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Spis. zn.:  51153/2015
              Č.j.:  52070/2015

U S N E S E N Í

z 16. schůze rady města Šumperka ze dne 4. 6. 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.

718/15 Dražba nalezených věcí

bere na vědomí
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 20. 5. 2015.

719/15 Rozpočtový výhled města Šumperka 

doporučuje ZM
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2016-2017 dle předloženého materiálu.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

720/15 Rozpočtová opatření č. IV roku 2015 města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření IV. roku 2015:
Příjmy ve výši     1.956 tis. Kč
Výdaje ve výši                   2.264 tis. Kč

Příjmy celkem 494.759 tis. Kč
Výdaje celkem  604.924 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 612.821 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem            612.489 tis. Kč

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

721/15 Odprodej nepotřebného majetku

schvaluje
odprodej nepotřebného majetku, a to regálů pořízených v roce 1960 (dle předloženého 
materiálu), umístěných na budově MěÚ Jesenická v pořizovací hodnotě 60.113,20 Kč v počtu 
247 kusů. Prodejní cena se stanovuje 20,--Kč/kus.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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722/15 Odprodej nepotřebného majetku

schvaluje
odprodej nepotřebného majetku, a to monitorů HYUNDAI, pořízených v roce 2005 (dle 
předloženého materiálu), umístěných na budově MěÚ Jesenická v pořizovací hodnotě za jeden 
kus 72.102,--Kč v počtu 3 kusů Domu kultury, s. r. o., Šumperk, IČO 25818830. Prodejní cena 
se stanovuje 3.200,--Kč/kus.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

723/15 Nájemné za pronájem nebytových prostor

schvaluje
nájemné za pronájem nebytových prostor pro uskladnění výpočetní techniky po dobu konání 
zastupitelstev města v G-Klubu ve výši 2.000,--Kč za dobu od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015 s 
Domem kultury, s. r. o., Šumperk, IČO 25818830. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

724/15 Veřejná zakázka „Kino Oko – výměna vnějších výplní otvorů“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Kino           
Oko – výměna vnějších výplní otvorů“ vyloučit uchazeče DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních 
Schránek, a.s., Nemocniční 734/13, Šumperk, IČO 25391941, z dalšího hodnocení nabídek.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

725/15 Veřejná zakázka „Kino Oko – výměna vnějších výplní otvorů“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Kino Oko  - výměna vnějších výplní otvorů“ uchazeče JIŘÍ BLAHA s.r.o., Vyšehoří 7,        
789 01 Zábřeh, IČO 27778550. Nabídková cena je  523.478,--Kč bez DPH, tj.  633.408,40 Kč 
včetně DPH.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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726/15 Veřejná zakázka „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“

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

Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Luděk  Cekr, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Vladislav 
Mesiarkin            
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Rudolf Krňávek, Ing. Jaroslav Havlík,  Mgr. Ilona Moťková, Ing. Alice 
Urbášková
                     

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

IČO 60838744
- SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B,  Šumperk, IČO 25898671
- Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČO 25357352
- Alpine Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 

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

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

727/15 Zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova 
v Šumperku“ 

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

zakázkách a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby  „Rekonstrukce komunikace – ul. 
Vančurova v Šumperku“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Luděk 
Cekr
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, PhDr. Oldřich Svozil, Mgr. Ilona Moťková,  
Ing. Jaroslav Havlík 

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

IČO 60838744
- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh, IČO 41031024
- SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 

Brno, IČO 48035599
- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03  Pardubice, IČO 42196868

Termín: 23.07.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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728/15 Veřejná zakázka „Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B“ zhotovitelem akce Obchodní centrum SAN 
s.r.o., Lidická 56, Šumperk,  IČO 02241943. Nabídková cena je 8.890.992,--Kč bez DPH, tj. 
10.758.100,--Kč včetně DPH.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

729/15 Akce  „Rekonstrukce komunikace ulic Sluneční a Pod Senovou“

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno,          
IČO 25322257, na provedení finálních povrchů včetně skladby komunikace shodnou                
s projektem HP II v rámci akce „Rekonstrukce komunikace ulic Sluneční a Pod Senovou“. 
Maximální cena 3.245.225,53 Kč bez DPH, tj. 3.926.722,89 včetně DPH. 

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

730/15 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“ 

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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 změny technického řešení projektové 
dokumentace, a to kolize se zařízením správců sítí O2, ŠPVS, UPC  na stavbě „Parkoviště a 
sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“ ze 6. 6. 2015 na 20. 6. 2015 a vydání 
kolaudačního řízení o stejnou dobu, tj. do 7. 7. 2015.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

731/15 Akce „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu akce „ZŠ ul. 
8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“ vyloučit uchazeče Obchodní centrum 
SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČO 02241943, z dalšího hodnocení nabídek.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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732/15 Akce „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“ uchazeče Ing. Josef Kolář 
– PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČO 10637028. Nabídková cena je 
3.984.524,--Kč bez DPH, tj. 4.821.274,--Kč včetně DPH.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

733/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti      
13 m2 nájemci ZAMIX ALFA s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5, IČO 28565517, zast. Ludmilou 
Blažejovou, jednatelem společnosti, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne           
16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011, na dobu neurčitou, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny STAR ARENA, Gen. Svobody 244/9,
Šumperk - předzahrádka typ 1.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

734/15 MJP – vyhodnocení soutěže „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ 

schvaluje
v souladu s § 81 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ vyhodnocení 
tohoto zadávacího řízení. Nejvýhodnější nabídkou dle § 81 odst. 1 písm. b) zákona                    
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byla komisí vyhodnocena nabídka 
uchazeče: 
Moravská pohřební služba s.r.o., Nerudova 2630/12, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26878186, 
zast. Pavlem Bedáněm, jednatelem společnosti.
Cena 3.781,407,--Kč bez DPH za celou dobu plnění zakázky.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

735/15 Smetanovy sady – altán

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 1289/14 ze dne 18. 9. 2014, kterým byla schválena výstavba nového 
altánu ve Smetanových sadech dle návrhu Ing. arch. Jiřího Valerta.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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736/15 Smetanovy sady – altán

doporučuje ZM
schválit výstavbu nového altánu ve Smetanových sadech dle návrhu Ing. Martina Königa           
a zapracování do programu Rekonstrukce Smetanových sadů v Šumperku.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

737/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk                      
– Bohdíkovská, p.č. 264/5, Hobl, přípojka NNk“ – investor ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
umístit a provést na pozemcích p.č. 1327/3 a 262/3 v k.ú. Horní Temenice stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 264/5, Hobl, přípojka NNk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                    
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 3.000,--Kč včetně platné sazby 
DPH/1 ks zařízení a 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), minimálně ale ve výši 1.000,--Kč včetně platné sazby 
DPH

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v celkové částce 
4.000,--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 20.000,--Kč

- budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, a. s., zejména podmínku respektovat projektovou 
dokumentaci a realizaci investiční akce města „Regulace potoka Temence“ pod sankcí 
úhrady vzniklých nákladů k tíži budoucího oprávněného a podmínku přizvat k pracím 
investičního technika za účelem ověření dodržení dostatečné hloubky uložení vzhledem 
k regulaci potoka pod smluvní pokutou 10.000,--Kč   

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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738/15 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí – JEČMÍNEK, o.p.s.

souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne       
2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 
Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, jako pronajímatelem, a JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Evaldova 25,
Šumperk PSČ 787 01, IČO 26835932, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy                   
o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace,  se sídlem Evaldova č.p. 1907/25, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO 60801085, jako vypůjčitelem, na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM           
č. 327/03 ze dne 20. 2. 2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 1. 7. 2015 do                 
30. 6. 2016. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

739/15 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí – JEČMÍNEK, o.p.s.

souhlasí
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČO 60801085, se sídlem Evaldova č.p. 1907/25, Šumperk, PSČ 787 01, jako půjčitelem           
a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem  Evaldova 25, Šumperk, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 
jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

740/15 MJP – dar vyprošťovacího stroje Správě silnic Olomouckého kraje

doporučuje ZM
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Správě silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizaci, IČO 70960399, se sídlem  Lipenská 120, Olomouc,                 
PSČ 772 11, vyprošťovací stroj VT 55A, inventární číslo: MUSPH0007WVO, Evidenční číslo: 
0033/131, v evidované ceně 137.000,--Kč. Účel darovací smlouvy: doplnění sbírkového fondu 
Muzea silnic ve Vikýřovicích. 

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Skrbek
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741/15 MJP  - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu přípojky NNk, v rámci akce „Stáj pro chov 
masného skotu Horní Temenice“, investor G. 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě           
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 1271 v k.ú. Horní Temenice stavbu přípojky zemního 
kabelového vedení NN, v rámci akce „Stáj pro chov masného skotu Horní Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Ľ. G.,  bytem Šumperk.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 110,--Kč včetně platné sazby    
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), 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

- 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 20.000,--Kč

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

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

742/15 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací a veřejnou zelení 
při ul. Šumavské

schvaluje
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
místní komunikací a veřejnou zelení při ul. Šumavské v Šumperku s finančním vyrovnáním 
za podmínek:
- z vlastnictví města Šumperka bude převeden do vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění          

a služby, s.r.o., IČO 48392952, se sídlem Zemědělská 2520/16, Šumperk, PSČ 787 01,
pozemek p.č. 879/20 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 88 m2 v kat. území Dolní 
Temenice, obec Šumperk (or. v areálu AGRITEC při ul. Šumavské)

- z vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., IČO 48392952, se sídlem  
Zemědělská 2520/16, Šumperk, PSČ 787 01, budou převedeny do vlastnictví města 
Šumperk tyto pozemky v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské): 
p.č. 526/6 ost.pl./ost.komun. o výměře 200 m2, p.č. 526/10 ost.pl./ost.komun. o výměře 
150 m2, p.č. 526/11 ost.pl./ost.komun. o výměře 63 m2, p.č. 526/13 ost.pl./ost.komun.   
o výměře 9 m2, p.č. 526/14 ost.pl./ost.komun. o výměře 159 m2, p.č. 526/15 
ost.pl./zeleň o výměře 84 m2, p.č. 526/16 ost.pl./ost.komun. o výměře 70 m2, p.č. 
526/17 ost.pl./ost.komun. o výměře 1 m2, p.č. 529/8 ost.pl./ost.komun. o výměře 7 m2 
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- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 100,--Kč/m2

+ případná sazba DPH v platné výši, pokud bude převádějící povinen odvádět DPH. Úhrada 
bude provedena do 30 dnů od uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

- směnitelé uzavřou smlouvu o budoucí směnné smlouvě s podmínkou, že vlastní směnná 
smlouva bude uzavřena až poté, co budou z pozemků převáděných z vlastnictví AGRITEC, 
výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., do vlastnictví města Šumperka sejmuta zástavní práva 
na těchto pozemcích váznoucí. AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., bude povinen 
zajistit výmaz zástavních práv do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě        
a nezatěžovat předmětné pozemky právy třetích osob

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hrazen 
společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

743/15 MJP – prodej pozemku p.č. 481/10  v k.ú. Šumperk, za bývalou prodejnou Mountfield

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 12. 5. 2015 od 28. 5. 2015 dle usnesení RM č. 605/15  ze dne 7. 5. 2015 schválit 
prodej pozemku p.č. 481/10 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk (včetně zpevněných ploch) za 
podmínek: 
- kupující: manželé I. O., bytem Moravská Huzová, Štěpánov, PSČ 785 01 a D. O., bytem 

Moravská Huzová, Štěpánov, PSČ 785 01
- 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: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

744/15 MJP – vrácení pozemků p.č. 552/1, p.č. 581/1 v k.ú. Dolní Temenice Státnímu 
pozemkovému úřadu ČR dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., lokalita za 
Domovem důchodců

doporučuje ZM
vzít na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemků a schválit bezúplatný 
převod  pozemků  p.č. 552/1 a p.č. 581/1 v k.ú. Dolní Temenice zpět do vlastnictví                  
ČR - Státního pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.               
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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745/15 MJP – nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro 
stavbu dešťové kanalizace, investiční akce města Šumperka „Komunikace Za 
Hniličkou“ 

doporučuje ZM
schválit uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi 
městem Šumperkem a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, 
týkající se vydání souhlasu s umístěním a stanovení podmínek realizace stavby dešťové 
kanalizace na pozemku ve vlastnictví Ol. kraje p.č. 1333 v k.ú. Horní Temenice (silnice III. třídy 
– komunikace ul. Bohdíkovské), v rámci investiční akce města Šumperka „Komunikace Za 
Hniličkou“, dle předloženého materiálu. 

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

746/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ 
„Šumperk – Nemocniční, p.č. 5441/1, HZS, přeložka NNk“, v rámci projektu „CPS      
a ÚO Šumperk“ – investor HZS Ol. kraje

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p.č. 2045 v k.ú. Šumperk 
založí pro stavebníka právo umístit a provést na předmětném pozemku stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Nemocniční, p.č. 5441/1, HZS, přeložka NNk“, 
v rámci projektu HZS Ol. kraje „CPS a ÚO Šumperk“.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

747/15 MJP – žádost ČZS ZO Šumperk U SANATORIA

neschvaluje
vyhovět žádosti nájemce z nájemní smlouvy MP 121/99/Pro ze dne 3. 3. 1999 ve znění 
dodatků 1,2,3,4,5 a 6, tj.  ČZS ZO Šumperk U SANATORIA, IČO 63696134, který si požádal           
o prodloužení sjednané doby pronájmu z nájemní smlouvy z data 31. 10. 2017 nově do 
31.10.2027 a trvá na sjednané době pronájmu, tj. do 31. 10. 2017.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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748/15 MJP – Žádost ČZS ZO Šumperk U SANATORIA

ukládá
odboru MJP sdělit na základě žádosti o prodloužení nájmu do 31. 10. 2017 ČZS ZO Šumperk 
U SANATORIA, IČO 63696134, předložit materiál k projednání znovu v září 2016 podle 
aktuálního stavu.

Termín: 30.09.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

749/15 MJP – zveřejnění pronájmu části střechy objektu na ulici Čsl. armády 445/22                
–  změna nájemní smlouvy 

schvaluje
zveřejnění záměru města změnit nájemní smlouvu č. 7/97/77001 uzavřenou dne 9. 5. 1997 
ve znění dodatků 1 až 5 na pronájem části budovy č.p. 445, která je součástí pozemku parc.          
č. 631 v obci Šumperk, orientační označení Čsl. armády 22, a to střechy o výměře 31 m² pro 
umístění zařízení za účelem výstavby, provozování, údržby, úprav nebo výměn, modernizace       
a rozvoje telekomunikačních sítí, včetně veškerých koncových a obslužných zařízení, 
umožňujících umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění provozu veřejných 
komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícími 
veřejnou komunikační síť. Změna nájemní smlouvy spočívá v uzavření nového znění nájemní 
smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem a v prodloužení doby nájmu, tj. od účinnosti 
smlouvy na dobu určitou 10 let.  
Podmínky: 
- nájemné ve výši 56.540 Kč/rok/k celku + DPH   
- po uplynutí sjednané doby nájmu se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla 

původně sjednána, prodlužuje o dalších 5 let, pokud některá ze stran písemně alespoň       
9 měsíců před skončením původně sjednané doby nájmu neupozorní druhou stranu, že 
trvá na jejím ukončení ve sjednaném termínu 

- výpovědní doba činí ve všech případech 3 měsíce

Termín: 08.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

750/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1392/15 v k.ú. Šumperk, zahrada u domu 
Vrchlického 23

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1392/15 o výměře 1914 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u bytového domu
- kupní cena:  400,--Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny pozemku 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 nemovitostí

- 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  
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- 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 31. 10. 2015 

Termín: 15.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

751/15 MJP – žádost o odkoupení p.p.č. 1239/15 v k.ú. Šumperk

neschvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1239/15 o výměře 232 m2 v k.ú. Šumperk 
z důvodu ponechání si pozemku ve vlastnictví města Šumperka.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

752/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, při ul. Anglické

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 921/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, dle GP část pozemku označena jako p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, za 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí

Termín: 15.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

753/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1291/3 a dalších, vše v k.ú. Šumperk – výstavba 
rodinných domů při ul. Americké 

schvaluje
záměr města Šumperka  zveřejnit prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6        
o výměře 1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- minimální nabídková kupní cena: 1.000,--Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě 
povinnosti města Šumperka  odvést DPH

- v případě více zájemců bude vyhlášena uzavřená dražba  s tím, že nejvyšší kupní cena 
nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího

- účel prodeje: výstavba maximálně 3 rodinných domů, včetně komunikace a inženýrských 
sítí s napojením na ul. Americkou, dále jen „záměr využití nabízeného území“

- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu  územní studii    
s vizualizací „záměru využití nabízeného území “ do 1 měsíce od přihlášení se v souladu se 
zveřejněným záměrem, nejpozději do 31. 10. 2015, která v případě více zájemců bude 
kritériem pro výběr budoucího kupujícího 
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- 90% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V případě 
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany budoucího prodávajícího bude 
záloha na kupní cenu vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez 
nároku na úrok. V případě odstoupení ze strany budoucího kupujícího z jiného důvodu než 
že prokáže, že na pozemcích nelze provést sjednaný účel, bude budoucím prodávajícím 
vráceno 90% ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po dostavbě komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1895/2 
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, do té doby bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní 

- na výstavbu komunikace na částech pozemků p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. 
Šumperk, bude uzavřena výpůjčka s právem provést stavbu na částech pozemků. Po 
dokončení komunikace bude komunikace převedena do správy a majetku města 
Šumperka 

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „záměru využití 
nabízeného území“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy  
nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím kompenzovány 

- budoucí prodávající  si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě, 
pokud nebude ve správním stavebním řízení „záměru využití nabízeného území“ povolena, 
nebo nebudou splněny termíny předložení územního rozhodnutí „záměru využití 
nabízeného území“ 

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním  řízení 
„záměr využití nabízeného území“ povolen 

- budoucí kupující předloží pravomocné územní povolení na „záměr využití nabízeného 
území“  do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě 
nesplnění této podmínky si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč          
a právo od smlouvy odstoupit

- budoucí kupující začne s realizací „záměru využití nabízeného území “ do 2 let od vydání 
územního rozhodnutí  a bude kolaudován do 3 let od vydání stavebního povolení, v případě 
nesplnění stanovených termínů si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč
za každé nedodržení termínu,  která bude uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode 
dne výzvy

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících
- vybudovaná komunikace na předmětu zveřejněném k prodeji bude tato dále ve správě      

a v majetku budoucího kupujícího, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, 
že ji do správy a svého majetku převezme město    

- kontejnery na směsný odpad budou uloženy na pozemcích, které jsou předmětem 
budoucího prodeje 

- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii  s vizualizací „záměru využití nabízeného území“, který bude 
předložen ke schválení úřadu územního plánování, pokud nebude „záměr využití 
nabízeného území“ odsouhlasen, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy 
odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s vypracováním „záměru využití 
nabízeného území“ 

- žádost na  odkoupení pozemků je nutné doručit nejpozději do 30. 9. 2015 na Městský 
úřad Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk s tím, že v žádosti je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami prodeje a uvést kontakty žadatele (adresu, telefon, 
email) 

- nabídka platí do 30. 9. 2015

Termín: 15.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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754/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka stav.p.č. 148 v k.ú. Horní 
Temenice“, lokalita na horním konci Temenice, při výjezdu z města směrem na 
Bohdíkov

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 1329/3 v k.ú. Horní Temenice „Vodovodní přípojka 
stav.p.č. 148 v k.ú. Horní Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene:
J. G., bytem Šumperk.
R. G., bytem Šumperk.
V. R., bytem Šumperk.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

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

- budoucí oprávnění uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 1.320,--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 budoucích 
oprávněných, 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 oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s., pod smluvní pokutou 5.000,--Kč

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

755/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka stav.p.č. 146 v k.ú. Horní 
Temenice“, lokalita na horním konci Temenice, při výjezdu z města směrem na 
Bohdíkov

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 1329/3 v k.ú. Horní Temenice „Vodovodní přípojka 
stav.p.č. 146 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:
F. K., 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 celkem 500,--Kč včetně DPH, 
stanovené dle projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávnění)

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 1.320,--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, a.s., pod smluvní pokutou 5.000,--Kč

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

756/15 MJP – souhlas s podpachtováním zemědělských pozemků z pachtovní smlouvy 
MP/0003/2014/Pe – Zemědělské družstvo Úsovsko

schvaluje
vydat souhlas s podpachtováním zemědělských pozemků o celkové výměře 18,2249 ha v k.ú. 
Šumperk, Dolní a Horní Temenice, propachtovaných na základě Pachtovní smlouvy 
MP/0003/2014/Pe ze dne 11. 7. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2014, uzavřené 
mezi městem Šumperkem, jako propachtovatelem a Zemědělským družstvem Úsovsko, se 
sídlem Klopina 33, Úsov, PSČ 789 73, IČO 00397318, jako pachtýřem. Pachtýř je oprávněn 
předmětné pozemky podpachtovat pouze zemědělským společnostem, které jsou součástí 
koncernu Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, Úsov, PSČ 789 73, IČO 60793015.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

757/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní               
a splaškové kanalizační přípojky, pro účely připojení RD na adrese Pod Vodárnou 
3255/1A, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní přípojku v délce 5,96 m přes pozemek p.č. 2136 v k.ú. 
Šumperk a splaškovou kanalizační přípojku v délce 7,63 m přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. 
Šumperk, pro účely připojení rodinného domu na adrese Pod Vodárnou 3255/1A, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
J. a A. M., oba bytem Šumperk.
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  544,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 44,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 500,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0013/2012/Pe ze dne 
16. 3. 2012, bude oprávněnými uhrazen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

758/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
„Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice, SO 501 STL plynovod“, 
investor Green Concept Building  s.r.o., lokalita Skalka – soukromá výstavba RD nad 
ul. Finskou v Temenici

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat 
plynárenské zařízení „Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice, SO 501 STL 
plynovod“ přes pozemky p.č. 274/1, 274/10, 274/12, 879/7 a 879/25 v k.ú. Dolní 
Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Vedlejší účastník – investor:
Green Concept Building s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc - Chválkovice,              
PSČ 772 00, IČO 28599292
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  12.964,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.226,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 14.190,--Kč včetně DPH, dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby VBb/0020/2012/Pe ze dne 28. 8. 2012, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2013, bude vyplacen zpět investorovi před vkladem věcného 
práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy

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

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

759/15 MJP – prodej části p.p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže lokalita Javoříčko, 
Blanická

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 12. 5. 2015 do 28. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 601/15 ze dne 7. 5. 2015,  
schválit budoucí prodej části p.p.č. 1354/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- kupní cena:  1.725,--Kč/m2, včetně DPH
- kupující: S. a D. Ch., bytem Šumperk
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- 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

- vlastnické právo do katastru nemovitostí bude převedeno 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 
Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

760/15 Vize Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Doris Šumperk, Komenského 9

doporučuje ZM
schválit vizi Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082. 

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

761/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Výkonnostní 
sport“

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

- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka 
na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z programu 
„Výkonnostní sport“ pro rok 2015, dle přílohy č. 1.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

762/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Výkonnostní 
sport“

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

        
- přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka 

na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z programu 
„Výkonnostní sport“ pro rok 2015, dle přílohy č. 2.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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763/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Výkonnostní 
sport“

schvaluje
seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu z programu „Výkonnostní sport“ pro rok 2015, které komise 
pro přidělování grantů a dotací doporučuje nepodpořit, dle přílohy č. 3.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

764/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost 

neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce:  Asociace firemních sportů a zdraví, o.s., Švehlova 504/16, Hradec Králové, IČO 
22861068

Zastoupený: Mgr. Jiřím Kastnerem, MBA
Účel použití:  na startovní trika k projektu MAMINY RUN konaného v Šumperku dne 

02.05.2015
Výše částky: 3.000 Kč  

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

765/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost 

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka:    

Příjemce:  Sport league, o.s., ČSA 2078/5, Šumperk, IČO  02221365, futsálové sdružení
Zastoupený: Davidem Braunem
Účel použití:  na úhradu pronájmu tělocvičny
Výše částky: 15.000 Kč  
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

766/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost 

neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka      

Příjemce:  TK Šumperk, z.s., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 03550753, tenisový 
klub

Zastoupený: Ing. Dušanem Slavíkem   
Účel použití:  na náklady spojené se zajištěním a zabezpečením turnajů Šumperk Baby Open
Výše částky: 5.000 Kč  

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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767/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost 

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka 

Příjemce:  Klub sportovního tance NEXT Šumperk, o.s., Reissova 2980/36, Šumperk, IČO  
22718419

Zastoupený Jiřím Burdou
Účel použití:  na závodní obuv a oblečení  
Výše částky: 10.000 Kč  
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

768/15 Organizace provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsících 
červenci a srpnu 2015

bere na vědomí
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsících 
červenci a srpnu 2015 dle předloženého materiálu. 

769/15 Změna organizace školního roku 2014/2015 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38 a ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 22

bere na vědomí
informaci o změně organizace školního roku 2014/2015 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38, 
IČO 00852864 a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, spočívající ve vyhlášení volných 
dnů pondělí 29. června 2015 a úterý 30. června 2015 na ZŠ Sluneční 38 a ZŠ Vrchlického 22, 
z technických důvodů.  

770/15 Finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny 
Šumperk a Kina Oko Šumperk v I. pololetí 2015

schvaluje
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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771/15 Otevření třídy mateřské školy pro děti  2–3leté na Mateřské škole Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

schvaluje
otevření třídy mateřské školy pro děti 2-3leté v Mateřské škole Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, s účinností od 1. 9. 2015.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

772/15 Otevření třídy mateřské školy pro děti  2–3leté v Mateřské škole Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2015 ve výši 116 tis. Kč na zvýšené náklady na 
materiální vybavení a provoz třídy MŠ pro děti 2-3leté.

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

773/15 Otevření třídy mateřské školy pro děti 2–3leté v Mateřské škole Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení příspěvku na provoz 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
na rok 2015 ve výši 116 tis. Kč na zvýšené náklady na materiální vybavení a provoz třídy MŠ 
pro děti 2-3leté.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

774/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 
elektrického konvektomatu do školní jídelny, v celkové výši do 343 tis. Kč. 

Termín: 04.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

775/15 Koncepce provozu Informačního centra v Šumperku

doporučuje ZM 
schválit koncepci provozu Informačního centra v Šumperku v nebytových prostorách Divadla 
Šumperk, s.r.o., od 1. 1. 2016.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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776/15 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2014

bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu životního prostředí  na území města Šumperka v roce 2014.

777/15 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2014

ukládá
odboru ŽPR předložit návrh na pokračování v monitorování imisí po 1. 1. 2016 včetně finanční 
náročnosti a změny monitorovací stanice. 

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková 

778/15 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2014 a rozpočet na rok 
2015 ve městě Šumperku

bere na vědomí
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                   

a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014

- rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                  
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

779/15 Hospodaření s komunálním odpadem – nádoby na bioodpad

ukládá
odboru životního prostředí předložit návrh na výběrové řízení, spočívající v nákupu nádob na 
bioodpad. 

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková

780/15 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž rotační kartotéky 
na pracoviště cestovních dokladů“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž rotační kartotéky na pracoviště 
cestovních dokladů“ dodavatelem firmu MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., se sídlem Spodní 
327/5, Hlučín, PSČ 748 01, IČO 25393201. Nabídková cena je 685.000,--Kč bez DPH, tj. 
828.850,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková
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781/15 Petice  za zachování zahrádkářské kolonie U SANATORIA a prodloužení nájemních 
smluv

bere na vědomí
petici občanů za zachování zahrádkářské kolonie U SANATORIA a prodloužení nájemních 
smluv.

782/15 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města

bere na vědomí
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 18. 6. 2015 včetně programu.
   

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














