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Spis. zn.:  29393/2015
              Č.j.:   31461/2015

U S N E S E N Í

z 12. schůze rady města Šumperka ze dne 9. 4. 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.

442/15 Veřejná zakázka „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“

schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC ORP 
Šumperk“, zadávanou v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), dle ust. § 60 odst. 1 ZVZ.

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

443/15 Otevřené nadlimitní řízení „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“

schvaluje
vypsání otevřeného nadlimitního  řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,        
v platném znění, na dodavatele projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“.

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

444/15 Otevřené nadlimitní řízení „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“

schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek, kteří budou současně plnit 
funkci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Petr Vavroušek, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Jiří Žák     
– AJL, s.r.o. 

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

Termín: 17.07.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
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445/15 Dražba nalezených věcí

schvaluje
seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné dražbě
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci   
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání

Termín: 20.05.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

446/15 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2014

doporučuje ZM schválit
Výrok:
zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2014.

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka k 31.12.2014
Sídlo: náměstí Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO: 00303461, DIČ: CZ00303461

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

447/15 Závěrečný účet města Šumperka

doporučuje ZM schválit
Celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2014 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2014:
Příjmy celkem 518.885 tis. Kč
Výdaje celkem 506.133 tis. Kč

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

448/15 Závěrečný účet města Šumperka

doporučuje ZM schválit
ZM bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2014 činí 100.422 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a protokol auditora o přezkoumání 

hospodaření města za období od 1. 1. do 31. 12. 2014

Termín: 23.04.2015 
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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449/15 Rozpočtová opatření  č. II roku 2015  města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. II roku 2015 města Šumperka:
Příjmy ve výši                     722 tis. Kč
Výdaje ve výši           739 tis. Kč

Příjmy celkem  490.467 tis. Kč
Výdaje celkem  600.736 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 608.529 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem             608.301 tis. Kč

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

450/15 Obecně závazná vyhláška č. x/2015, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich 
propagace

doporučuje ZM
vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 50 
odst. 4 zákona č. 202/1996 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

451/15 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací města Šumperka 

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31. 12. 2014.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2014 (v Kč)

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 64.128,36 -1.582,37 65.710,73

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 143.127,50 83.568,04 59.559,46

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 224.373,96 79.028,16 145.345,80

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 105.604,64 17.751,49 87.853,15

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Verner Viktor 293.552,09 15.794,55 277.757,54

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková 51.916,36 38.960,52 12.955,84
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Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 63.344,68 25.370,60 37.974,08
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B

Bc. 
Pavlína Bošková 109.956,60 109.956,60 0,00

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9

PhDr. 
Petra Müllerová, PhD. 2.549.190,31 2.409.495,31 139.695,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA.
Kamil Navrátil 464.985,18 318.481,68 146.503,50

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 17.905,42 10.496,07 7.409,35

452/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,                        
Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Tichý

453/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,                   
8. května 63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavelka

454/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,            
Sluneční 38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Pálka



RM 12 – 09.04.2015

5

455/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,      
Vrchlického 22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Málek

456/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,      
Šumavská 21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Verner

457/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: J. Palová

458/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Šimková
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459/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Bc. Bošková

460/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: PhDr. Müllerová, Ph.D.

461/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 
nám. 6, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: MgA. Navrátil

462/15 Příspěvková organizace města Šumperka – účetní závěrka za rok 2014

schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny Šumperk,            
17. listopadu 6, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Daňková
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463/15 Příspěvková organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 
2014

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2014
příspěvkových organizací města Šumperka takto:

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Rozdělení 

hospodářského výsledku

Celkem: Rezervní fond Fond odměn
Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 64.128,36 40.024,99 24.103,37

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 143.127,50 93.127,50 50.000,00

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr.
Hynek Pálka 224.373,96 112.373,96 112.000,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr.
Petr Málek 105.604,64 70.604,64 35.000,00

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr.
Viktor Verner 293.552,09 59.552,09 234.000,00

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr.
Yvona Šimková 51.916,36 51.916,36 0,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 63.344,68 23.344,68 40.000,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B

Bc. 
Pavlína Bošková 109.956,60 59.956,60 50.000,00

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9

PhDr. 
Petra Müllerová, PhD. 2.549.190,31 2.249.190,31 300.000,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA. 
Kamil Navrátil 464.985,18 434.985,18 30.000,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 17.905,42 3.605,42 14.300,00

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: ředitelé P.O.

464/15 Vize Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Doris Šumperk, Komenského 9

bere na vědomí
vizi Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, předloženou ředitelkou organizace PhDr. Petrou Müllerovou, Ph.D.     
a ukládá ředitelce materiál dopracovat o věcný a finanční záměr. 

Termín: 05.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

PhDr. Müllerová
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465/15 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.

466/15 Žádost Městské knihovny o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace od 
Olomouckého kraje 

souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městskou knihovnou, p.o., se sídlem               
17. listopadu 6, Šumperk,  IČO 65496604, zastoupenou Mgr. Zdeňkou Daňkovou, ředitelkou, 
a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO 60609460, 
zastoupeným Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana, na základě pověření 
hejtmana Olomouckého kraje ze dne 19. 11. 2012, na plnění regionálních funkcí v roce 2015. 

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

467/15 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:

OV KSČM, Nemocniční 53A, 787 01 Šumperk, IČO: 00496936
- 01.05.2015 (pátek): 1. máj, Smetanovy sady, od 09:00 do 13.00 hod.

OVV ČSSD, Lidická 56, 787 01 Šumperk, IČO: 00409171
- 01.05.2015 (pátek): Oslavy 1. máje, Sady 1. máje, Vila Doris Šumperk, od 13:00 do 16:00 

hod.

Jeseníky přes hranici, zastoupeny Ing. Terezou Schreiberovou, Mahenova 11, 790 01 Jeseník, 
IČO: 26574047
- 15.-16.05.2015 (pátek, sobota): Šumperský majáles 2015, park u Vily Doris, od 15:00      

do 24:00 hod.

Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČO: 00852864
- 29.05.2015 (pátek): Temenická pouť na Sluneční škole, venkovní areál ZŠ, od 15:00        

do 24:00 hod.
- 09.12.2015 (středa): Česko zpívá koledy, vnitřní prostory školy a prostor před školou,        

od 16:00 do 20:00 hod.

S. N., 787 01 Šumperk
- 30.05.2015 (sobota): Den sousedů, ul. Pražská, od 12:00 do 24:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1,  787 01 Šumperk, IČO: 00303461
- 06.06.2015 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2015, v Sadech 1. máje, od 09:00        

do 24:00 hod.
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Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3, 787 01 Šumperk, IČO: 25875906
- 11.-14.06.2015 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna – Sady 1. máje, vždy              

od 20:00 do 24:00 hod.

Petr Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO: 68318162
- 13.06.2015 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru,            

od 13:00 do 24:00 hod.

Jiří Giesl, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO: 48437514
Níže uvedené akce se budou konat na nádvoří H-clubu, Rooseveltova 17,  vždy od 20:00          
do 24:00 hod.
- 20.06.2015 (sobota): Předprázdninový festival šumperských kapel
- 26.06.2015 (pátek): Benefiční koncert
- 17.07.2015 (pátek): Country noc
- 31.07.2015 (pátek): Koncert Omicron a jejich hosté
- 14.08.2015 (pátek): Přehlídka jazzových a swingových kapel
- 28.08.2015 (pátek): Rozloučení s prázdninami

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO: 25818830
- 21.08.2015 (pátek): Revival Invaze, Pavlínin dvůr Šumperk, od 18:00 do 24:00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, Temenická 135, 787 01 Šumperk,              
IČO: 63696649
- 19.09.2015 (sobota): Šumperská liga TFA 2015, Pavlínin dvůr, od 10:00 do 20:00 hod.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

468/15 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku (hudební produkce)

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořadatele:

Jeseníky přes hranici, zast. Ing. Terezou Schreiberovou, Mahenova 11, 790 01 Jeseník,       
IČO: 26574047
- 15.-16.05.2015 (pátek, sobota): Šumperský majáles 2015, park u Vily Doris, čas ukončení 

akce do 24:00 hod.

Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČO: 00852864
- 29.05.2015 (pátek): Temenická pouť na Sluneční škole, venkovní areál ZŠ, čas ukončení 

akce do 24:00 hod.

S. N., 787 01 Šumperk
- 30.05.2015 (sobota): Den sousedů, ul. Pražská, čas ukončení akce do 24:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1,  787 01 Šumperk, IČO: 00303461
- 06.06.2015 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2015, Sady 1. máje, čas ukončení akce 

do 24:00 hod.

Zdeněk Navrátil, Masarykovo nám. 6, 787 01 Šumperk, IČO: 46084851
- 12.06.2015 (pátek): Ochutnávka plzeňských piv – živá hudba, letní zahrádka restaurace 

Pod Kaštanem, Gen. Svobody 64,  čas ukončení akce do 24:00 hod.
- 10.07.2015 (pátek): Prázdninové grilování – živá hudba, letní zahrádka restaurace Pod 

Kaštanem, Gen. Svobody 64, čas ukončení akce do 24:00 hod.
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Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3, 787 01 Šumperk, IČO: 25875906
- 11.-14.06.2015 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna – Sady 1. máje, čas 

ukončení akce vždy do 24:00 hod.

Petr Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO: 68318162 
- 13.06.2015 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, čas 

ukončení akce do 24:00 hod.

Jiří Giesl, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO: 48437514
- Níže uvedené akce se budou konat vždy na nádvoří H-clubu, Rooseveltova 17, čas 

ukončení akce vždy do 24:00 hod.
- 20.06.2015 (sobota): Předprázdninový festival šumperských kapel
- 26.06.2015 (pátek): Benefiční koncert
- 17.07.2015 (pátek): Country noc
- 31.07.2015 (pátek): Koncert Omicron a jejich hosté
- 14.08.2015 (pátek): Přehlídka jazzových a swingových kapel
- 28.08.2015 (pátek): Rozloučení s prázdninami

Filmový klub Šumperk a kavárna Pikola – Jiří Giesl, Polská 3,  787 01 Šumperk,                  
IČO: 74381024 
Filmoví uličníci – pravidelná přehlídka krátkometrážních dokumentárních filmů promítaných 
v ulicích města Šumperka, vždy v pátek v níže uvedených termínech od 22:00 hod. po dobu 
cca 45 min.
- 03.07.2015: Promítání u Morového sloupu, nám. Míru
- 10.07.2015: Promítání na fasádu parkovacího domu, ul. Temenická, Šumperk
- 17.07.2015: Promítání v zahradě knihovny, ul. 17. listopadu
- 24.07.2015: Promítání na schodech, ul. Na Hradbách
- 31.07.2015: Promítání v parčíku u zdravotní školy, ul. Kladská
- 07.08.2015. Promítání v parku u Metry, Dvořákovy sady
- 14.08.2015: Promítání v altánu Smetanovy sady
- 21.08.2015: Promítání na schodech u Zahrady přátelství a porozumění, ul. Hanácká
- 28.08.2015: Promítání v zahradě kina Oko, Masarykovo nám.

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO: 25818830
- 21.08.2015 (pátek): Revival Invaze, Pavlínin dvůr, Šumperk, čas ukončení akce                 

do 24:00 hod.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

469/15 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku          
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

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

M. F., 788 15 Velké Losiny 
- 18.04.2015 (sobota): soukromá oslava 40. narozenin, místo konání nádvoří domu Hlavní 

třída 3 (Slovanský dům), doba konání ohňostroje 21:00-21:15 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461
- 06.06.2015 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2015, místo konání Sady 1. máje, doba 

konání ohňostroje 22:30-22:45 hod.
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Pavel Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO 68318162
- 13.06.2015 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, místo konání nám. 

Míru, doba konání ohňostroje 22:30-22:45 hod.

Sdružení přátel folkloru severní Hané Postřelmov, P. O. BOX 17, 789 69 Postřelmov,            
IČO 60801158
- 14.08.2015 (pátek): Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2015, místo konání Sady        

1. máje, doba konání ohňostroje 22:00-22:15 hod.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

470/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
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 – pořízení konvektomatu do školní jídelny, v celkové výši do 279 tis. Kč. 

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

471/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar 
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 
v  souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 9.558 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů 
pro žáky ze sociálně slabších rodin.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

472/15 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, v souladu s § 27
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, a to: 
- 20.000 Kč od Šumperské vodohospodářské společnosti, a.s., se sídlem Šumperk čp. 

2799, Jílová 6, 787 01 Šumperk, zastoupené Ing. Radimem Jiroutem, MBA, generálním 
ředitelem, IČO 47674911. Finanční dar bude poskytnut k zajištění výchovně vzdělávacích 
akcí „Den Vody 2015“, „Den Země 2015“, „Kroužkování ptactva (rybníky Třemešek)“         
a „Terénní ekoprogramy“

- 1.000 Kč měsíčně od dubna do prosince roku 2015 od Auto Kubíček s.r.o., Zábřežská 
2898/74A, 787 01 Šumperk, zastoupený Lukášem Kubíčkem, IČO 25895443,                   
na podporu financování činnosti SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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473/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 5327/14, 5461/14, 5464/14, 5477/14, 5633/14, 5634/14, 
5635/14, 16/14, 62/14, 69/14, 117/14, 148/14, 179/15, 180/15, 181/15, 184/15, 
195/15, 203/15, 206/15, 207/15, 208/15, 219/15, 220/15, 230/15, 231/15, 233/15, 
234/15, 235/15, 236/15, 237/15, 238/15, 239/15, 244/15, 245/15, 253/15, 259/15, 
260/15, 266/15, 267/15, 269/15, 271/15, 281/15, 283/15, 284/15, 285/15, 286/15, 
287/15, 297/15, 302/15, 305/15, 306/15, 307/15, 308/15, 309/15, 310/15, 311/15, 
313/15, 320/15, 321/15, 322/15, 323/15, 324/15, 327/15, 345/15, 346/15, 348/15, 
350/15, 351/15, 353/15, 354/15, 355/15, 356/15, 357/15, 358/15, 359/15, 360/15, 
361/15, 362/15, 363/15, 364/15, 365/15, 366/15, 367/15, 368/15, 369/15, 370/15, 
371/15, 372/15, 373/15, 374/15, 375/15, 376/15, 384/15, 385/15, 386/15, 387/15, 
388/15, 389/15, 390/15, 391/15, 392/15, 393/15, 394/15, 395/15, 396/15, 397/15, 
404/15, 405/15, 406/15, 407/15, 410/15, 413/15, 415/15, 416/15, 417/15, 418/15, 
419/15, 420/15, 421/15, 425/15, 427/15, 428/15, 431/15, 432/15, 433/15, 434/15, 
435/15, 436/15, 325/15. 

474/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
5412/10 do 31.08.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
318/15 do 21.05.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková

475/15 Kontrola usnesení

ruší
usnesení RM č. 5168/14, týkající se žádosti manželů Dvořáčkových o změnu dohody               
o náhradě za přičlenění honebních pozemků. 

Termín: 10.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

476/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 2032 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti          
75,0 m2 nájemci RED RAT-RED, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, PSČ 128 00,                 
IČO 24851914, zastoupená Petrem Hradilem, jednatelem společnosti, za podmínek dle 
usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle usnesení RM 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: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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477/15 MJP – předzahrádka 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 257/1 v k.ú. Dolní Temenice 
(plocha veřejné zeleně) o velikosti 16,0 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 
16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu neurčitou, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny stánek Elvíra, Temenická 64, Šumperk 
– předzahrádka typ 1. 

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

478/15 MJP – Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby

bere na vědomí
zprávu o průběhu jarního úklidu veřejných ploch a komunikací a zajištění péče o zeleň                 
a zprávu o plnění plánu zimní  údržby vozovek a chodníků za období 1. 12. 2014                       
do 15. 3. 2015.

479/15 MJP – Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby

ukládá
vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtových opatření města 
Šumperka na rok 2015:
- snížení finančních prostředků – úhrada za výkon PMŠ, a.s., o 1.450 tis. Kč
- zvýšení finančních prostředků – PMŠ, a.s. (DPH-PDP) o 900 tis. Kč

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

480/15 Vypsání veřejné zakázky „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“

schvaluje
- vypsání podlimitní veřejné zakázky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném znění, na zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro zpracování nabídky  

- hodnotící komisi ve složení:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. František Merta, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Luděk Šperlich, Pavel 
Damiančík

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Bořivoj Hojgr,        
Ing. Tomáš Vašíček 
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- minimální seznam zájemců ve složení.
- Ing. Jana Mikisková, Bohdíkovská 11a, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 48437859
- Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26837391
- Miroslav Horníček, Nám. Tyrše a Fügnera 3, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 66951739
- Karel Rutar, Nemocniční 55, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 43979068
- Gardner zahrady, s.r.o., Nová Červená Voda 85, Stará Červená Voda, PSČ 790 53,     

IČO 28572238
- Obecní lesy Bludov, s.r.o., 8. května 906, Bludov, PSČ 789 61

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

481/15 Vypsání veřejné zakázky „Provedení celkového forenzního auditu ve společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. a její dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály 
s.r.o.

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Provedení celkového forenzního 

auditu ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. a její dceřiné společnosti Šumperské 
sportovní areály s.r.o.“ v rozsahu dle schválené výzvy k podání nabídky

- hodnotící komisi ve složení:
členové 
RNDr. Jan Přichystal, Mgr. Tomáš Spurný, JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Ing. František 
Merta, Ing. Pavel Horák

náhradníci
Bc. David Mátl, Ing. František Šmejkal, Ing. Luboš Cekr, Ing. Jaromír Mikulenka,                
Ing. Marta Novotná 

- minimální seznam zájemců ve složení:
- Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, IČO 26704153
- PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, 

IČO 61063029
- KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČO 49619187
- Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, Praha, Karlín, IČO 27582167
- AUDIS AZ s.r.o., Brno – Horní Heršpice, Kšírova 92,  IČO 26953919
- D.R.M Europe Partner s.r.o., Brno, IBC – Příkop 4, IČO 27692060

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

482/15 Audit hospodaření PMŠ a.s. za rok 2014

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

v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, 
k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, 
IČO 65138163, za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 auditora společnost COMEC AUDIT, 
s.r.o., Praha 4, Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, č. licence KA ČR 
č. 276, zastoupený Ing. Pavlem Hanělem, jednatelem s.r.o.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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483/15 MJP – plán oprav na rok 2015

schvaluje
plán oprav a údržby  nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2015 dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

484/15 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní kostel v Šumperku              
– elektrická požární signalizace“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní kostel v Šumperku – elektrická požární 

signalizace“

- 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, Monika Paulová, Dis.,              
Ing. Milena Kratochvílová

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Veronika Lukášová, 
Bc., PaedDr. Zdeněk Formánek

- Minimální seznam oslovených zájemců:
- ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., se sídlem V Lukách 647, Rapotín, PSČ 788 14,                          

IČO 26862107
- ELRAM JS s.r.o., se sídlem B. Němcové 2930/20, Šumperk, IČO 26813904
- HD ELEKTRO CZ, s.r.o., se sídlem Jesenická 1819/61, Šumperk, IČO 25861859

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

485/15 MJP – výpůjčka jednoho parkovacího místa v lokalitě za restaurací Schiller 
v Šumperku

schvaluje
na základě zákonem schváleného záměru zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
2. 3. 2015 do 18. 3. 2015 dle usnesení  rady  města č. 286/15  ze dne 26. 2. 2015 vypůjčit    
1 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 a nádvoří a p.č. 312/2 
– ostatní plocha v k.ú. Šumperk.
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Půjčitel: město Šumperk nám. Míru 364/1, IČO 00303461

Vypůjčitel: M. S., 788 14 Rapotín

Vedlejší účastník: Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,       
IČO 65138163

Doba výpůjčky:        neurčitá ve prospěch vlastníka budovy č.p. 2866 stojící na st.p.č. 145      
v k.ú. Šumperk  (v současné době Marcela Strnadová, U Koupaliště 
747, Rapotín, PSČ 788 14).

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 č.118/15  ze dne 19. 2. 2015 a podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

486/15 MJP – smlouva o společném postupu se společností EPCOS, s.r.o., výstavba 
protihlukové stěny

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o společném postupu, uzavřené mezi městem Šumperkem                
a společností EPCOS, s.r.o., se sídlem Šumperk, Feritová 1, PSČ 787 15, IČO 25569341, 
týkající se spolufinancování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460, 
v případě realizace stavby I/44 Bludov – obchvat organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, 
že každá ze smluvních stran investuje ze svých prostředků maximálně částku 2 mil. Kč bez 
DPH, dle přílohy.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

487/15 MJP – dodatek č. 1 k SoD na akci „Obchodní akademie – Hl. třída 31, Šumperk“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0020/2014 ze dne 30. 10. 2014 na akci 
„Obchodní akademie - Hl. třída 31, Šumperk – oprava oplocení“ uzavřené s firmou 
STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,           
IČO 25827375, na změnu termínu plnění díla. Nový termín plnění je od 13. 4. 2015                    
do 15. 6. 2015.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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488/15 MJP – nákup elektrické energie pro rok  2016

schvaluje
nákup elektrické energie pro rok 2016 pro město Šumperk a jím zřízené nebo založené 
organizace formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno, kdy město Šumperk 
bude centrálním zadavatelem.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

489/15 MJP – nákup elektrické energie pro rok  2016

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2016 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364, Šumperk, IČO 00303461 na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na 
straně druhé, a to:

- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 
Nerudova 567/4B, Šumperk , IČO 71011994

- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091

- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 
Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085

- Základní škola Šumperk,  Dr.E.Beneše 1, se sídlem Dr.E.Beneše 974/1 Šumperk, IČO 
00852295

- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČO 
00852317

- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 
00852864

- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, IČO 
60339381

- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 
00852287

- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 
Šumperk, IČO 65496604

- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400
- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907
- Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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490/15 MJP – nákup elektrické energie pro rok  2016

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2016 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a obcí Česká Ves a organizacemi zřízenými nebo založenými obcí 
Českou Vsí na straně druhé, a to:

- Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037
- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81,           

IČO 00852066
- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem         

Holanova 53, PSČ 790 81, IČO 75029723
- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem          

Jesenická 98, PSČ 790 81, IČO 75029731
- Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace, se sídlem Jánského 534, Česká Ves,       

PSČ 790 81, IČO 71239545

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

491/15 MJP – nákup elektrické energie pro rok  2016

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2016 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a městem Mohelnice a organizacemi zřízenými nebo založenými 
městem Mohelnicí na straně druhé, a to:

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038
- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 

Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541
- Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 29386004
- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852970
- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85,      

IČO 00852937
- Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 63696380
- Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice,             

PSČ 789 85, IČO 63696398
- FK MOHELNICE, se sídlem Družstevní 1202/21, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696045 

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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492/15 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2016

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2016 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako 
centrálním zadavatelem a městem Jeseník a organizacemi zřízenými nebo založenými městem 
Jeseníkem na straně druhé, a to:

- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00302724 
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01,  IČO 75029430
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251
- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 62353080
- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877
- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník,      

PSČ 790 01, IČO 70599921
- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01,          

IČO 60341742
- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852341
- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852112
- Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, se sídlem Lipovská 

296/10, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 64095401
- Penzion pro seniory Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01,            

IČO 00852163
- Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 

167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 72018763
- Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 64610063
Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

493/15 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Banskobystrická 43 a 50, Šumperk 
– sanace vlhkosti – 1. etapa“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Banskobystrická 43 a 50, Šumperk – sanace 

vlhkosti – 1. etapa“

- 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, Pavel Hegedüs, PhDr. Oldřich 
Svozil
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náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,      
Ing. Josef Kopa

- minimální seznam oslovených zájemců:
- STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 

IČO 25827375
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha, PSČ 110 00,      

IČO 47153903
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33,         

IČO 27855571

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

494/15 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1392/25 v k.ú. Šumperk, or. zahrádky         
u domu Vrchlického 16, 18, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1392/25 o výměře 520 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady                                       

nájemce 
- povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

495/15 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 547/18 v k.ú. Šumperk, or. zahrada 
u domu ul. Mánesova 3, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 547/18 o výměře 623 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce 
- povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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496/15 MJP – uzavření dohody o ukončení smlouvy o užití práva  průchodu a vjezdu ke garáži 
na pozemku p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. 
Šumperk  (or. za domem Jesenická 35 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke garáži na 
pozemku p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk – JZ/0088/2013/Wi.

Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: A. P., Šumperk

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

497/15 MJP – uzavření dohody o ukončení smlouvy o užití práva  průchodu a vjezdu ke garáži 
na st.p.č.  3341 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1916/2 a 1917/2 
v k.ú. Šumperk  (or. ul. Revoluční 63,65 v Šumperku) za účelem zajištění vjezdu ke garáži na 
st.p.č. 3341 v k.ú. Šumperk – JZ/0006/2013/Wi.

Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: T. P., Šumperk

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

498/15 MJP – uzavření smlouvy o užití práva zajištění průchodu a vjezdu ke garáži na st.p.č. 
3341 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1917/2 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Revoluční 63,65 v Šumperku).

Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Uživatel práva: I. V., Šumperk

J. S., Šumperk
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok

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

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

Účel: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 3341 v k. ú. Šumperk
Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 

s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, včetně zimní údržby

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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499/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu zpevněného sjezdu z ul. Horní v Šumperku        
na stavební pozemek p.č. 1845/67 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1845/25 a 1845/156 
v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
zpevněné plochy, pro účely zajištění sjezdu z ul. Horní na pozemek p.č. 1845/67 v k.ú. 
Šumperk, určený k výstavbě rodinného domu stavebníka.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
J. a M. H., oba bytem Šumperk.
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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

500/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 555/14 v k.ú. Šumperk, část zahrady u domu 
Balbínova 19, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č.  555/14 o výměře 45 m2 
v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) individuální využití

b) pozemek pod ostatními stavbami
Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok

b) 30,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu:
- povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady nájemce 
- povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

501/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Vikýřovická, p.č. 1750/16, Studený, 
NNk“, investor ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti, spočívajícího v právu umístit     
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Vikýřovická, p.č. 1750/16, 
Studený, NNk“ na pozemcích p.č. 1649/1 a 1805/6 v k.ú. Šumperk – zemní kabelové vedení 
NN v délce 15,8 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  1.738,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 132,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 1.870,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0006/2014/Pe ze dne 27. 3. 2014, 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: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

502/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení 
„Šumperk – ulice Banskobystrická, přeložka NTL plynovodní přípojky pro dům č.p. 
1333/č.o. 31“, investor RWE

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                    
a provozovat na pozemku p.č. 1444/3 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení „Šumperk – ulice 
Banskobystrická, Přeložka NTL plynovodní přípojky pro dům č.p. 1333/č.o. 31“.
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 minimální částce 1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena zaplacením zálohy ve výši 1.000,--Kč, dle 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0021/2014/Pe ze dne         
12. 8. 2014

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

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

503/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní                
a splaškové kanalizační přípojky pro účely připojení RD Potoční 2363/28

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 45,14 m 
přes pozemek p.č. 1361 v k.ú. Horní Temenice, pro účely připojení rodinného domu Potoční 
2363/28 v Šumperku.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
J. a   J. K., bytem Šumperk.
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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  1.806,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněnými provedena ve lhůtě 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

504/15 MJP – pronájem části p.p.č. 1991/11 v k.ú. Šumperk, or. křižovatka Bratrušovská, 
Gagarinova, U Sanatoria

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 18. 3. 2015  do 7. 4. 2015, dle usnesení rady města 385/15 ze dne 12. 3. 2015, 
pronájem části p.p.č. 1991/11 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- nájemce: M. M., bytem Šumperk
- účel pronájmu: zahrádkářská činnost
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
- 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 
- nájemce na své náklady odstraní, po ukončení sjednaného nájemního vztahu, stavby 

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

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

505/15 MJP – pronájem části p.p.č. 779/2 v k.ú. Dolní Temenice, za baseballovým hřištěm 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 18. 3. 2015   do 7. 4. 2015, dle usnesení rady města 386/15 ze dne 12. 3. 2015, 
pronájem části p.p.č. 779/2 o výměře cca 3500m2 v k.ú. Dolní Temenice, Šumperk, za těchto 
podmínek:
- nájemce: Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č. 560

Šumperk -Temenice, IČO 60801352
- 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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506/15 MJP – pronájem st.p.č. 630 včetně staveb technického vybavení v k.ú. Dolní 
Temenice, or. u bývalé kotelny v Temenici, naproti objektu Povodí Moravy

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           
od 18. 3. 2015 do 7. 4. 2015, dle usnesení rady města 384/15 ze dne 12. 3. 2015, pronájem 
st.p.č. 630 o výměře 335 m2 v k.ú. Dolní Temenice, včetně stavby technického vybavení v k.ú. 
Dolní Temenice, za těchto podmínek:
- účel pronájmu: narovnání majetkoprávních vztahů - provozování technického zařízení 
- nájemce: SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00
- 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. 2017 
- 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

507/15 MJP – prodej p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, or. křižovatka ulic Čsl. armády                 
a Krameriovy

neschvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka prodat p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk pro využití 
k zahrádkářským účelům.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

508/15 MJP – prodej p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, or. křižovatka ulic Čsl. armády                 
a Krameriovy

ukládá
odboru MJP připravit podmínky pro možný prodej pozemku p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 
v k.ú. Šumperk v souladu s územním plánem města Šumperka.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

509/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 213/5 a p.p.č. 213/7 v k.ú. Horní Temenice,       
or. lokalita „Za Hniličkou“ – zrušení usnesení RM č. 20/14

ruší
usnesení RM č. 20/14 ze dne 13. 11. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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510/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 213/5 a p.p.č. 213/7 v k.ú. Horní Temenice,       
or. lokalita „Za Hniličkou“

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 213/5 o výměře 265 m2 a p.p.č. 213/7         
o výměře 5 m2, oba v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupní cena: 200,--Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části 

pozemku, přičemž novou zaměřenou hranicí bude stávající oplocení
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

511/15 MJP –zveřejnění prodeje části p.p.č. 1328/2, dle GP p.p.č. 1328/3  v k.ú. Horní 
Temenice, or. horní část Temenice před točkou MHD

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1328/2 o výměře  57 m2, dle GP p.p.č. 
1328/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Horní Temenice za podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části 

pozemku
- kupující uhradí kolek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

512/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1713 /1 a p.p.č. 1713/4 v k.ú. Šumperk, or. vedle 
areálu p. Evjáka u kolejí, vjezd z ulice Hybešovy

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1713/1  o výměře 668 m2 a p.p.č. 1713/4         
o výměře 210 m2 oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: k podnikání – vymezený prostor k objektu na st.p.č. 5650 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: 400,--Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující je povinen strpět již sjednané věcné břemeno spočívající v právu stezky a cesty pro 

vlastníky p.p.č.1713/9 v k.ú. Šumperk
- vlastnictví p.p.č. 1713/1 a p.p.č. 1713/4 bude převedeno po zapsaném věcném břemeni 

spočívající v právu cesty a stezky přes pozemek p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk pro vlastníky 
p.p.č. 1713/3 a 1713/2 v k.ú. Šumperk

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

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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513/15 MJP – zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk spočívající v právu 
stezky a cesty, or. vedle areálu p. Evjáka u kolejí, vjezd z ulice Hybešovy

schvaluje
uzavřít věcné břemeno služebnosti stezky a cesty přes pozemek p.č. 1713/1 v k.ú.Šumperk, 
který je  ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka p.p.č. 
1713/2 a 1713/3 oba v k.ú. Šumperk, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40A, Hodolany, 
PSČ 779 00, IČO 60609460. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, oprávněným z věcného břemene  je Olomoucký 
kraj, Jeremenkova 1191/40A, Hodolany, PSČ 77900,  IČO 60609460.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu na vyznačení věcného břemene, průběh vedení věcného břemene určí povinný 
z věcného břemene 

- nový vlastník p.p.č. 1713/1  a p.p.č. 1713/4 oba v k.ú Šumperk se zavazuje, že na své 
náklady odstraní stávající oplocení v části, kde na své náklady vybuduje bránu   

- smlouva o věcném břemeni bude podepsána společně s prodejem p.p.č. 1713/1 a p.p.č. 
1713/4 oba  v k.ú. Šumperk

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

514/15 MJP – zveřejnění směny části p.p.č. 1327/3 za část  p.p.č. 161 v k.ú. Horní Temenice, 
or. lokalita výstavby RD společnosti Ekozis

schvaluje
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to 
formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek:

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 
převedena do vlastnictví  M. a  J. K., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 1327/3, dle GP 
p.p.č. 1327/4  o výměře 17 m2 v k. ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných 
pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku  a finanční částky 300,--Kč/m2

- z vlastnictví  M. a  J. K., bytem  Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p. č. 161, dle GP 
p.p.č. 161/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných 
pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,--Kč/m2

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 300,--Kč/m2, 
úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků hradí        
M. a  J. K., správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí budou 
hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí               
po zrušení zástavních práv smluvních na p.p.č. 161/2 v k.ú. Horní Temenice

Termín: 15.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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515/15 MJP - Bratrušovské koupaliště – zúžení předmětu a rozsahu mandátní smlouvy na 
zajišťování správy a oprav nemovitostí v areálu „Tyršova stadionu“ v Šumperku            
a v areálu „Bratrušovského koupaliště“ v Šumperku

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k „Mandátní smlouvě na zajišťování správy a oprav nemovitostí v areálu 
„Tyršova stadionu“ v Šumperku a v areálu „Bratrušovského koupaliště“ v Šumperku“, 
uzavřené dne 15. 3. 2007 mezi městem Šumperkem, jako mandantem, a společností Podniky 
města Šumperka, a.s., jako mandatářem. Dodatkem dojde ke zúžení předmětu a rozsahu 
plnění dle mandátní smlouvy, a to o pozemek st.p.č. 242 – zastavěná plocha a nádvoří a na 
něm stojící budovu bez čp/če – občanská vybavenost a o pozemek st.p.č. 600 – zastavěná 
plocha a nádvoří a na něm stojící budovu bez čp/če – občanská vybavenost, to vše v k.ú. Dolní 
Temenice (budova restaurace a šaten v areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku).

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

516/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu kabelové přípojky 
NN, pro účely připojení objektu na pozemku st.p.č. 403 v k.ú. Horní Temenice, lokalita 
nad silnicí před Bratrušovem

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku zemního kabelového vedení NN v délce 8,3 m přes pozemek p.č. 
924/1 v k.ú. Horní Temenice, pro účely připojení objektu bez č.p./č.e. na pozemku st.p.č. 403 
v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
M. a L. K., 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  100,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě  Smlouvy     
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb 11/03/Sk ze dne 12. 5. 2003

- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

517/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu kabelové přípojky 
NN, pro účely připojení areálu odtahové služby ul. Zábřežská 476/77, Šumperk 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku zemního kabelového vedení NN v délce 10,48 m přes pozemek 
p.č. 906/1 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení areálu odtahové služby ul. Zábřežská 476/77, 
Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
M. D., bytem Nový Malín, PSČ 788 03.
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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 380,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.510,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 1.890,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/02/05/Foj ze dne 21. 2. 2005, 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

518/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní, 
kanalizační a kabelové přípojky NN, pro účely připojení objektu na pozemku st.p.č. 
3106 v k.ú. Šumperk,  lokalita u okružní křižovatky Lidická – Čsl. armády

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní, kanalizační a zemní kabelovou přípojku NN v celkové délce 
5,67 m přes pozemek p.č. 2115/5 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení objektu bez č.p./č.e. na 
pozemku st.p.č. 3106 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
M. M., 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 celkové částce 206,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 44,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy 
v celkové výši 250,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/01/07/Foj ze dne 17. 1. 2007 a Smlouvy o budoucí smlouvě            
o zřízení věcného břemene VBb/0007/2008/Foj ze dne 4. 3. 2008, bude oprávněnému 
vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

519/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., 
Šumperk, 5-A – 5-G  Etapa“, ul. Bratrušovská, Kosmonautů, Gagarinova, Pod 
Senovou, Pod Hájovnou, Pod Rozhlednou, Zahradní, Revoluční, Vrchlického, M. R. 
Štefánika, Vančurova, Husitská, Gen. Krátkého, Nemocniční

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě         
a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu umístění a provozování multifunkční komunikační sítě v rámci 
stavby: 
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- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-A“, v délce 718 m přes 
pozemky p.č. 1965/5, 1969/3, 1969/1, 1965/16, 1991/10, 1969/6, 1969/7, 1969/2 
v k.ú. Šumperk a p.č. 613/2, 613/5, 613/7, 613/8, 613/1, 608, 613/6, 579/6, 579/2, 
579/1, 579/13, 579/15, 556/1 v k.ú. Dolní Temenice (ul. Bratrušovská, Kosmonautů, 
Gagarinova)

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-B“, v délce 856 m přes 
pozemky p.č. 709/27, 108/2, 108/32, 108/35, 86/2, 104/4, 61/11, 61/4, 61/6, 
709/2, 709/14, 61/10, st. 539, 727/7, 727/12, 752/9, st. 80 v k.ú. Dolní Temenice (ul. 
Pod Senovou, Pod Hájovnou, Pod Rozhlednou, Zahradní)

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-C“, v délce 1381 m přes 
pozemky p.č. 145/2, 145/3, 2221, 1274/1, 2050, 1318/2, 1336, 1318/3, 1340/1, 
1391/2, 1404/2, 1391/3, st. 1870/3, st. 1871/2, 1394/2, 1394/3, 1397/7, 1402/8, 
1395/2, 1395/10, 1394/4, 1394/5, 1395/9, 1399/7, 1392/26, 1392/17, st. 1967, 
1392/15, 1399/16, 1395/6, 1395/5, 1395/8, 1893/1, st. 2199 v k.ú. Šumperk (ul. 
Revoluční, Vrchlického)

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-D“, v délce 657 m přes 
pozemky p.č. 312/1, 2224/3, 2255/1, 2225, 1188/1, 1188/9, 2095/1, 2049, 
2047/10, 1239/5 v k.ú. Šumperk (ul. M. R. Štefánika)

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-E“, v délce 58 m přes 
pozemek p.č. 2264/3 v k.ú. Šumperk (ul. Vančurova).

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-F“, v délce 22 m přes 
pozemky p.č.  2053/1, 2053/9, 2216/1 v k.ú. Šumperk (ul. Husitská, Gen. Krátkého)

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa 5-G“, v délce 18 m přes 
pozemky p.č.  2226, 2045 v k.ú. Šumperk (ul. Nemocniční).

Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 25382292.
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 Šumperka, 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 DPH/1 m 
délky věcného břemene v I. – II. zóně a ve výši 110,--Kč včetně DPH/ 1 m délky věcného 
břemene ve III. – IV. zóně, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného  břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové výši
518.070,--Kč včetně platné sazby DPH, ve lhůtě nejpozději 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, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 1. 2018.         
V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,--Kč

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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520/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 na ulici Lidické 1312/75 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a J. P., bytem Šumperk,  jako nájemkyní, na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                 

od  1. 5. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

521/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 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 P. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní, na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                   

od 1. 5. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

522/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 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 P. R., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                   

od 1. 5. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 12 – 09.04.2015

32

523/15 MJP – bytová problematika

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a I. B., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

524/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. P/0002/2014 uzavřené dne 22. 4. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. T., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě na ulici Banskobystrické
1275/43 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2015 
do   30. 4. 2016.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

525/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. a  J. N., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

526/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a V. a Z. Š., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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527/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a   J. P., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016
- nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

528/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. a L. S., bytem  Šumperk,  jako nájemníky na straně 
druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

529/15 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2014

doporučuje ZM
schválit zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2014.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

530/15 Akční plán na léta 2015-2017

doporučuje ZM
schválit akční plán na léta 2015-2017 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 
Šumperka.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

531/15 Akce „Základní umělecká škola – oprava vnitřního vodovodu a kanalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZUŠ – oprava vnitřního vodovodu a kanalizace“ uchazeče STAVOKOMPLEX – TVM s.r.o., 
Hrabenov 92, IČO 25827375. Nabídková cena je 630.857,--Kč bez DPH, tj. 763.337,--Kč 
včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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532/15 Akce „Základní umělecká škola – rekonstrukce elektroinstalace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace“ uchazeče QDS s.r.o., Horní 105/14, Brno, IČO 
28265971. Nabídková cena je  2.670.290,--Kč bez DPH, tj. 3.231.051,--Kč včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

533/15 Akce „ZUŠ – odvětrání koncertního a tanečního sálu“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZUŠ  – odvětrání koncertního                  

a tanečního sálu“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt, 
Zdenek Svozil

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář,  Lubomír Polášek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel 
Spáčil

                             
- minimální seznam zájemců ve složení:

- ADEX LM s.r.o., Příčná 758/22, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25892592
- Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, Šternberk, PSČ 785 01,

IČO 25900102
- FAKSA-STRAKA s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce, PSČ 783 33, IČO 49611968
- Jiří  Kouřil, Dolany 77, PSČ 339 01, IČO 48386740
- Elklima s.r.o., Češkova 1740, Pardubice, PSČ 530 02, IČO 15050521

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

534/15 Stavba „Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B“

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

a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Přístavba a úpravy MŠ Pohádka                   
– Nerudova 4B“ 

- 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, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. Milena 
Kratochvílová

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Zdeněk Stojaník, 
Karel Kouřil

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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535/15 Akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“ uchazeče IDS – Inženýrské        
a dopravní stavby Olomouc, a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO 25869523. 
Nabídková cena je  1.791.002,56 Kč bez DPH, tj. 2.167.113,10 Kč včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

536/15 Akce „MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu                   
„MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“ vyloučit uchazeče LAJDORF s.r.o., 
Jaurisova 515/4, Praha 4, IČO 28283139.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

537/15 Akce „MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“ uchazeče PRUMHOR spol. 
s r.o., Václavské nám. 808/66, Praha 6, IČO 47153903. Nabídková cena je 999.999,--Kč bez 
DPH, tj. 1.209.999,--Kč včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

538/15 Akce „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka“

schvaluje 
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na akci „III/36916 Šumperk – okružní 
křižovatka“.

Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

539/15 Akce „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka“ 

schvaluje
dva členy a dva náhradníky hodnotící komise na akci „III/36916 Šumperk – okružní 
křižovatka:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová 

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář 

Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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540/15 Stavba „Oprava vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22 v Šumperku“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Oprava vstupní terasy ZŠ 

Vrchlického 22 v Šumperku“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ladislav Trčka, Mgr. Petr Málek  

náhradníci     
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Petr Pacal, Mgr. Milan 
Pšenčík    

                     
- minimální seznam zájemců ve složení:

- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00150584
- Frankie spol. s r.o., Na Křtaltě 1997/37a, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 46577513
- RCBAU Robert Čundrle,  Nemocniční 1185, Uničov, PSČ 783 91, IČO 63007720
- ISIO a.s.,  Opavská 1174/8, Bruntál,  PSČ 792 01, IČO 25849336
- Profium s.r.o.,  Charkovská 987/5, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 73222691

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

541/15 Stavba  „Cyklostezka Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – vyhrazené jízdní pruhy“

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na akci „Cyklostezka Šumperk – Vikýřovice 
– Rapotín – vyhrazené jízdní pruhy“.

Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

                  

542/15 Stavba  „Cyklostezka Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – vyhrazené jízdní pruhy“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Cyklostezka               

Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – vyhrazené jízdní pruhy“

- dva členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů 
komise pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Luděk Cekr

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář
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- minimální seznam zájemců ve složení:

- Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.,  Pavelkova 222/2, Olomouc – Bystrovany,  
PSČ 779 00, IČO 27848116

- SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, Olomouc – Holice, PSČ 779 00, IČO 62363701
- NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice, PSČ 765 02,  IČO 26979675

Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

543/15 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2014 a doporučuje ZM vzít tuto 
zprávu na vědomí.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

544/15 Sociální situace ve městě v roce 2014

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2014 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí.

545/15 Sociální situace ve městě v roce 2014

bere na vědomí
informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb a realizaci projektu 
„Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, reg. č.: 
CZ.1.04/3.1.03/78.00048.

546/15 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. 17 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. Ch., bytem 
Šumperk, jako nájemcem, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu        

od 1. 5. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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547/15 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. 205 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 J. M., bytem
Šumperk, jako nájemcem, na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od 1. 5. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

548/15 Dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s. – změna ve složení dozorčí rady

bere na vědomí
odstoupení člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., ke dni 9. 4. 2015 Mgr. Ilony Moťkové,  
trvale bytem Hrabová.

549/15 Dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s. – změna ve složení dozorčí rady

jmenuje
do funkce člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., s účinností od 9. 4. 2014 Dušana 
Ščamburu, trvale bytem Šumperk.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

550/15 Bytová problematika –změna usnesení RM č. 296/15 

schvaluje
změnu usnesení RM č. 296/15 ze dne 26. 2. 2015, kterým bylo schváleno 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., bytem  Šumperk, jako nájemkyní, 
jejímž předmětem je byt č. 57 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem 
dodatku bude prodloužení doby nájmu. Ke změně dochází v termínu úhrady dlužné částky na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Ostatní podmínky stanovené usnesením RM 
č. 296/15 zůstávají nezměněny.
Změna v podmínkách:
- úhrada dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v termínu           

do 30. 4. 2015

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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551/15 Obecně závazná vyhláška města Šumperka č. xx/2015, o odpadech

doporučuje ZM
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2015, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území 
města Šumperka (vyhláška o odpadech).

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

552/15 Návrh komise životního prostředí a čistoty ve městě k rekonstrukci Smetanových 
sadů

schvaluje     
vykácet původní alej a vysázet nové stromořadí.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Ing. Gonda

553/15 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Šumperkem a obcí Vernířovice

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šumperkem a obcí Vernířovice na projednání 
přestupků dle § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková

554/15 Petice za zachování stávajícího parku u domů č. 2, 4, 6, 8 Javoříčko, Šumperk

schvaluje
na základě výsledku anketního šetření v lokalitě Javoříčko zaměřeného na možnost 
vybudování parkovacích míst před domy Javoříčko 2,4,6,8 vyhovět petici v plném rozsahu, tj. 
nerealizovat parkovací místa v parku před výše uvedenými domy.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

555/15 Zveřejňování smluv uzavřených městem Šumperkem

schvaluje 
zveřejňování smluv uzavřených mezi městem Šumperkem a jinou osobou prostřednictvím 
modulu „Smlouvy“ redakčního systému Public4U webových stránek města Šumperka, a to 
každé smlouvy, kterou lze zařadit alespoň do jedné z níže uvedených kategorií, s účinností od 
1. 7. 2015:
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a) smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služby a která je uzavřena 
s jinou osobou v souvislosti s provozováním její podnikatelské činnosti, jestliže cena tohoto 
plnění nebo součet ceny plnění dle této smlouvy a cen za plnění poskytnuté městu 
Šumperku toutéž osobou v předchozích dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících 
překročí částku 50.000 Kč bez DPH; překročí-li ceny za plnění poskytnuté městu 
Šumperku toutéž osobou v předchozích dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících 
částku 50.000 Kč bez DPH, zveřejní se veškeré smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk 
a touto osobou, jejichž předměty plnění se započítávají dle předchozí věty do limitu 50.000 
Kč bez DPH,

b) smlouva, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovité věci z nebo do 
vlastnictví města Šumperka, 

c) smlouva, jejímž předmětem je zatížení nemovité věci ve vlastnictví města Šumperka 
věcným právem jiné osoby,

d) nájemní nebo pachtovní smlouva k nemovité věci, vyjma smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu,

e) smlouva, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k movité věci z vlastnictví města 
Šumperka, jestliže hodnota převáděné movité věci překročí částku 50.000 Kč bez DPH,

f) smlouva o poskytnutí grantů nebo dotací, nebo
g) jakékoliv dodatky smluv uvedených pod písmeny a) až f); jestliže se u smluv uvedených 

pod písmeny a) nebo e) dodatkem překročí celková cena nebo hodnota plnění 50.000 Kč 
bez DPH, zveřejní se vedle tohoto dodatku i smlouva nebo dodatek tomuto dodatku 
předcházející, pokud již dříve nebyly zveřejněny.

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

556/15 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města

bere na vědomí
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 23. 4. 2015 včetně programu.
   

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








