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Spis. zn.:  38560/2015
              Č.j.:   41761/2015

U S N E S E N Í

ze 14. schůze rady města Šumperka ze dne 7. 5. 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.

565/15 Rozpočtová opatření č. III roku 2015 města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. III roku 2015 města Šumperka:
Příjmy ve výši       2.336 tis. Kč
Výdaje ve výši      1.924 tis. Kč

Příjmy celkem 492.803 tis. Kč
Výdaje celkem  602.660 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 610.865 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem          610.225 tis. Kč

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

566/15 Pohledávky města Šumperka

bere na vědomí
přehled pohledávek města Šumperka k 31. 12. 2014.

567/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 223/15, 224/15, 225/15, 232/15, 243/15, 288/15, 289/15, 
290/15, 291/15, 292/15, 293/15, 294/15, 295/15, 296/15, 299/15, 300/15, 328/15, 
329/15, 330/15, 331/15, 339/15, 399/15, 400/15, 401/15, 402/15, 408/15, 409/15, 
422/15, 423/15, 424/15, 426/15, 439/15, 440/15, 441/15, 442/15, 446/15, 447/15, 
448/15, 449/15, 450/15, 452/15, 453/15, 454/15, 455/15, 456/15, 457/15, 458/15, 
459/15, 460/15, 461/15, 462/15, 463/15, 466/15, 467/15, 469/15, 470/15, 471/15, 
472/15, 475/15, 477/15, 480/15, 482/15, 486/15, 493/15, 494/15, 495/15, 500/15, 
507/15, 509/15, 510/15, 511/15, 512/15, 514/15, 529/15, 530/15, 534/15, 549/15, 
550/15,  551/15,  552/15,  554/15, 298/15, 468/15, 479/15, 481/15.
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568/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
403/15 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Skálová
476/15 do 31.05.2015 zodpovídá: Ing. Šperlich

569/15 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 298/15

schvaluje
opravu usnesení RM č. 298/15, kterým byl schválen dodatek  č. 5 ke Smlouvě s Domem 
kultury Šumperk, s.r.o., o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské                        
a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch. 44/06 ze dne 26. 9. 2009 ve znění 
pozdějších dodatků č. 1-4.
Slova „Dodatek č. 5“ se mění na „Dodatek č. 6“ a slova „ve znění pozdějších dodatků č. 1-4“ 
se mění na „ve znění pozdějších dodatků č. 1-5“.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

570/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 13 m2 za podmínek dle usnesení rady města 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 STAR ARENA, Gen. Svobody 244/9 
Šumperk – předzahrádka typ 1. 

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

571/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 257/1 v k.ú. Dolní Temenice (plocha veřejné zeleně) o velikosti 
16,0 m2 nájemci Petru Březinovi, Hrabová 176, IČO 68789378, za podmínek dle usnesení 
rady města 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: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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572/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „CG4M SUMP SUYSC OK“ – investor O2, lokalita 
při ul. 8. května 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě         
a o zřízení práva provést stavbu „CG4M SUMP SUYSC OK“ – uložení podzemního vedení 
optické komunikační sítě přes pozemek p.č. 1405/1 a vnitřních rozvodů včetně optického 
rozvaděče v budově č.p. 445 na pozemku st.p.č. 631 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Čsl. 
armády 445/22, Šumperk).
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22,                    
IČO 60193336.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši jednorázové částky 3.000,--Kč 
včetně platné  sazby DPH za umístění optického rozvaděče a ve výši 180,--Kč včetně 
platné sazby DPH/1 m délky podzemního vedení (věcného břemene), stanovené dle 
projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí 
oprávněný)

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 6.960,--Kč 
včetně platné sazby DPH, ve lhůtě 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. 01. 2018.        
V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,--Kč

- budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI, MJP – oddělení správy majetku a PMŠ a.s.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

573/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Rekonstrukce RD Sokolská 2457/4, Šumperk    
– plynofikace“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést stavbu „Rekonstrukce RD Sokolská 2457/4, Šumperk – plynofikace“ 
– uložení plynovodní přípojky v délce cca 6 m přes pozemek p.č. 927 v k.ú. Dolní Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene:
K. A. a M. V., oba bytem Šumperk.
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Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 40,--Kč včetně platné sazby         
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale 500,--Kč včetně DPH, stanovené 
dle projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu 
věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady 
budoucí oprávnění)

- budoucí oprávnění uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v minimální částce 
500,--Kč včetně platné sazby DPH, ve lhůtě 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 budoucích 
oprávněných, 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 10.000,--Kč

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

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

574/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní přípojky, 
pro účely připojení výrobního objektu na adrese B. Němcové 2930/20, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní přípojku v délce 4,13 m přes pozemek p.č. 2059/3 v k.ú. 
Šumperk, pro účely připojení výrobního objektu na adrese B. Němcové 2930/20, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
S. a A. J., Bohutín, PSČ 789 62.
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  743,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 413,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 330,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy              
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0002/2010/Foj
ze dne 2. 2. 2010, bude oprávněnými uhrazen ve lhůtě 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
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575/15 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku  p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk, zahrada         
u bytového domu Javoříčko 1512/7, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1346/6 o výměře 141 m2  v k.ú. 
Šumperk (zahrada u bytového domu Javoříčko 1512/7, Šumperk).
Účel nájmu: a) individuální využití 

b) vymezený prostor k domu Javoříčko 1512/7, Šumperk
Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok

b) 1,--Kč/k celku/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 18.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

576/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk, část zahrady u domu 
Reissova 17, Šumperk

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 120 m2 
v k.ú. 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 
s tříměsíční výpovědní lhůtou
Podmínky nájmu:  
- povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady nájemce 
- povinnost odstranění porostů, oplocení a stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 18.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

577/15 MJP – změna nájemce bytu č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku  
ke dni 31. 5. 2015 s nájemcem I. S., bytem Šumperk, PSČ 787 01. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 6. 2015, jejímž předmětem bude byt č. 2958/7
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/14 v Šumperku s T. N., bytem Brno-střed-Veveří, PSČ 602 00.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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578/15 MJP – dohoda o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém 
užívání nemovité věci, v rámci stavby „V 595/596-Šumperk – Ráječek – NPT“, 
investor CEZ, tok Desné v lokalitě za městem při ul. Žerotínově směrem na Dolní 
Studénky

schvaluje
uzavřít dohodu o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání 
nemovité věci, kterou vlastník pozemku p.č. 2317/1 v k.ú. Šumperk udělí investorovi souhlas 
s umístěním náhradní přenosové soustavy přes dotčený pozemek, v rámci dočasné stavby         
„V 595/596-Šumperk – Ráječek – NPT“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Investor:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.
Podmínky:
- investor uhradí městu za omezení práva v užívání pozemku jednorázovou finanční 

náhradu, stanovenou dohodou ve výši 1.600,--Kč + DPH, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne uzavření dohody

- stavba bude na dotčeném pozemku realizována v období let 2015 – 2016, nejdéle po 
dobu 6 měsíců

- investor je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

579/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                               
č. N/0018/2014 uzavřené dne 1. 8. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. S.   a H. R., oba
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 7. 2015 do   30. 6. 2017.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

580/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 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 S. a L. L., oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně 
druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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581/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 32 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. G., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

582/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. N/0004/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a K. H., Kateřinou  
oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 39 v domě  
na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 8. 2015 do   31. 7. 2016.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

583/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 61 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. H., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

584/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 62 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 M. T., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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585/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 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 A. O., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

586/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. N/0007/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2015 do   30. 6. 2016.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

587/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. N/0008/2014 uzavřené dne 2. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. a  J. B., oba bytem 
Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 8. 2015 do   31. 7. 2016.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

588/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                
č. N/0029/2014 uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. Š., bytem  
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2015 do   31. 12. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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589/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. N/0003/2015 uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. D., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2015 do   30. 9. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

590/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. P/0004/2014 uzavřené dne 4. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. M., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1278/48  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 8. 2015 do   31. 7. 2017.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

591/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 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 H. M., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 8. 2015  do 31. 7. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

592/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 na ulici Lidické 1313/77 v Šumperku,                  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné  a A. S., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 8. 2015  do 31. 7. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 14 – 07.05.2015

10

593/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 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 K. S., bytem  Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 6. 2015  do 31. 5. 2016
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

594/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0025/2014
uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. D., bytem  Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 22 v domě  na ulici Zahradní 2722/33 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2015 do   30. 6. 
2016.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

595/15 Bytová problematika 

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 3 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1276/44 s P. 
D., bytem Bernartice, PSČ 790 57, k 31. 5. 2015 a současně se schvaluje uzavřít nájemní 
smlouvu k bytu č. 3 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 T. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu  určitou  s počátkem nájmu od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

596/15 Bytová problematika 

souhlasí
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi:
Z. R., nájemkyní obecního bytu č. 9 v Šumperku na ulici Lidické 1312/75 a M. H., nájemkyní 
obecního bytu č. 14 v Šumperku na ulici  Lidické 1313/77.   

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 14 – 07.05.2015

11

597/15 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 9 v Šumperku na ulici Lidické 1312/75 se Z. R.,   bytem 
Šumperk.
Současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v Šumperku na ulici Lidické
1313/77 mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,        
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. R., bytem Šumperk,  jako nájemkyní
na straně druhé.
Podmínky:
- NS na dobu  určitou jednoho roku s účinností od 1. 6. 2015
- nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

598/15 Bytová problematika 

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 14 v Šumperku na ulici Lidické 1313/77 s M. H., bytem 
Šumperk.
Současně se schvaluje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v Šumperku na ulici Lidické
1312/75 mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem Šumperk,  jako nájemkyní
na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu  určitou jednoho roku s účinností od 1. 6. 2015
- nájemné ve výši   47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová 

599/15 Statut komisí rady města Šumperka

schvaluje
statut komisí rady města Šumperka s účinností od 7. 5. 2015.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

600/15 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o úschově uměleckých děl

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úschově uměleckých děl  č. Obch/0038/2008 ze dne         
24. 10. 2008 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO
00303461, jako složitelem a Vlastivědným muzeem Šumperk, p.o., se sídlem Hlavní třída 
342/22, Šumperk, IČO 00098311, jako schovatelem, jehož předmětem bude rozšíření 
předmětu úschovy o čtyřboká sloupková boží muka zakončená hranolovou kaplicí. Ostatní 
ustanovení smlouvy Obch/0038/2008 se nemění.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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601/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže 
lokalita Javoříčko, Blanická

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1354/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk            
za podmínek: 
- kupní cena: minimální  1.725,--Kč/m2
- kupující uhradí 70 % kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní s tím, že 

kupní cena bude doplacena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- účel prodeje: výstavba garáže
- stavebník předloží souhlas nebo pravomocné rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do           

30. 6. 2016, pokud nebude předloženo, vlastník p.p.č. 1354/1 si sjednává právo 
odstoupit od záměru prodat část pozemku p.č. 1354/1  v k.ú. Šumperk

- hrubá stavba garáže bude postavena  nejpozději do 31.12.2016, pro případ nesplnění 
termínu se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10.000,--Kč

- vlastník pozemku uzavře na budoucí převod předmětu prodeje smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní s převodem vlastnického práva do katastru nemovitostí po dokončení hrubé stavby 
garáže, nejpozději do 30. 4. 2017

- v rámci stavby garáže na své náklady stavebník přemístí stávající rozvaděč
- budoucí kupující na své náklady odstraní stávající rampu a pozemek vyklidí
- po odsouhlaseném projektu odborem RÚI bude uzavřena se stavebníkem smlouva 

s právem provést stavbu 
- pokud bude na majetkoprávní odbor v době stanovené doby zveřejnění doručeno více 

žádostí na odkoupení pozemku (součástí žádosti nebude nabídka kupní ceny), budou 
žadatelé vyzváni k předložení nabídek kupní ceny v termínu nejpozději do 15. 6. 2015, 
přičemž rozhodující bude nejvyšší nabídka kupní ceny. Obálky s nabídkami kupní ceny 
budou otevřeny před komisí ve složení 2. místostarosty Mgr. Tomáše Spurného, vedoucí 
odboru MJP Ing. Hany Répalové a vedoucí odboru finančního Ing. Mileny Peluhové, 
náhradník Ing. Jiří Andrle, zapisovatel Dagmar Vernerová

- žádost na odkoupení bude obsahovat: 
- souhlas s podmínkami zveřejnění prodeje
- pro doručení výzvy k doplnění žádosti o nabídkovou kupní cenu kontaktní údaje    

žadatele (adresa, e-mail, telefon)  

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

602/15 MJP – ukončení nájemní smlouvy MP/0020/2012/Vr, or. sjezd z ul. Hybešovy před 
kolejemi

schvaluje
uzavření dohody o ukončení účinnosti nájemní smlouvy MP/0020/2012/Vr ze dne                 
23. 8. 2012, jejímž předmětem je pronájem části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk.  Nájemce        
I. D., bytem Šumperk, pronajímatel město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461. Nájemní vztah bude ukončen k datu 31. 5. 2015 s tím, že  při podpisu dohody 
bude nájemcem uhrazeno nájemné od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 ve výši 417,--Kč.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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603/15 MJP – zveřejnění pronájmu – část p.p.č. 571/5 v k.ú. Šumperk, zahrada u domu 
Vančurova 25

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části p.p.č. 571/5 o výměře  64  m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel pronájmu: a)  individuální využití 50 m2

                      b) přístupy + společné prostory 14 m2 
- sazba nájemného: 5,--Kč/m2/rok s povinností úhrady od 1. 1. 2015 
- doba nájmu neurčitá
- výpovědní lhůta 3 měsíce

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

604/15 MJP – žádost o souhlas s umístěním sídla v budově Žerotínova 11, Šumperk

souhlasí
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku, IČO 72072156, 
v budově na adrese Žerotínova 267/11, Šumperk (budova č.p. 267 na st.p.č. 552 v k.ú. 
Šumperk).

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

605/15 MJP – zveřejnění prodeje pozemku  p.č. 481/10 v k.ú. Šumperk, za bývalou 
prodejnou Mountfieldu

schvaluje
záměr    města    zveřejnit prodej    pozemku p.č.  481/10 o výměře   10 m2  v k.ú. Šumperk      
(včetně zpevněných ploch) za podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k budově č.p. 2621 stojící na st.p.č. 4540 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 včetně asfaltového povrchu
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí správní poplatek za zápis práva do KN

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

606/15 MJP – dar prof. Dr. Viktora Dostala

schvaluje,
že se město Šumperk stane vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Univ. Prof. 
Dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň 1190, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 
Farní sbor církve evangelické v Hrabové, se sídlem Hrabová 117, 789 01 Zábřeh, IČO 
45237930, peněžitý dar ve výši 40.000,--Kč.
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí:
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperka na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy
- zpracuje darovací smlouvu

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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607/15 MJP – dar prof. Dr. Viktora Dostala

schvaluje,
že se město Šumperk stane vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Univ. Prof. 
Dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň 1190, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, se sídlem Křížkovského 10, 
Olomouc, PSČ 772 00, IČO 61989592, peněžitý dar ve výši 69.663,--Kč, a to za účelem vydání 
publikace „Měšťan a divadlo v malém moravském městě. Z kulturních dějin města Šumperka“ 
autorky Evy Hudcové.
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí:
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperka na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy
- zpracuje darovací smlouvu

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

608/15 MJP – zrušení usnesení RM č. 561/15 – Smlouva o právu provést stavbu „III/36916 
Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“, investor Ol. kraj + město Šumperk

ruší
usnesení RM č. 561/15 ze dne 23. 4. 2015, ve věci uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
„III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ na předmětných pozemcích města 
Šumperka v k.ú. Dolní Temenice, mezi městem Šumperkem, jako vlastníkem dotčených 
pozemků a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, 
PSČ 779 00, IČO 60609460, jako stavebníkem, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

609/15 MJP - smlouva o právu provést stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. 
Temenická“, investor Ol. kraj + město Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 104/10, 108/2, 
108/15, 108/17, 108/20, 108/29, 108/30, 108/31, 108/33, 119/2, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 126/1, 198/3, 199, 918/5, 918/6, 918/8, 920/3, 920/13, 108/9, 108/10, 
108/11, 108/15, 108/42 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 269/1, 276/8, 276/9, 2039/2            
a 2042/2 v k.ú. Šumperk, založí pro stavebníka právo umístit a provést na předmětných 
pozemcích stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00,        
IČO 60609460.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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610/15 MJP – dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku               
a odpovědnosti za škodu

souhlasí
s účinností od 7. 5. 2015 uzavřít dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617,
jako pojistitelem, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude změněn soubor pojištěných budov 
a staveb takto:
- z přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění) budou vyjmuty 2 bytové jednotky v domě 

Vrchlického 1743/23, Šumperk, pojistná částka: 1.500.000,--Kč

- do přílohy č. 1 (pro riziko živelní pojištění) a do přílohy č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování 
cizí věci) bude doplněna veřejná automatická toaleta zn. Francioli umístěná na p.č. 455         
a p.č. 2227/1 v kat. území Šumperk (or. Smetanovy sady), rok pořízení: 2015, pojistná 
částka: 1.391.500,--Kč 

Roční pojistné se navýší o 15,--Kč.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

611/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky, v rámci 
projektu „Příprava území pro výstavbu 3 RD, Šumperk – Horní Temenice“, investor 
FORTEX - AGS, a.s. , or. při ul.  Bohdíkovské v Temenici, lokalita výstavby 3 RD „Za 
Hniličkou“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést stavbu vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v délce cca 9 m 
přes pozemky p.č. 1376 a 1316/7 v k.ú. Horní Temenice, pro účely připojení plochy ozn. 
„Parcely č. 1“ – část pozemku p.č. 228, část pozemku p.č. 227/2 a  část pozemku st.p.č. 90 
v k.ú. Horní Temenice, v rámci projektu „Příprava území pro výstavbu 3 RD, Šumperk – Horní 
Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, IČO 00150584.
Podmínky uzavření smlouvy:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

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

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v 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, učiněné budoucímu povinnému ve lhůtě 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 je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

612/15 MJP – dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 1092N02/63, uzavřené s ČR – Státním 
pozemkovým úřadem

schvaluje
uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 1092N02/63 uzavřené dne 21. 10. 2002 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem       
a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 01312774, jako pronajímatelem, ve znění pozdějších dodatků, jehož předmětem bude 
změna výše ročního nájemného z částky 1.867,--Kč na částku 6.285,--Kč, s účinností            
od 1. 10. 2014. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 1092N02/63 ve znění pozdějších 
dodatků, se nemění.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

613/15 Akce „Obnova vstupního schodiště Radnice Šumperk“

schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova vstupního schodiště Radnice 
Šumperk“.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

614/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, 
III. etapa“ 

ukládá
odboru RÚI vyzvat firmu IDS inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Albertova 21, 
Olomouc, PSČ 779 00, IČO 25869523, k převzetí staveniště a zahájení prací na akci 
„Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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615/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Oko – výměna vnějších výplní otvorů“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Kino Oko  – výměna vnějších výplní 

otvorů“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, 
MgA. Kamil Navrátil, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Alice Urbášková  

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,                       
Mgr. Kamila Šeligová, PhDr. Oldřich Svozil, František Porteš

                             
- minimální seznam zájemců ve složení:

- ANODUS CZ s.r.o., Rychnovská 121, 199 00 Praha 18 – Letňany,  IČO 27563936
- AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., Blatenská 2138/19, 149 00 Praha 4, IČO 27196798
- SULKO s.r.o., Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh,  IČO 47976969
- JIŘÍ BLAHA s.r.o., Vyšehoří 7, 789 01 Zábřeh,  IČO 47976969
- DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek a.s., Nemocniční 734/13, 

787 01 Šumperk, IČO 25391941

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

616/15 Veřejná zakázka „Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“ vyloučit uchazeče Litovelská stavební spol. s r.o., 
Boskovicova 780/1, Litovel, IČO 27765059 a VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 
Plzeň, IČO 27967638,  z dalšího hodnocení nabídek.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

617/15 Veřejná zakázka „Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května“ zhotovitelem akce uchazeče SPORTOVNÍ PODLAHY 
ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, Zlín,  IČO 25560191. Nabídková cena je 3.642 344,41 Kč bez DPH, 
tj. 4.407 236,41 Kč včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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618/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „Tělocvična ZŠ 8. května Šumperk – provedení 
akustického podhledu“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Tělocvična ZŠ 8. května Šumperk            

- provedení akustického podhledu“

- hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Radovan 
Pavelka, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Alice Urbášková

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová,  Lubomír Polášek, Mgr. Ilona Moťková, 
Rudolf Krňávek, PhDr. Oldřich Svozil, František Porteš                             

- minimální seznam zájemců ve složení:
- Tomáš Wojaczek, Masarykova 851, 735 14  Orlová – Lutyně, IČO 70324638
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 
- DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO 25367501

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

619/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ ul. 8. května Šumperk – sanace vlhkého                  
zdiva – IV. etapa“ 

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace 

vlhkého zdiva – IV.etapa“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Radovan Pavelka,                             
Ing. Ladislav Trčka, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Alice Urbášková

náhradníci    
RNDr. Jan Přichystal Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel  Křivohlávek,          
Ing. Petr Pacal, PhDr. Oldřich Svozil, František Porteš

- minimální seznam zájemců ve složení:
- INGREMO s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov, IČO 28307453
- SANATĚS Olomouc, s.r.o., Na Zákopě 525/1G, 772 00 Olomouc – Chválkovice,                        

IČO 26863006
- Sanace a vysoušení staveb s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava – Předměstí,            

IČO 25391593
- Santech alfa s.r.o., Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1, IČO 24277665
- San-Injekt CZ s.r.o.,  Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 03062651

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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620/15 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 
na stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o bezplatném převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č.j. MUSP 
8682/2008, Sp. zn. 116441/2007 VYS/NAMA ke stavbě „Obchodní centrum Šumperk“ za 
účelem realizace  stavby „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ z města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na Olomoucký kraj, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

621/15 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 
na stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ 

schvaluje
uzavřít smlouvu o bezplatném převodu práv a povinností ze stavebního povolení č.j. MUSP 
67653/2010, Sp. zn. 23848/2010 DOP/LEPO ke stavbě „CYKLOSTEZKA- ULICE TEMENICKÁ, 
ŠUMPERK“, které bylo vydáno na základě územního rozhodnutí č.j. MUSP 33509/2009, Sp. 
zn. 1873/2009 za účelem realizace  stavby „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. 
Temenická“ z Města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, na 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 11, IČO 
60609460.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

622/15 Zadávací podmínky na akci „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“

schvaluje
vypsání veřejné zakázky dle § 28 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (užší podlimitní řízení) na zhotovitele stavby „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. 
Temenická“, zadávací podmínky, složení komise pro posouzení kvalifikace uchazečů                
a omezení počtu zájemců,  složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise na 
základě uzavřené smlouvy s Olomouckým krajem o společném postupu zadavatelů při 
administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

623/15 Akce „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ – dodatek 
č. 1 

bere na vědomí
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1407003 ze dne 19. 8. 2014 uzavřené se 
společností COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice,
IČO 46577238, na akci  „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ 
na změnu barvy dodávky materiálu – méněpráce ve výši 116.206,56 Kč bez DPH a vícepráce 
ve výši 115.765,92 Kč bez DPH dle přílohy k dodatku č. 1 předloženého materiálu.
Původní cena díla činila 13.936.466,82 Kč bez DPH, tj. 16.863.124,85 Kč včetně DPH, nová 
cena  díla činí 13.936.026,18 Kč bez DPH  tj. 16.862.591,68 Kč včetně DPH.
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624/15 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad,  ulice Evaldova, Šumperk“ 

schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.841/SAJR/091/2014 ze dne 2. 10. 2014 , uzavřené 
s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 , na posunutí termínu dokončení prací        
– předání a převzetí dokončeného díla  z důvodů kolize se zařízením O2 a plynárenským 
vedením na stavbě „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“              
z 30. 5. 2015 na 6. 6. 2015.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

625/15 Stavba „Komunikace Za Hniličkou“ – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/SAIW/037/2014 ze dne 23. 6. 2014, 
uzavřené s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 , na posunutí termínu dokončení 
prací –předání a převzetí dokončeného díla „Komunikace Za Hniličkou“ z 29. 5. 2015            
na 15. 7. 2015. Důvodem je  požadavek firmy FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92
Šumperk, která podala žádost o souhlasné stanovisko s přípravou území pro výstavbu 3 RD, 
Šumperk – Horní Temenice.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

626/15 Informační centrum pro mladé

bere na vědomí
zřízení a činnost Informačního centra pro mládež, provozované Akademií Jana Amose 
Komenského, Šumperk, nám. Míru 4, IČO 00431516, zastoupené Ing. Jiřím Průšou, MBA.

627/15 Informační centrum pro mladé

schvaluje
podporu Informačního centra pro mládež, provozovaného Akademií Jana Amose Komenského, 
Šumperk, nám. Míru 4, IČO 00431516,  zastoupené Ing. Jiřím Průšou, MBA,  formou tiskové 
zprávy v městském periodiku. 

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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628/15 Informační centrum pro mladé

ukládá
odboru školství, kultury a vnějších vztahů zajistit podporu Informačního centra pro mládež 
formou tiskové zprávy v městském periodiku. 

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

629/15 Změna ve složení redakční rady Kulturního života 

bere na vědomí
rezignaci Ing. Ondřeje Poláka na funkci člena redakční rady Kulturního života k 7. 5. 2015.

630/15 Změna ve složení redakční rady Kulturního života 

jmenuje
Michaelu Horákovou a Bc. Miroslavu Kouřilovou členkami redakční rady Kulturního života 
s účinností od 8. 5. 2015.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

631/15 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie

schvaluje
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro uspořádání absolventského 
benefičního koncertu Ladislava Mlčocha a Tomáše Žůrka dne 22. 5. 2015.

Termín: 22.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

632/15 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie

schvaluje
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro uspořádání benefičních koncertů 
Šumperského dětského sboru ve dnech 10. 6. 2015 a 14. 10. 2015.

Termín: 22.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

633/15 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie

schvaluje
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro uspořádání koncertu Zeuritia 
Venduly Šmoldasové konaného v rámci festivalu Město čte knihu 2015 dne 3. 11. 2015.

Termín: 03.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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634/15 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:

Pontis Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907
- 13.06.2015 (sobota): Pontisdays – spojujeme generace, nám. Jana Zajíce, čas ukončení 

akce do 24:00 hod.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

635/15 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:

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, 787 01 Šumperk, IČO 00852082
- 08.05.2015 (pátek): Kloboukový den, Vila Doris, hlediště u Vily Doris a část parku 

v Sadech 1. máje, od 12:00 do 19:00 hod.

Pontis Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907
- 13.06.2015 (sobota): Pontisdays – spojujeme generace, nám. Jana Zajíce, od 10:00 do 

24:00 hod.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

636/15 Propagační předměty 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu propagačních předmětů včetně DPH:
- kniha „Kronika zla – Zpověď čarodějnického inkvizitora“ 280,00 Kč
- pohlednice 3D model JENA    20,00 Kč
- pohlednice JENA cyklotrasy     4,00 Kč
- kniha „Na úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945“   80,00 Kč

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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637/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, přijmout finanční dar             
v celkové výši 6.500 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy Thaur – Roman 
Thun, se sídlem Rapotín, Na střelnici 748, IČO 65678699, který bude účelově poskytnut na 
úhradu autobusové dopravy na výlet dětí mateřské školy.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

638/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, přijmout dar, v souladu           
s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, a to od firmy Karel Konrád, Jánošíkova 25, Šumperk, IČO 
70003211. Předmětem daru je zajištění a úhrada autobusové dopravy od firmy Zdeněk Spáčil, 
Bohdíkov  – Raškov 59, IČO 60976560, která je určena na dopravu dětí na školní výlet do 
Šiklova mlýna dne 27. 5. 2015. Dar bude účelově určen pro odloučené pracoviště Generála 
Krátkého 28.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

639/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.300 Kč, od Mgr. Romana Lipavského           
– sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

640/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout finanční dar v celkové výši
50.000 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 Sdružení důlních a strojírenských 
technologií, se sídlem Vávrovická 89, Opava – Vávrovice, IČO 70630569, který bude účelově 
poskytnut na vybavení školních dílen.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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641/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.300 Kč, od Mgr. Romana Lipavského 
– sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575 v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

642/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

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, v celkové výši 50.000,--Kč, a to: 

- 25.000,--Kč od  SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519. Finanční dar 
bude poskytnut k financování příležitostných akcí (ekologických, sportovních, kulturních, 
protidrogových, společenských, aj.).

- 25.000,--Kč od  PLATIT a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795. Finanční dar 
bude poskytnut k financování příležitostných akcí (ekologických, sportovních, kulturních, 
protidrogových, společenských, aj.).

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

643/15 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  - dodatek

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 11.672 Kč.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

644/15 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout učebny 
na dobu delší než 100 hodin do 30. 6. 2016  fyzické osobě O. N., Šumperk.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: lng. Miterková
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645/15 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

schvaluje
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:

P. P., 787 01 Šumperk
- 30.05.2015 (sobota): narozeninová oslava v místě bydliště 8. května 8/553, doba konání 

ohňostroje 22:00-22:05 hod.
Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 

646/15 Souhlas s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci 
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“, ze dne 6. 12. 2013, hrazeného z operačního programu Lidské zdroje                       
a zaměstnanost, reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi městem Šumperkem               
a Svazem měst a obcí ČR.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

647/15 Systemizace města

schvaluje
novou systemizaci města Šumperka s účinností od 1. 6. 2015.

Termín: 01.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

648/15 Časový  a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2015

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2015.

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

649/15 Časový  a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2015

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2015. 

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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650/15 Petice proti změně územního řízení a stavbě (lokalita Hrabenovská) 

bere na vědomí
petici občanů proti změně územního řízení a stavbě. 

651/15 Vydávání závazného stanoviska – souhlas obce v případech posuzování nároku na 
doplatek na bydlení 

svěřuje
městskému úřadu, odboru sociálních věcí, zastoupenému vedoucí odboru Ing. Pavlou 
Skálovou, vydávání závazného stanoviska v souladu s ustanovením § 33, odst. 6, zákona          
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, s účinností od 8. 5. 2015.

Termín: 08.05.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

652/15 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž rotační kartotéky na 
pracoviště cestovních dokladů“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž rotační kartotéky na 

pracoviště cestovních dokladů“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků
členové
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Petra Štefečková, Olga Breitzetelová, Lubomír Polášek, PaedDr. 
Zdeněk Formánek

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Martina Protivánková, Jaroslava Zatloukalová, Helena 
Hloušková, František Porteš

- minimální seznam oslovených zájemců:
- MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, Hlučín, PSČ 748 01, IČO 25393201
- KARDEX, s.r.o., Petrská 1136/12, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26192128
- KASYS s.r.o., Guldenerova 9, Plzeň, PSČ 326 00, IČO 46882481
- KOVAL Systems, s.r.o, Čerchovská 9, Praha 2,  PSČ 120 00, IČO 25684841
- VS-ENGINEERING, s.r.o., Hlavní 89, Opava, PSČ 747 06, IČO 25388738

Veřejná zakázka bude dále zveřejněna na profilu zadavatele.

Termín: 26.05.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková 

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






