztahů - provozování technického zařízení. 
- Sazba nájemného: 55,-- Kč/m2/rok, včetně stavby technického vybavení  + DPH v platné 

výši pro dané období, s možností jednostranného navýšení sazby nájemného.  
- Doba nájmu určitá od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
- Nájemce na své náklady odstraní, po ukončení sjednaného nájemního vztahu, technické 

zařízení v objektech na st.p.č. 630 v k,ú. Dolní Temenice a stávající oplocení st.p.č. 630 
v k.ú. Dolní Temenice, které jsou vlastnictvím nájemce. 

- Nájemce se zavazuje, že odstraní na své náklady i objekty sloužící k využívání technického 
zařízení, které jsou předmětem nájemní smlouvy,  nebo  náklady na odstranění staveb 
uhradí pronajímateli v předem sjednaném termínu.

Termín: 25.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

385/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1991/11 v k.ú. Šumperk, or.  směr Bratrušov, 
křižovatka Bratrušovská, Gagarinova, U Sanatoria 

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části  p.p.č. 1991/11 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- Účel pronájmu: zahrádkářská činnost. 
- Sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok, s možností jednostranného navýšení sazby nájemného.  
- Nájemce se zavazuje uhradit nájemné od 1. 1. 2015 z důvodu skutečného užívání 

pozemku od 1. 1. 2015. 
- Doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Nájemce na své náklady odstraní, po ukončení sjednaného nájemního vztahu, stavby 

postavené na pozemku, které jsou jeho vlastnictvím, včetně oplocení pronajatého 
pozemku.   

Termín: 25.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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386/15 MJP – zveřejnění pronájmu – část p.p.č. 779/2 v k.ú. Dolní Temenice,                            
or. za baseballovým hřištěm v Temenici

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 779/2 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek: 
- Účel pronájmu: výcvik psů.
- Sazba nájemného: dohodou 3.500,-- Kč/rok.  
- Doba nájmu určitá od  1. 7. 2015 do 30. 6. 2025.
- Podmínky jsou stanoveny nájemní smlouvou MP/0020/2010.
- Jedná se o prodloužení stávajícího nájemního vztahu, který bude sjednán dodatkem  

k nájemní smlouvě MP/0020/2010.
- Doplnění podmínek: 

- Pronajímatel souhlasí s vybudováním oplocení po hranici pronajatého                                    
pozemku, oplocení bude vybudováno nájemci bez finanční účasti pronajímatele s tím, 
že po skončení nájmu nebudou náklady na vybudované oplocení pronajímatelem 
kompenzovány.

- Stávající stavby na pozemku budou odstraněny nájemcem výhradně na jeho náklady.

Termín: 25.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

387/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové služby v budově MěÚ 
Šumperk – Jesenická 31“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk                    
– Jesenická 31“ dodavatelem služeb firmu Senčík David, se sídlem Zahradní 2708/37, 
Šumperk, IČO 74139746. Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena na dobu 
neurčitou od 1. 4. 2015   s možností podání výpovědi bez udání důvodu s 3 měsíční výpovědní 
dobou. Nabídková cena je 49.800,-- Kč bez DPH měsíčně. Takto sjednaná cena může být 
každoročně zvyšována z důvodu inflace, pokud oficiálně vyhlášená průměrná roční míra 
inflace za předchozí rok překročí 1%.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

388/15 MJP – prodej částí pozemků v k. ú. Šumperk, pozemky za oplocením parku nad ul. 
Slovanskou

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, 
schválit  prodej části:

- p.p.č. 389/5 o výměře 111 m2 a části p.p.č. 3023/2 o výměře 1 m2, dle GP                         
č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 389/13 o výměře 112 m2  v k.ú. Šumperk

- kupující – T. V., Šumperk
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- p.p.č. 389/4 o výměře 31 m2, dle GP č. 6390-508/2014 označené jako  p.p.č. 389/12       
o výměře 31 m2, p.p.č. 387/4 o výměře 8 m2, dle GP č. 6390-508/2014 označené jako  
p.p.č. 387/10 o výměře 8 m2, p.p.č. 389/1 o výměře 3 m2, dle GP č. 6390-508/2014 
označené jako  p.p.č. 389/11 o výměře 3 m2, p.p.č. 387/3 o výměře 23 m2, dle GP           
č. 6390-508/2014 označené jako  p.p.č. 387/11 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Šumperk
kupující  - manželé O.  a D. K., Nový Malín, PSČ 788 03

Podmínky prodeje:
- Kupní cena: 10,-- Kč/m2, stanovená s ohledem na pro město špatnou dostupnost                  

a nevyužitelnost pozemků 
- Účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemky za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou)
- Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad
- Kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

389/15 MJP – změna usnesení  ZM č. 1040/13  

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1040/13 ze dne 7. 11. 2013,  kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 389/5 o výměře cca 11 m2 a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009
ze dne 2. 10. 2009 označené jako  p.p.č. 389/7 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje 
se textem novým a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 389/14 o výměře          
11 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1040/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

390/15 MJP – změna usnesení ZM č. 1041/13 

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013,  kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 387/3  o výměře cca 15 m2 a to tak, že se ruší text „dle GP                                
č. 5580-562/2009 ze dne 02.10.2009 označené jako  p.p.č. 387/7 o výměře 15 m2 v k.ú. 
Šumperk“, a nahrazuje se textem novým a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 
387/12   o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

391/15 MJP – změna usnesení  ZM č. 1042/13 ve znění usnesení ZM č. 1113/14 

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013, ve znění usnesení ZM                  
č. 1113/14 ze dne 23. 1. 2014,  kterým byl schválen prodej části pozemku p.p.č. 387/3                 
o výměře cca 21 m2 a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009
označené jako  p.p.č. 387/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje se textem novým      
a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 387/13 o výměře 21 m2 v k.ú. 
Šumperk“.
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Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013 a usnesením ZM 
č. 1113/14 ze dne 23. 1. 2014 zůstávají beze změny.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

392/15 MJP – změna usnesení ZM č. 1043/13 

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 1043/13 ze dne 7. 11. 2013,  kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 387/3  o výměře cca 7 m2 a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009
ze dne 02.10.2009 označené jako  p.p.č. 387/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje 
se textem novým a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 387/14 o výměře          
7 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1043/13 ze dne 07.11.2013  zůstávají beze 
změny.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

393/15 MJP – bezúplatný převod p.p.č. 1404/3, p.p.č. 1405/3, p.p.č. 2115/13, p.p.č. 
2115/16, p.p.č. 2137/4, p.p.č. 2219/2, p.p.č. 2295/2 a p.p.č. 2315/6 vše v k.ú. 
Šumperk z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje                       
a bezúplatné nabytí p.p.č. 2114/12, p.p.č. 2114/13, p.p.č. 2114/14, p.p.č. 2114/15, 
p.p.č. 2114/16 a p.p.č. 2115/14 vše  v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           
od 9. 2. 2015 do 25. 2. 2015 dle usnesení rady města č. 227/15 ze dne 5. 2. 2015, schválit 
bezúplatný převod 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 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 pozemku p.č. 2114/12                
o výměře 41 m2, p.p.č. 2114/13 o výměře 44 m2, p.p.č. 2114/14 o výměře 58 m2, p.p.č. 
2114/15 o výměře 1 m2, p.p.č. 2114/16 o výměře 6 m2 a p.p.č. 2115/14 o výměře 28 m2 
vše v k.ú. Šumperk, 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: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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394/15 MJP - bezúplatné nabytí dvou zvýšených směrovacích ostrůvků, silniční obruby              
a středového ostrůvku z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města 
Šumperka

doporučuje ZM
schválit bezúplatné nabytí dvou zvýšených směrovacích ostrůvků na ulici Lidické (II/466) 
včetně zámkové dlažby, silničních a chodníkových obrub a reflexních ok, silniční obruby celé 
okružní křižovatky a navazujících výjezdů a vjezdů do okružní křižovatky včetně reflexních ok     
a středový ostrůvek okružní křižovatky včetně silničních obrub, reflexních ok, ohumusování       
a travního semene, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 101 Okružní křižovatka           
– silnice II/446“ jako součást investiční akce „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ 
z vlastnictví Olomouckého kraje,  se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, 
IČO 60609460, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,          
IČO 00303461. 

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

395/15 MJP - bezúplatné nabytí osvětlovací soustavy veřejného osvětlení podél nově 
vybudované okružní křižovatky na ul. Lidické z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví města Šumperka

doporučuje ZM
schválit bezúplatné nabytí osvětlovací soustavy podél nově vybudované okružní křižovatky na 
ul. Lidické a Čsl. armády, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 401 rozvody VO“ jako 
součást investiční akce „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ z vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, do
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461. 

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

396/15 MJP - zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vedení VO) k částem 
pozemků p.č. 1404/3, p.p.č 1405/3, p.p.č. 2114/1, p.p.č. 2115/1 a p.p.č 2115/16 
v k.ú. Šumperk v rozsahu dle GP č. 6160-2012 (věcné břemeno „C“ a „D“), or. 
vypořádání pod stavbou II/446 Šumperk – okružní křižovatka ul. Lidická x ČSA

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k částem 
pozemků p.č. 1404/3, p.p.č. 1405/3, p.p.č. 2114/1, p.p.č. 2115/1 a  části p.p.č. 2115/16  
v k.ú. Šumperk, v rozsahu stanoveném dle geometrického plánu č. 6160-84/2012 ze dne     
29. 10. 2012, věcné břemeno „C“ a „D“, detail „A“ a „C“, spočívajícího v právu vstupu, vedení 
a údržby podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení.
Povinný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998.
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
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- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí.
- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena zároveň s darovací smlouvou.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

397/15 MJP – zveřejnění pronájmu částí pozemku p.č. 1484/6  v k.ú. Šumperk, or. zahrada   
u bytového domu Lidická 75, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1484/6 o výměře 118 m2 (díl A) a část 
pozemku p.č. 1484/6 o výměře 121 m2 (díl B) v k.ú. Šumperk (zahrada u bytového domu ve 
vlastnictví města Šumperka, Lidická 75, Šumperk).
Účel nájmu: a) individuální využití 

b) pozemek pod ostatní stavbou
Nájemné: a) 5,-- Kč/m2/rok

b) 30,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky nájmu: povinnost nájemce odstranit stavbu po ukončení nájmu

Termín: 23.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

398/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu přípojky vodovodu a NTL plynovodu pro 
novostavbu kosmetického salónu „STUDIO ONE“ při ul. Luční v Šumperku 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 1033/17 v k.ú. Šumperk stavbu přípojky vodovodu     
a NTL plynovodu v celkové délce 3,75 m, v rámci výstavby kosmetického salónu „STUDIO ONE“ 
na pozemku p.č. 1075/10 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:
R. P., 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 110,-- Kč včetně platné sazby     
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale 1.000,-- 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 
1.000,-- Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy          
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

399/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech

schvaluje
předání veřejné automatické toalety zn. Francioli, která bude instalována ve Smetanových 
sadech v Šumperku, do správy oddělení správy majetku odboru majetkoprávního.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

400/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech

schvaluje
uzavřít smlouvu o zajištění servisu veřejné automatické toalety Francioli  mezi městem 
Šumperkem jako objednatelem a společností TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., IČO 49551655, 
se sídlem Slaný, Pražská 264, PSČ 274 01, za těchto podmínek:
- Předmět smlouvy:  závazek dodavatele provádět pro objednatele servis a základní údržbu 

veřejné automatické toalety zn. Francioli, a to na období 15. 4. 2015 do 15. 10. 2015, a to 
vždy 1 x za týden v pravidelně určený den, popř. dle požadavku objednatele.

- Rozsah servisních služeb: vizuální kontrola toalety zvenčí i zevnitř, očištění toalety tlakovou 
vodou zvenčí i zevnitř, kontrola servisního prostoru, doplnění dezinfekčního a čisticího 
roztoku ze zásob objednatele, kontrola systému činnosti sanitace, kontrola těsnosti všech 
vedení, soupis závad a poškození.

- Servisní služby nejsou poskytovány na mechanická poškození všech součástí, k zásahům 
do zařízení třetími stranami, na poškození částí zařízení nevhodným užíváním čistících, 
dezinfekčních a jiných prostředků, na poškození vzniklá přírodními katastrofami.

- Smluvní cena servisní služby činí 500,-- Kč bez DPH za jeden servis v jednom kalendářním 
týdnu. Servisní služby budou fakturovány objednateli v pravidelných čtyřtýdenních 
intervalech. V případě pozdní úhrady je dodavatel oprávněn účtovat objednateli sankční 
úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Servisní technik potvrdí provedení servisních služeb vyplněním záznamu, který bude 
umístěn v servisní části toalety.

- Na základě nahlášení závady provede objednatel zásah na zařízení do 72 hodin od 
nahlášení závady.

- V případě, že se bude jednat o závadu, která nebude uznána jako závada záruční, bude 
účtována za každou i započatou hodinu práce servisního mechanika částka                    
450,-- Kč/hodina bez DPH + náklady na cestovné ve výši 10,-- Kč/km počítané dle rozsahu 
a odbornosti opravy buď z centrály firmy z ulice Pražská ve Slaném, nebo z regionální 
pobočky společnosti v Olomouci z ulice Průmyslové. 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Pokud ani jedna ze smluvních stran nepošle 
druhé smluvní straně výpověď smlouvy v termínu do 15. 9. 2015, dojde k jejímu 
automatickému prodloužení i na rok 2016 (15. 4. 2016 - 15. 10. 2016) a obdobně bude 
smlouva automaticky prodlužována i v následujících obdobích (vždy na období provozu 
toalety od 15. 4. do 15. 10. v daném roce).
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- Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo vypovědět s výpovědní lhůtou 
dva kalendářní měsíce. Výpovědní doba začne běžet první kalendářní den v měsíci 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

401/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech

schvaluje
uzavřít smlouvu o zajištění údržby a ovládání veřejné automatické toalety Francioli mezi 
městem Šumperkem a Charitou Šumperk, IČO 48005894, se sídlem Šumperk, Jeremenkova 
7, PSČ 787 01, za těchto podmínek:

Předmět smlouvy: závazek Charity Šumperk provádět pro město Šumperk minimálně                 
1x denně v každý pracovní den v období provozu toalety (tj. v období od 15.4. do 15.10. 
příslušného kalendářního roku), popř. bezodkladně dle požadavku města Šumperka či 
upozornění třetí osoby, v provozní době toalety:
- Vizuální kontrolu toalety zvenčí či zevnitř.
- V případě potřeby očištění toalety tlakovou vodou zvenčí i zevnitř (vyjma určeného dne, kdy 

má tuto činnost konat servisní firma).
- Kontrolu servisního prostoru.
- Doplnění dezinfekčního a čistícího roztoku, toaletního papíru ze zásob města Šumperka.
- Kontrolu systému činnosti sanitace.
- Soupis závad a poškození a jejich okamžité nahlášení na oddělení správy majetku odboru 

majetkoprávního Městského úřadu Šumperk.
- Zkontrolovat záznam servisního technika společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. 

o provedení servisních služeb. Upozornit bezodkladně oddělení správy majetku odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk o záznamu zjištěné závady, případně               
o skutečnosti, že záznamy nejsou  činěny pravidelně 1 x týdně.

- Včas nahlásit na oddělení správy majetku odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk potřebu objednávky dezinfekčních a čistících roztoků a toaletního papíru tak, aby 
mohly být s předstihem objednány a nebyl tak narušen plynulý provoz toalety.

- Zajistit dle potřeby vynášení odpadkového koše umístěného v prostoru toalety.
- Zajistit obsluhu ovládání toalety.

K obsluze, ovládání a údržbě toalety budou zaškoleni 2 zaměstnanci Charity Šumperk.

Charita Šumperk nese odpovědnost za poškození všech součástí toalety neodborným 
zásahem do zařízení učiněným jejím zaměstnancem či za poškození částí zařízení nevhodným 
užitím čistících, dezinfekčních a jiných prostředků.

Spotřebované energie, vodné a stočné při provozu toalety, čisticí a dezinfekční prostředky, 
toaletní papír bude hradit a objednávat město Šumperk.

Na zajištění závazku Charity Šumperk dle předmětu této smlouvy bude poskytovat město 
Šumperk Charitě Šumperk formou dotace částku ve výši 20.000,-Kč za 6 kalendářních měsíců 
provozu toalety v příslušném kalendářním roce. Pokud dojde k ukončení této smlouvy 
v průběhu 6 měsíčního období provozu toalety v příslušném kalendářním roce, náleží Charitě 
Šumperk jen poměrná část. Termín výplaty dotace a ostatní podmínky poskytnutí dotace 
budou upraveny samostatně.  
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Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních 
stran a také výpovědí, kterékoli ze smluvních stran, s jednoměsíční výpovědní dobou. 
Výpovědní doba začíná běžet první kalendářní den v měsíci následujícím po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

402/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech

ukládá
odboru finančnímu a plánovacímu zapracovat do rozpočtového opatření roku 2015 částku 
20.000,-- Kč na navýšení dotace pro Charitu Šumperk na zajištění údržby a ovládání veřejné 
automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech v Šumperku.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

403/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech

schvaluje
odboru sociálních věcí zpracovat dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace Charitě Šumperk, 
kterým bude navýšena dotace o 20.000,-- Kč na zajištění údržby a ovládání veřejné 
automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech v Šumperku.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

404/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – ukončení optického kabelu včetně vnitřních rozvodů 
optického kabelu na budově PMŠ,  a.s.

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu 
umístění a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – ukončení venkovního 
vedení včetně vnitřních rozvodů optického kabelu v budově č.p. 255, která stojí na a je 
součástí pozemku st.p.č. 142 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Slovanská 255/21, Šumperk), 
pro účely připojení budovy PMŠ a.s. na ul. Slovanská 255/21, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163.
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 1.190,-- Kč 

včetně DPH v platné výši, v souladu s ustanovením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0037/2009/Foj ze dne 20. 8. 2009. Úhrada bude provedena 
oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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405/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – optický rozvaděč včetně vnitřních rozvodů optického      
a elektrického kabelu na budově Hl. třída 2A, Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu 
umístění a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění optického 
rozvaděče včetně vnitřních rozvodů optického a elektrického kabelu v budově č.p. 282, která 
stojí na a je součástí pozemku st.p.č. 166 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 282/2A, 
Šumperk), pro účely napájení monitorovací kamery MP Šumperk na budově Slovanská 
281/22, Šumperk.
Povinní z věcného břemene: 
J. H., bytem Šumperk.
H. M., bytem Postřelmov, PSČ 789 69.
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 5.000,-- 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 hradí oprávněný.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

406/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – elektroměrová rozvodnice včetně venkovního  
elektrického kabelu, vnitřní rozvody optického kabelu a monitorovací kamera MP 
Šumperk na budově Slovanská 281/22, Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu 
umístění a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění elektroměrové 
rozvodnice včetně venkovního kabelu NNk, pro účely napájení podzemních energosloupků 
optické sítě v komunikaci ul. Gen. Svobody, vedení vnitřních a venkovních rozvodů optického 
kabelu a umístění monitorovací kamery MP Šumperk v budově č.p. 281, která stojí na a je 
součástí pozemku st.p.č. 165 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Slovanská 281/22, Šumperk).
Povinní z věcného břemene: 
D. M., bytem Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00.
R. M., bytem Šumperk.
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 5.000,-- 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 hradí oprávněný.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 10 – 12.03.2015

29

407/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – optický rozvaděč včetně venkovních rozvodů 
optického a elektrického kabelu a monitorovací kamery MP Šumperk na budově OD 
Jednota

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu 
umístění a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění optického 
rozvaděče včetně venkovních rozvodů optického a elektrického kabelu, monitorovací kamery 
MP Šumperk v budově č.p. 1923, která stojí na a je součástí pozemku st.p.č. 4064 v k.ú. 
Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 1923/19A, Šumperk).
Povinný z věcného břemene: 
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,                 
PSČ 789 01, IČO 00032433.
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 5.000,-- Kč 

včetně DPH v platné výši, v souladu s ustanovením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0005/2014/Pe ze dne 10. 9. 2014. Úhrada bude provedena 
oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

408/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 6 v Šumperku na ulici Balbínově 879/19 s E. S., bytem 
Šumperk, k 31. 3. 2015 a současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4
v Šumperku na ulici Balbínově 879/19 mezi městem Šumperkem,  se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. S., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, a to za  podmínek:  
- NS na dobu  určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 4. 2015
- nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

409/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v Šumperku na ulici Zahradní 2708/37, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a V. S., bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou počínaje dnem  1. 4. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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10/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu zpevněného sjezdu z ul. Panoramy 
v Šumperku na stavební pozemek p.č. 1845/120 v k.ú. Šumperk

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1845/25 a 1845/157 
v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
zpevněné plochy pro účely zajištění sjezdu z ul. Panoramy na pozemek p.č. 1845/120 v k.ú. 
Šumperk, určený k výstavbě rodinného domu investora.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
Z. a Z. J., oba bytem Olšany, PSČ 789 62.
Podmínky:
- Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI a PMŠ a.s.
- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

411/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu přípojky vodovodu a kanalizace pro novostavbu 
polyfunkčního objektu na ul. Krátké v Šumperku – investor Moravolen Holding a.s.

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě         
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 2223/1 v k.ú. Šumperk stavbu přípojky vodovodu     
a kanalizace v celkové délce 7,5 m, pro účely připojení novostavby polyfunkčního domu na 
pozemku p.č. 2985 v k.ú. Šumperk při ul. Krátké v Šumperku.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
MORAVOLEN HOLDING a.s. , se sídlem Krátká 2863/2, Šumperk, IČO 25551426.
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), minimálně ale 1.000,-- 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 částce 1.350,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

412/15 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/9 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku  
ke dni 30. 4. 2015 s nájemci R. K., bytem Bludov,  PSČ 789 61, J. C., bytem Šumperk,  PSČ 
787 01, V. J., bytem Slavkov u Brna, PSČ 684 01. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 1. 5. 2015, jejímž předmětem bude byt č. 2958/9 v domě nám. Jana  
Zajíce 2958/13 v Šumperku s D. K., bytem Šumperk, PSČ 787 01.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

413/15 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/9 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 4. 2015, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s budoucími kupujícími:  R. K., bytem Bludov, PSČ 789 61, J. C., bytem Šumperk,                     
PSČ 787 01, V. J., bytem Slavkov u Brna,  PSČ 684 01, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní 
cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s D. K., 
bytem Šumperk,  PSČ 787 01.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s D. K., 
bytem Šumperk,  PSČ 787 01, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 5. 2015.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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414/15 MJP – oznámení JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D. dle ust. § 442 zákona o obchodních 
korporacích

bere na vědomí
oznámení JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D. dle ustanovení § 442 zákona č. 90/2012 Sb.,            
o obchodních korporacích, adresované městu Šumperku, jako jedinému akcionáři společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01,                         
IČO 65138163, o okolnostech předvídaných ustanovením § 441 zákona o obchodních 
korporacích.

415/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 
442.000,-- Kč společnosti PPP Český Real, a.s, Krátká 285/3, Šumperk, na obnovu čelní 
fasády, oken, pískovcového soklu a mříží do ul. Langrovy, Společenský – dělnický dům, 
Langrova 8, Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

416/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 
267.000,-- Kč Akademii Jana Amose Komenského, s.r.o., nám. Míru 211/4, Šumperk, na 
obnovu zadní fasády, výměnu, kastlových oken, repase dveří, doplnění chybějících 
klempířských prvků, měšťanský dům, nám. Míru 211/4, Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

417/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 
262.000,-- Kč městu Šumperku, na restaurování meteorologického altánku v Jiráskových 
sadech, Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová



RM 10 – 12.03.2015

33

418/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 
143.000,-- Kč městu Šumperku, na restaurování sochy Evangelisty Marka, Kostelní náměstí, 
Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

419/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 
156.000,-- Kč městu Šumperku, na restaurování sochy Evangelisty Matouše, Kostelní náměstí, 
Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

420/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 88.415,-- Kč společnosti PPP Český 
Real, a.s., Krátká 285/3, Šumperk, na obnovu čelní fasády, oken, pískovcového soklu a mříží 
do ul. Langrovy, Společenský – dělnický dům, Langrova 8, Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

421/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 55.356,-- Kč Akademii Jana Amose 
Komenského, s.r.o., nám. Míru 211/4, Šumperk, na obnovu zadní fasády, výměnu, kastlových 
oken, repase dveří, doplnění chybějících klempířských prvků, měšťanský dům, nám. Míru
211/4, Šumperk.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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422/15 Akce „Stavební úpravy a sanace suterénu radnice“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Stavební úpravy a sanace 
suterénu radnice“ 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, Ing. Milena 
Kratochvílová

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Hana Zárubová,                     
PhDr. Oldřich Svozil

- minimální seznam uchazečů:
- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375
- Stavební firma STAVREL s.r.o., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČO 27855571
- GAREDI s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou,  IČO 25892673

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

423/15 Akce „Obnova vstupního schodiště Radnice Šumperk“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova vstupního schodiště Radnice 

Šumperk“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, DiS. Monika Paulová, Mgr. Milan Šubrt,                             
Ing. Jiří Frys

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Naděžda Smyčková, Mgr. Ilona Moťková,                                  
Ing. Hana Zárubová

- seznam zájemců ve složení:
- Mgr. Art. Jiří Finger, Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 11190353
- Tomáš Hořínek, tř. Míru 137/104, 779 00 Olomouc – Neředín, IČO 45191085
- René Seifried, Radíkovská 85/10, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 46617248
- MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21322/21, 785 01 Šternberk,  IČO 70251932
- Luděk Špatenka, 565 42 Vraclav 34, IČO 64800041
- JOHAN KAMENICTVÍ s.r.o., Nerudova 659/18, 787 01 Šumperk, IČO 28847768

Nebude zveřejněno na profilu zadavatele.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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424/15 Akce „Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“

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

a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby  „Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Radovan Pavelka,           
PaedDr. Zdeněk Formánek

                              
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel Křivohlávek,          
Ing. Vladislav Mesiarkin

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

425/15 Akce „MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Evaldova  – rekonstrukce teras         

a odvod dešťových vod“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt,                              
Ing. Jiří Frys

                              
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel 
Langer

- minimální seznam zájemců ve složení:
- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375
- PRUMHOR spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, IČO 47153903
- Ing. Josef Janáček, Zahradní 2722/33, 787 01 Šumperk, IČO 65131673

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

426/15 Akce „Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Stavební  úpravy MěÚ 
Jesenická 31“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
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členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt,  Ing. Zdeněk Stojaník, Karel Kouřil

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Petr 
Kuba

- minimální seznam uchazečů:
- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375
- VHH THERMONT s.r.o., 783 83 Troubelice 352, IČO 25878778
- Provádění staveb Olomouc, a.s, Holická 29, 771 49 Olomouc, IČO 25385551

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

427/15 Žádost WHA sytém – CZ s.r.o. – střecha MěÚ Jesenická 31

schvaluje
žádost WHA systém – CZ s.r.o. Uničovská 52, 787 01 Šumperk o proplacení nákladů               
za používání montážní plošiny ve výši 72.575,-- Kč bez DPH, tj. ve výši 87.815,75 Kč včetně 
DPH, při výměně střešní krytiny na budově MěÚ Jesenická 31.

Termín: 30.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

428/15 Žádost WHA sytém – CZ s.r.o. – střecha MěÚ Jesenická 31

nevyhovuje
žádosti zhotovitele na snížení smluvní pokuty vystavené v souvislosti s provedením zakázky 
„Výměna střešní krytiny budovy MěÚ Jesenická 31“, kterou realizovala firma WHA             
SYSTÉM – CZ, s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk.

Termín: 30.03.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

429/15 Civilní ochrana 2014

bere na vědomí
zprávu „Civilní ochrana 2014“ o činnosti Města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2014.

430/15 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2014. 
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431/15 Jmenování zástupce města do Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR

neschvaluje
účast města Šumperka v bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí ČR.  

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

432/15 Asociace měst pro cyklisty – zrušení usnesení RM č. 319/15

ruší
usnesení  RM č. 319/15 ze dne 26. 2. 2015 ve věci delegování zástupce města do Asociace 
měst pro cyklisty z důvodu přijaté změny usnesení RM č. 4889/14, pro bezpředmětnost.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

433/15 Asociace měst pro cyklisty – změna usnesení RM č. 4889/14

schvaluje
změnu usnesení  RM č. 4889/14 ze dne 15. 5. 2014, kde  bude uveden ve třetí odrážce místo 
Ing. Petra Suchomela - Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

434/15 Jmenování člena komise životního prostředí a čistoty ve městě 

jmenuje
Ing. Jaroslava Horáka členem komise životního prostředí a čistoty ve městě s účinností                   
od 13. 3. 2015. 

Termín: 13.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

435/15 Správní rada PONTIS Šumperk, o.p.s., - prodloužení funkčního období

prodlužuje
funkční období člence správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Pavle Skálové o tři roky ode 
dne 26. 3. 2015 do 25. 3. 2018. 

Termín: 12. 3. 2015
Zodpovídá: MUDr. Mitterová
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436/15 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku

schvaluje
změnu ve složení koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 
Šumperka:
- ukončení členství Ing. Marka Zapletala a Mgr. Evy Pavelkové k 28. 2. 2015
- nové členy RNDr. Jana Přichystala a Danu Štefečkovou od 12. 3. 2015.

Termín: 12.03.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

437/15 Odpověď panu M. J.    

bere na vědomí
odpověď rady města panu M. J.    

438/15 Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města

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

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


















