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Spis. zn.:  43258/2015
              Č.j.:   45165/2015

U S N E S E N Í

z 15. schůze rady města Šumperka ze dne 21. 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.

653/15 Veřejnoprávní smlouva s obcí Libina  

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

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

654/15 Pohledávky za místní poplatky města Šumperka

bere na vědomí
přehled pohledávek za místní poplatky města Šumperka k 31.12.2014. 

655/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o.

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál krytého bazénu Na Benátkách 
v Šumperku za rok 2014. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich 

656/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o.

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 
27786781, na provoz krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 
2014 ve výši 244.476,78 Kč formou příslušného rozpočtového opatření. 

Termín: 01.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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657/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o. - aquacentrum 

schvaluje
zachování výše dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 
2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující krytý bazén Na Benátkách v Šumperku pro rok 
2015 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2015 (usnesení ZM č. 109/15 ze dne 
19. 2. 2015), ve výši 3.600.000 Kč.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

658/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o. – zimní stadion

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 
za rok 2014.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

659/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o. – zimní stadion

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 
27786781, na provoz zimního stadionu v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2014 ve výši 
92.906,37 Kč formou příslušného rozpočtového opatření. 

Termín: 01.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

660/15 Vyúčtování poskytnuté dotace 2014 na činnost společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o. – zimní stadion

schvaluje 
zachování výše dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 
2819/81 Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku pro rok 
2015 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2015 (usnesení ZM č. 109/15 ze dne 
19. 2. 2015) ve výši 3.400.000 Kč.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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661/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení RM č. 347/15, 445/15, 531/15, 532/15, 533/15, 536/15, 
537/15, 558/15, 560/15, 562/15, 569/15, 575/15, 576/15, 599/15, 601/15, 603/15, 
608/15, 613/15, 616/15, 627/15, 628/15, 630/15, 634/15, 635/15, 636/15, 637/15, 
638/15, 639/15, 640/15, 641/15, 642/15, 643/15, 644/15, 535/15, 540/15, 557/15, 
559/15,  614/15, 615/15,  618/15,  622/15, 624/15, 625/15.

662/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
318/15 do 25.06.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková
349/15 do 31.05.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková
443/15 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
617/15 do 05.06.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

663/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu splaškové 
kanalizační přípojky, pro účely připojení polyfunkčního objektu Lautnerova 3171/4, 
Šumperk – investor MACTE spol. s r. o. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat splaškovou kanalizační přípojku v délce 5,46 m přes pozemek p.č. 2099 
v k.ú. Šumperk, pro účely připojení polyfunkčního objektu Lautnerova 3171/4, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
MACTE spol. s r. o., se sídlem Lautnerova 3171/4, Šumperk, IČO 41034546.
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 991,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 3.009,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve
výši 4.000,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/20/07/Foj ze dne 13. 7. 2007, 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: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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664/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu dešťové kanalizační 
a NNk přípojky, pro účely připojení objektu Temenická 3097/46, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat dešťovou kanalizační a zemní kabelovou NN přípojku v celkové délce 
18,42 m přes pozemek p.č. 920/3 a 939/2 v k.ú. Dolní Temenice, pro účely připojení objektu 
Temenická 3097/46, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
K. R., bytem Brno – Židenice, PSČ 636 00.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.026,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 926,--Kč včetně DPH bude oprávněným uhrazen 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: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

665/15 MJP - změna usnesení RM č. 379/15 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro stavbu plynárenského zařízení „REKO NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“            
– investor RWE

schvaluje
změnu usnesení rady města č. 379/15 ze dne 12. 3. 2015, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti, jejímž předmětem je zřízení práva umístit a provozovat
plynárenské zařízení: „REKO NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“ přes pozemky p.č. 1893/1, 
1893/7, 1904/26, 1914/6, 2216/1, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4 v k.ú. Šumperk, pro 
oprávněného spol. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, 
IČO 27295567.
Změna usnesení spočívá ve změně stanovené výše úplaty a doplatku, z důvodu dodatečně 
přiznané 80% slevy za vytěžené úseky plynovodů v celkové výši 3.776,--Kč včetně platné sazby 
DPH, přičemž výše úplaty se nově stanovuje v celkové částce 167.148,--Kč včetně platné 
sazby DPH a výše doplatku v částce 1.558,--Kč včetně platné sazby DPH.
V ostatním se usnesení RM č. 379/15 nemění.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

666/15 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s.r.o., o souhlas s podnájmem nebytového 
prostoru v jižním křídle a v jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora

souhlasí
dle části A čl. V Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské              
a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06, uzavřené dne 26. 9. 2006, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi městem Šumperkem jako pronajímatelem a Domem kultury 
Šumperk, s.r.o., IČO 25818830, se sídlem Šumperk, Fialova 3, PSČ 787 01, jako nájemcem, 
s podnájmem části pronajatých budov č.p. 3275 obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 (or. 
jižní křídlo areálu Pavlínina dvora v Šumperku – Fialova 1A) a budovy bez č.p./č.e. na st.p.č. 
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184/5 (or. jižní část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku), vše v kat. území 
Šumperk, obec Šumperk – nebytové prostory herny v přízemí budov, podnájemce SLOT Group, 
a.s., IČO 62741560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10. Podnájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou maximálně 6 měsíců, skončí však nejpozději se 
smlouvou o nájmu nebytových prostor č. Obch 44/06. V podnajatých prostorách bude 
provozována činnost v souladu s předmětem podnikání podnájemce.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

667/15 MJP – smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci „Střední škola železniční, 
technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“ – zrušení usnesení ZM 
č. 769/12 a 107/15

doporučuje ZM
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 769/12 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení zastupitelstva 
města č. 107/15 ze dne 19. 2. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

668/15 MJP – smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci „Střední škola železniční, 
technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“ 

doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to 
příjemci Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc, IČO 60609460. 
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na investiční akci „Střední škola 
železniční, technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

669/15 MJP – změna  usnesení  ZM č. 693/12 – prodloužení termínu pro uzavření kupní 
smlouvy s firmou EKOZIS,  s.r.o., lokalita Hrabenovská

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012, týkající se 
budoucího odkupu části pozemku p.č. 102/1 a díla vybudované komunikace, chodníků, 
parkovacího stání a zelených pásů v k.ú. Horní Temenice. Změna spočívá v prodloužení 
původního termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to z termínu 30. 6. 2014 na nový 
termín 30. 6. 2019.
V ostatním se usnesení zastupitelstva č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012 nemění a zůstává 
v platnosti.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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670/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy – II. fáze“, podprojekt „2 Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění 
kanalizace“, investor VHZ, a.s.

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1965/5, 3084 v k.ú. 
Šumperk a p.č. 108/16, 108/11, 126/1 v k.ú. Dolní Temenice založí pro stavebníka právo 
umístit a provést na předmětných pozemcích stavbu kanalizačního řadu včetně domovních 
přípojek, v rámci akce „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“, 
podprojekt „2 Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace“.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674954.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

671/15 MJP – soudní spor o určení vlastnictví nemovitostí – drobné vodní toky na území 
města Šumperka – zpětvzetí žaloby

schvaluje
zpětvzetí žaloby o určení vlastnictví k nemovitostem vedené u Okresního soudu v Šumperku 
pod sp.zn. 17C 66/2013, týkající se pozemků pod drobnými vodními toky Temenec                     
a Bratrušovský potok. Žalobce město Šumperk x žalovaní Povodí Moravy, s.p., a Ministerstvo 
zemědělství ČR.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

672/15 MJP – žádost o zajištění přístupu na pozemek p.č. 816/23 v k.ú. Dolní Temenice, lok. 
ulice  Pod Senovou

schvaluje
nevyhovět žádosti I. H., bytem Praha 6, Liboc,  PSČ 161 00, o vydání souhlasu k užívání 
pozemku p.č. 816/46 v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka jako přístupového 
pozemku k pozemku p.č. 816/23 a k nově vznikajícím pozemků dle GP pro rozdělení pozemku 
p.č. 816/13 v k.ú. Dolní Temenice.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

673/15 MJP – odkoupení pozemků p.č. 1845/2, p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk –  Lesy ČR, s.p., 
oznámení o výběrovém řízení

doporučuje ZM
schválit neúčast města Šumperka na vyhlášeném výběrovém řízení vlastníka Lesy ČR s.p., 
jehož předmětem je prodej pozemků p.č. 1845/2 o výměře 4164 m2 a p.č. 1845/3 o výměře 
1265 m2, vše v k.ú. Šumperk, za minimální kupní cenu ve výši 500.500,--Kč. 

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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674/15 MJP – směna části p.p.č. 1327/3  za část p.p.č. 161, oba v k.ú. Horní Temenice

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od  15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 514/15 ze dne 9. 4. 2015 schválit
směnu pozemků 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        
Ing. Michal a Jana Krejčí, 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: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

675/15 MJP – prodej části p.p.č. 1328/2, dle GP p.p.č. 1328/3 v k.ú. Horní Temenice

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od  15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 511/15 ze dne 9. 4. 2015 schválit 
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 
- kupující: L. a  J. K., bytem Šumperk
- 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: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

676/15 MJP – prodej části p.p.č. 213/5 a p.p.č. 213/7 v k.ú. Horní Temenice, or. naproti 
kapličce v Temenici – lokalita plánované výstavby rodinných domů „Za Hniličkou“

doporučuje ZM
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od  15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 510/15 ze dne 9. 4. 2015  schválit 
prodej části p.p.č. 213/5 o výměře 265 m2, dle GP díl „a“ p.p.č.213/5 o výměře 71 m2  a díl 
„b“ o výměře 194 m2 a   p.p.č. 213/7 o výměře 5 m2 oba v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupující: M. a I. B., bytem Šumperk, díl „a“ p.p.č.  213/5 v k.ú. Horní Temenice
- L. a L. P., bytem Šumperk,  díl „b“ p.p.č. 213/5   a p.p.č. 213/7 oba v k.ú. Horní Temenice
- kupní cena: 200,--Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

677/15 MJP – sleva z nájmu v domě Banskobystrická 1279/50 v Šumperku – byt č. 1

schvaluje
slevu ve výši 100 % z jedné měsíční splátky nájemného z podlahové plochy bytu pro nájemce 
bytu číslo 1 v domě Banskobystrická 1279/50 v Šumperku a nájemce bytu číslo 2 v domě 
Banskobystrická 1275/43 v Šumperku z důvodu provedení sanace vlhkosti v bytech, 
realizované v období od 15. 5. 2015 do 31. 7. 2015. 

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

678/15 MJP – zveřejnění pronájmu budovy č.p. 570  na st.p.č. 733, k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout budovu č.p. 570 - stavba občanského vybavení, která je 
součástí pozemku st.p.č. 733 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek st.p.č. 733 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk
Podmínky:
Účel nájmu: správní budova (kanceláře) pro provozovatele veřejných pohřebišť na území 

města Šumperka
Doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 7. 2015, konec nájmu 30. 6. 2018
Nájemné: min. 12.000,--Kč/rok/celek (z toho 3 600,--Kč činí nájemné za pozemek, 

8.400,--Kč nájemné za budovu), v případě, že nájemce je plátcem DPH, bude 
nájemné budovy navýšeno o DPH v platné sazbě

Zájemce doloží k žádosti kopii oprávnění k podnikatelské činnosti a v případě plátce DPH 
osvědčení o registraci plátce DPH.

Termín: 25.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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679/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu přípojek IS pro novostavbu RD při ul. 
Bohdíkovské 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemcích p.č. 227/1 a 1212/6 v k.ú. Horní Temenice stavbu 
přípojek vodovodu, STL plynovodu, splaškové kanalizace, nadzemního vedení NN včetně 
pojistkové skříně a chráničky stávajícího telefonního vedení, v rámci výstavby rodinného domu 
na pozemku p.č. 226 v k.ú. Horní Temenice.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
L. K., bytem Šumperk.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 1.000,--Kč včetně platné sazby 
DPH/pojistková skříň a 40,--Kč včetně platné sazby DPH/1 m délky vedení (věcného 
břemene), stanovené dle projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný)

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 1.680,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 3. 2018.           
V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč

- budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, zejména podmínku respektovat připravovanou investiční 
akci města – vybudování nového chodníku podél komunikace ul. Bohdíkovské pod sankcí 
úhrady vzniklých nákladů k tíži budoucího oprávněného a podmínky dodržet požadovaný 
způsob uložení přípojek pod smluvní pokutou 5.000,--Kč   

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

680/15 MJP – prodej p.p.č. 1713/1 a p.p.č. 1713/4, oba v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem            
od  15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 512/15 ze dne 9. 4. 2015  schválit 
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
- kupující: R. M., bytem Bratrušov, Šumperk, jako vlastník  st.p.č. 5650, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení s č.p. 2859 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 
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- 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

- kupující je povinen dodržet sjednané podmínky pro zřízení práva služebnosti stezky a cesty 
přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk k p.p.č. 1713/2 a 1713/3 oba v k.ú. Šumperk, které 
jsou dány  usnesením RM č. 513/5 ze dne 9.4.2015   

- 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
nemovitostí

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

  

681/15 Bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0011/2014
uzavřené dne 18. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19             
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2015 do      
30. 6. 2016.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

682/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 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 č. 2 bude prodloužení doby nájmu.  
Podmínky:
- úhrada nájemného a služeb spojených s užíváním bytu za měsíc květen 2015 v termínu      

do  31. 5. 2015
- nájemní smlouva na dobu určitou   od  1. 6. 2015  do  31. 8. 2015

Při nedodržení podmínky úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v daném 
termínu, nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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683/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                  
č. N/0036/2014 uzavřené dne 19. 11. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 11 v domě na ulici
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  
od 1. 6. 2015 do   30. 6. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

684/15 MJP – vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu „nám. Míru 26,  Šumperk                   
– rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „nám. Míru 26, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 

vody a kanalizace“

- 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, Ing. Alice 
Urbášková

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
PaedDr. Zdeněk Formánek

- minimální seznam oslovených zájemců:
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem U Losinky, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 26865360
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,        

IČO 26825180
- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584
- TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o., se sídlem, 8. května 2952/24, Šumperk,      

IČO 25868349

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

685/15 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu  „Třebízského 1, Šumperk – oprava 
chodníků v areálu MŠ“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Třebízského 1, Šumperk – oprava chodníků 

v areálu MŠ“
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- 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, Lubomír Polášek, Ing. Karel 
Kouřil

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Oto Sedlář, 
Ing. Vladislav Mesiarkin

- minimální seznam oslovených zájemců:
- EVJÁK, s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, Šumperk, IČO 26836980
- PAVOK - spol. s r.o., se sídlem Krenišovská 556, Vikýřovice, PSČ 788 13,                       

IČO 45194301
- Provozní Nový Malín s.r.o., se sídlem Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03, IČO 25861905
- EKOZIS, spol. s r.o., se sídlem, Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01,                     

IČO 41031024
- FORTEX-AGS a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

686/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
Jesenická 35

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1413/4 o výměře cca 575 m2  v k.ú. Šumperk,          
za podmínek: 
- účel prodeje: vymezený prostor k domu Jesenická 35, Šumperk 
- kupní cena: 400,--Kč/m2 + případná sazba DPH v platné výši, pokud bude stanoven 

prodávajícímu zákonný odvod DPH    
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu práva   
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena v 18 splátkách, 
přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude převedeno   
po uhrazení kupní ceny  

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu, v případě oddělení pozemku v zájmu prodávajícího 
budou náklady na vyhotovení geometrického plánu hrazeny prodávajícím

- nabídka platí do 30. 9. 2015 

Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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687/15 MJP - zveřejnění pronájmu – část p.p.č. 779/2,  st.p.č. 712, st.p.č. 713 , st.p.č. 714         
a st.p.č. 715 ,  vše v k.ú. Dolní Temenice , or. střelnice za baseballovým hřištěm

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 779/2 o výměře cca 6580 m2, st.p.č. 712             
o výměře 22 m2, st.p.č. 713 o výměře 42 m2, st.p.č. 714 o výměře 47 m2 a st.p.č. 715           
o výměře 54 m2,  vše  v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 
- účel pronájmu: a) část p.p.č. 779/2 střelnice a její zázemí 

                           b) st.p.č. 712, st.p.č. 713, st.p.č.714 a st.p.č.715 - pozemky pod stavbami 
           sklad střel. pomůcek, pro odpočinek, klubovna mládeže, sklad střel.  
           materiálu  

- sazba nájemného: zastavěné pozemky stavbami a část p.p.č. 779/2 o výměře
5880 m2………… 1,--Kč/m2/rok
část p.p.č. 779/2 o výměře 700 m2 ….. 1,--Kč/celek
nájemné celkem 6.046,--Kč.  
V případě zákonného stanovení výpočtu DPH bude nájemné o sazbu 
DPH navýšeno.  

- doba nájmu určitá od  1. 7. 2015 do 30. 6. 2025 
- podmínky jsou stanoveny nájemní smlouvou MP/0018/2010
- po ukončení nájmu budou  stavby  odstraněny nájemcem výhradně na jeho náklady
- jedná se o prodloužení stávajícího nájemního vztahu, který bude sjednán dodatkem 

k nájemní smlouvě MP/0018/2010
Termín: 30.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

688/15 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 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 M. H., oba bytem Šumperk,  jako nájemci, na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

689/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „ZUŠ – odvětrání koncertního a tanečního sálu“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu                  
„ZUŠ – odvětrání koncertního a tanečního sálu“ vyloučit uchazeče ADEX LM s.r.o., Příčná 
758/22, Šumperk, IČO 25892592, z dalšího hodnocení nabídek.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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690/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „ZUŠ – odvětrání koncertního a tanečního sálu“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZUŠ – odvětrání koncertního a tanečního sálu“ uchazeče TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 
293/19, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 42767873. 
Nabídková cena je 801.557,--Kč bez DPH, tj. 969.883,97 Kč včetně DPH.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

691/15 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 6. etapa“

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

zakázkách, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská, Šumperk – 6. etapa“

- 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. Radek Novotný, Ing. Vladislav                      
Mesiarkin

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,          
Ing. Milena Kratochvílová

- minimální seznam uchazečů:
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 60838744
- SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2647, Pardubice, PSČ 530 02,               

IČO 25253361
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc,           

PSČ 779 00, IČO 25869523

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

692/15 Veřejná zakázka „Oprava vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22 v Šumperku“

schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Oprava vstupní terasy ZŠ 
Vrchlického 22 v Šumperku“ 

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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693/15 Veřejná zakázka „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, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Ladislav Trčka,                
Mgr. Petr Málek  

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Ing. Alice Urbášková, Ing. Petr Pacal, Mgr. Milan 
Pšenčík    

                     
- minimální seznam zájemců ve složení:

- Ing. Josef Janáček JPS, Zahradní 33,  Šumperk, IČO 65131673 
- Petr Rychlík, Vikýřovice 397, PSČ 788 13, IČO 61577642 
- 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
- Michal Beil, Sokolovská 1332, Ostrava,  PSČ 708 00, IČO 73222691

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

694/15 Veřejná zakázka „Oprava vstupního schodiště Radnice Šumperk“ 

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

Šumperk“

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

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

- minimální seznam zájemců:
- Mgr. Art. Jiří Finger, Hodolanská 805/30, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00,              

IČO 11190353
- Tomáš Hořínek, tř. Míru 137/104,  Olomouc – Neředín, PSČ 779 00, IČO 45191085
- René Seifried, Radíkovská 85/10, Olomouc – Svatý Kopeček, PSČ 772 00,                

IČO 46617248
- MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21322/21, Šternberk, PSČ 785 01, IČO 70251932
- Luděk Špatenka, Vraclav 34, PSČ 565 42, IČO 64800041

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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695/15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace 

ul. Západní a ul. Sokolská“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Petr Charamza, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena 
Kratochvílová
                
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Marta Halámková,  Mgr. Ilona Moťková, 
Ing. Alice Urbášková  

                     
- seznam zájemců ve složení:

- Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov, PSČ 794 01, IČO 25357352
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21,  Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024
- FORTEX-AGS a.s.,  Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584
- Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240,  Nový Malín, PSČ 788 03, IČO 25861905
- ADVANTA SERVIS s.r.o., Na Soutoku 135, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 60707216

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

696/15 Veřejná zakázka „Cyklostezka Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – vyhrazené jízdní 
pruhy“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Cyklostezka Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – vyhrazené jízdní pruhy“ uchazeče NVB 
LINE s.r.o., Zámostí 42, 765 02 Otrokovice, IČO 26979675 . Nabídková cena je 669.034,22
Kč bez DPH, tj. 809.531,41 Kč včetně DPH, z toho část hrazená městem Šumperkem činí  
171.068,98 Kč bez DPH,  tj. 206.993,47 Kč včetně DPH.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

697/15 Stavba  „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ – smlouva o dílo, 
obchodní podmínky

schvaluje
vzorovou smlouvu o dílo včetně obchodních podmínek pro výběr zhotovitele stavby dle              
§ 28 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (užší podlimitní řízení)
na  stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“. 

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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698/15 Veřejná zakázka „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“

schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Parkovací dům při ul. Finské, 
Šumperk-Temenice, III. etapa“. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

699/15 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2015/2016

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 
ve městě Šumperku pro školní rok 2015/2016.

700/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši           
60 tis. Kč.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

701/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením                  
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
podlahového mycího stroje, v celkové výši do 60 tis. Kč. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

702/15 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2015

schvaluje
seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů bez možnosti 
prodeje samostatně rozlévaného tvrdého alkoholu (pronájem stánkového prodejního místa za 
cenu 400,--Kč/m2 stánkové plochy) a seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem 
nealkoholických nápojů (pronájem stánkového prodejního místa za cenu 100,--Kč/m2

stánkové plochy) na akci Slavnosti města Šumperka pro rok 2015. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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703/15 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:

Vít Rozehnal, Myslbekova 22, 787 01 Šumperk
- 08.06. (pondělí); 10.06. (středa); 12.06.2015 (pátek): Šumperská nokturna, Kostelní 

náměstí, vždy od 20:30 do 22:00 hod.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

704/15 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:

Radoslav Večeřa, Evaldova 4, 787 01 Šumperk, IČO 74419510
- 19.06., 03.07., 17.07., 14.08., 11.09. (vždy v pátek): Taneční zábava, Hanušovická 

pivnice, Zemědělská 20, čas ukončení akce do 24:00 hod.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

705/15 Souhlas se zapůjčením obrazů Zbyňka Semeráka 

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů:

- Vypůjčitel: Domov důchodců Šumperk, p.o., IČO 75004011, se sídlem Šumperk,                
U sanatoria 25, Šumperk 787 01, zastoupený  Ing. Annou Podhrázskou

- Půjčitel: Město Šumperk, IČO: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,                     
787 01 Šumperk

- Předmět výpůjčky:
Císařské erby 45x62cm, inventarizační číslo MUSPH0009PD5, v celkové hodnotě   
15 000,--Kč, Dvě ženy s malovanými džbány 45x62cm, inventarizační číslo 
MUSPH0009PCA, v celkové hodnotě 15.000,--Kč, Chlapec s erby 50x35cm, inventarizační 
číslo MUSPH0009PE0, v celkové hodnotě 15.000,--Kč, Chlapec a kráva 35x50 cm, 
inventarizační číslo MUSPH0009PFV, v celkové hodnotě 7.000,--Kč, Čtyři hodující postavy 
35x50cm, inventarizační číslo MUSPH0009PGQ, v celkové hodnotě 5.000,--Kč,
Lokomotiva 42x32cm, inventarizační číslo MUSPH0009PHL v celkové hodnotě 7.000,--Kč.

- Účel: Oslava 30. výročí založení Domova důchodců Šumperk, p.o. dne 28. 5. 2015.  
- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 22. 5. 2015 do 31. 5. 2015.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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706/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Vlastivědným muzeem v Šumperku

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 12. 2013 s Vlastivědným muzeem 
v Šumperku, p.o., se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO 00098311, zastoupeném PhDr. 
Marií Gronychovou, ředitelkou p.o.  

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

707/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Vlastivědným muzeem v Šumperku

schvaluje
odprodej jednoho kusu mobilního věšáku Vlastivědnému muzeu v Šumperku, p.o., se sídlem 
Hlavní třída 22, Šumperk,  IČO 00098311, zastoupeném PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou 
p.o. Prodejní cena mobilního věšáku je stanovena na částku 1.800,--Kč. Mobilní věšák je 
součástí vybavení galerie Vlastivědného muzea v Šumperku, jež slouží k pořádání kulturních 
akcí. 

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

708/15 Kniha V. L. „Přežili svou dobu II“

schvaluje
poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000,--Kč V. L., bytem Vikýřovice, na vydání knihy 
s životními osudy obyvatel okresů Šumperk a Jeseník.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

709/15 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. 9 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 V. U., bytem  
Šumperk, na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od 1. 6. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2 /měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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710/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0025/2014, 
uzavřené dne 26. 5. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. T., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 2 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13 na straně druhé. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu neurčitou od 1. 6. 2015.   

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

711/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0027/2014, 
uzavřené dne 30. 6. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. V., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 15 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu neurčitou od 1. 7. 2015.   

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

712/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0010/2014, 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a Z. K., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 12 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé 
za podmínek:   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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713/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0013/2014, 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a A. K., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 3 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  2795/109, na straně druhé, 
za podmínek:   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2 /měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

714/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0015/2014, 
uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Š. D., bytem Šumperk, jako 
nájemcem bytu č. 8 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  2795/109, na 
straně druhé, za podmínek:   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

715/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0020/2014, 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. H., bytem Šumperk, jako 
nájemcem bytu č. 105 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na 
straně druhé, za podmínek:   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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716/15 Smlouva o roznášce informačních/propagačních materiálů

schvaluje
uzavřít smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s.p.,        
se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, na dobu určitou                
do 31. 3. 2018 bez vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková 

717/15 Zadávací dokumentace „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“

schvaluje
zadávací dokumentaci dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro zadávací 
řízení na zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

Mgr. Zdeněk Brož v.r. Mgr. Tomáš Spurný  v.r.
        starosta                2. místostarosta




