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Spis. zn.:  58132/2015
              Č.j.:  60589/2015

U S N E S E N Í

z 18. schůze rady města Šumperka ze dne 25. 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.

789/15 Řádná účetní závěrka Divadlo Šumperk, s.r.o.

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/1, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady 
schvaluje
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve výši:

Výnosy celkem 17.186.753,--Kč, z toho:
Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka 12.170.000,--Kč
Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (opravy)       210.000,--Kč
Ostatní dotace                   378.000,--Kč
Ostatní výnosy           4.428.753,--Kč

Náklady celkem 15.793.926,--Kč

Výsledek hospodaření             1.392.827,--Kč

2. rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 v částce 1.392.827,--Kč takto:

uhrazení ztráty na účtu 429 Neuhrazená ztráta z minulých let

Termín: 24.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Potěšil

790/15 Veřejnoprávní smlouva s obcí Dlouhomilov

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

Termín: 01.08.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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791/15 Rozpočtová opatření č. VI roku 2015 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. VI roku 2015 města Šumperka:
příjmy ve výši           5.754 tis. Kč
výdaje ve výši         4.654 tis. Kč

příjmy celkem 504.513 tis. Kč
výdaje celkem 612.478 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 622.575 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem             620.043 tis. Kč

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

792/15 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/0028/2014, 
uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 10 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé. 
Předmětem dodatku bude prodloužení nájmu na dobu neurčitou od 1. 8. 2015.   

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

793/15 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. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0001/2014, 
uzavřené dne 3. 2. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. N., bytem Šumperk, zastoupenou 
opatrovníkem, Alžbětou Novou, jako nájemkyní bytu č. 1 v domě zvláštního určení v Šumperku, 
v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé, za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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794/15 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/0035/2014,
uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. M., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 405 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, na straně 
druhé, za podmínek:   

  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

795/15 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. 106 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. B., trvale 
bytem Zvole, PSČ 789 01, jako nájemkyní na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         
od 26. 6. 2015

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

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

796/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje
neprodloužit dobu nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0014/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 
mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a L. H., zastoupenou zákonným zástupcem, L. T., bytem  
Šumperk jako nájemkyní bytu č. 7 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  
2795/109 na straně druhé do 30. 6. 2015. 

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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797/15 Veřejná soutěž na autobusového dopravce

schvaluje
záměr Města Šumperka realizovat výběrové řízení na dopravce provozujícího městskou 
hromadnou dopravu v Šumperku společně s výběrovým řízením na dopravce pro oblast 
Šumpersko sever, které bude vypsáno Olomouckým krajem – prostřednictvím p.o. KIDSOK.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Novotný

798/15 Výjimka z ustanovení Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku

uděluje
v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě   
Šumperku, výjimku pro Střední školu technickou, železniční a služeb, Gen. Krátkého 30, 
Šumperk, IČO 00851167, pro bezplatné vydání 6 přenosných parkovacích karet pro tuto 
organizaci od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: Ing. Novotný

Ing. Dočekal 

799/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 191/15, 192/15, 194/15, 199/15, 213/15, 214/15, 215/15, 
216/15, 273/15, 274/15, 275/15, 276/15, 278/15, 279/15, 280/15, 282/15, 301/15, 
332/15, 333/15, 334/15, 335/15, 336/15, 337/15, 338/15, 340/15, 341/15, 342/15, 
343/15, 412/15, 487/15, 488/15, 489/15, 490/15, 491/15, 492/15, 520/15, 521/15, 
522/15, 523/15, 524/15, 525/15, 526/15, 527/15, 528/15, 538/15, 541/15, 542/15, 
546/15, 547/15, 553/15, 565/15, 570/15, 571/15, 596/15, 597/15, 598/15, 602/15, 
604/15, 609/15, 610/15, 617/15, 619/15, 631/15, 632/15, 645/15, 646/15, 647/15, 
649/15, 652/15, 655/15, 656/15, 657/15, 658/15, 659/15, 660/15, 667/15, 668/15, 
669/15, 672/15, 673/15, 674/15, 675/15, 676/15, 678/15, 680/15, 686/15, 687/15, 
689/15, 690/15, 691/15  692/15, 693/15, 694/15, 695/15, 696/15, 697/15, 698/15, 
700/15, 701/15, 702/15,703/15, 704/15, 705/15, 706/15, 707/15, 708/15, 719/15, 
724/15, 730/15, 731/15, 732/15, 735/15, 736/15, 740/15, 743/15, 744/15, 745/15, 
747/15, 749/15, 750/15, 751/15, 752/15, 753/15, 756/15, 759/15, 760/15, 761/15, 
762/15, 763/15, 764/15, 765/15, 766/15, 767/15, 770/15, 771/15, 772/15, 773/15, 
774/15, 775/15,779/15,277/15, 349/15,725/15, 726/15, 728/15, 733/15. 

800/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
318/15 do 23.07.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková
476/15 do 23.07.2015 Zodpovídá: Ing. Šperlich
539/15 do 23.07.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
620/15 do 23.07.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
621/15 do 23.07.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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801/15 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2014

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady
bere na vědomí
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly stavu 
účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických ukazatelů a ověření 
skutečností mezi propojenými osobami, a to vše prováděné za období od 1. 1. 2014 do          
31. 12. 2014 auditorem při výkonu auditorské činnosti u společnosti.

802/15 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2014

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady
ukládá
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady společnosti, 
po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2014 představenstvem společnosti a 
dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve věci výsledků hospodaření společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., za rok 2014 v rozsahu:
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 

2014
- rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát v druhovém členění včetně přílohy k účetní 

závěrce za rok 2014
- výroční zpráva za rok 2014 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2014
- zpráva o činnosti správce za rok 2014 – závěrečný účet

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

803/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“             
– rozhodnutí o námitkách

vyhovuje
v souladu s § 111 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
námitkám uchazeče Ing. Jana Mikisková, IČO 48437859, se sídlem Horní 3223/9,                
787 01 Šumperk, proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, doručeným 
zadavateli dne 17. 6. 2015, a to v rozsahu dle stanoviska správce – společnosti Podniky 
města Šumperka a.s.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

804/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“             
– rozhodnutí o námitkách

ruší
usnesení RM č. 734/15 ze dne 4. 6. 2015, kterým rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,        
a dále ruší úkony hodnotící komise spojené s posouzením a hodnocením nabídek                      
a s posouzením kvalifikace uchazečů.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož
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805/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“             
– rozhodnutí o námitkách

ukládá
hodnotící komisi provést jako nápravné opatření nové posouzení kvalifikace uchazečů                 
o podlimitní veřejnou zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“,    
a to s ohledem na námitky, jimž zadavatel vyhověl.

Termín: 30.6.2015
Zodpovídá: Ing. Šperlich

806/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“             
– rozhodnutí o námitkách

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování oprav, údržby a provozu pohřebišť na území 
města Šumperka ze dne 27. 12. 2012, uzavřené se zhotovitelem Ing. Jana Mikisková, IČO 
48437859, se sídlem Horní 3223/9, 787 01 Šumperk, jehož předmětem je prodloužení 
platnosti a účinnosti smlouvy z 30. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Cenové, platební, záruční a další 
podmínky budou vycházet ze stávající smlouvy z 27. 12. 2012.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček

807/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 10,0 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne                  
16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu neurčitou, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny-bar Lužickorbská 7, Šumperk                       
- předzahrádka typ 1.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček

808/15 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 11,0 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne                  
16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011 na dobu neurčitou, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny-cukrárna PIKOLA Polská 3, Šumperk            
- předzahrádka typ 1.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
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809/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č.p. 2408/10, ul. 
Gagarinova, k.ú. Dolní Temenice“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě        
a o zřízení práva provést na pozemku p.č. 613/3 v k.ú. Dolní Temenice stavbu „Vodovodní 
přípojka pro č.p. 2408/10, ul. Gagarinova, k.ú. Dolní Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Společenství vlastníků bytových jednotek domu Gagarinova 2408, Šumperk, se sídlem 
Gagarinova 2408/10, Šumperk, IČO 25880713.
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 minimální částce 
500,--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 30. 4. 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: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

810/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk, Město 
Šumperk, přeložka VNk“, lokalita sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést na pozemcích p.č. 328/15 a 328/2 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy „Šumperk, Město Šumperk, přeložka VNk“, v rámci investiční akce    
města - modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše 1.
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.
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Podmínky uzavření smlouvy:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 1.000,--Kč včetně platné sazby DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene

- budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 
příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene

- budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

811/15 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva umístit a spravovat zařízení 
OBCH/0031/2011/Pe  - monitorovací kamera na budově Katastrálního pracoviště        
v Šumperku 

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva umístit a spravovat zařízení 
OBCH/0031/2011/Pe ze dne 6. 6. 2011, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako 
investorem a Českou republikou – Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, se sídlem 
Jeremenkova 110/15, Olomouc – Hodolany, PSČ 772 11, IČO 71185186, jako vlastníkem 
budovy, jejímž předmětem je zřízení práva ve prospěch města Šumperka umístit a spravovat 
zařízení monitorovacího kamerového systému na budově č.p. 479 na pozemku st.p.č. 626 
v k.ú. Šumperk (adresní místo: Americká 479/2, Šumperk).
Dodatkem č. 1 dojde k prodloužení termínu pro umístění kamery, z původně stanoveného data 
nejpozději do 31. 12. 2013, na nově stanovený termín nejpozději do 31. 12. 2017.
Ostatní ustanovení smlouvy OBCH/0031/2011/Pe se nemění.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

812/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení  
elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk – Nemocniční, p.č. 927/4, Rutar, 
NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Nemocniční, p.č. 927/4, 
Rutar, NNk“ na pozemcích p.č. 565/8, 2076/3 a 2080/2 v k.ú. Šumperk – přípojka zemního 
kabelového vedení NN v délce 140,12 m + 1 ks jistící skříně.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  18.413,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 3.478,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 14.935,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene osobní služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0028/2014/Pe ze dne 
8. 9. 2014, bude oprávněným uhrazen v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

813/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
„REKO NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                  
a provozovat plynárenské zařízení „REKO NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“ přes pozemky 
p.č. 539/14, 539/41, 2080/2, 2169/1, 2267/1 a 2297 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  113.025,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.186,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 114.211,--Kč včetně DPH, dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby VBb/0028/2012/Pe ze dne  4. 10. 2012, bude
vyplacen zpět oprávněnému před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději         
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy

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

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

814/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
„REKO NTL MS Šumperk, ul. Kozinova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat plynárenské zařízení: „REKO NTL MS Šumperk, ul. Kozinova“ přes pozemky p.č. 
2216/1, 2034/1, 108, 2342, 2034/2 a 2035/1 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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-
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 79.297,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 5.807,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 80 % 
slevy za vytěžené úseky v částce 9.504,--Kč včetně DPH a zálohy ve výši 75.600,--Kč
včetně DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene             
a souhlasu se zřízením stavby VBb/0003/2014/Pe ze dne 28. 5. 2014, bude vrácen 
oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem 
věcného práva do KN

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

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

815/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu kabelové přípojky 
NN, pro účely připojení RD na adrese Potoční 3109/52, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku zemního kabelového vedení NN v délce 15,34 m přes pozemek 
p.č. 1184/4 v k.ú. Horní Temenice, pro účely připojení rodinného domu na adrese Potoční 
3109/52, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
M. a P. D., oba bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 186,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 86,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
100,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy                
o věcném břemeni VBb/02/03-Sk ze dne 3. 3. 2003, 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: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

816/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní přípojky, 
pro účely připojení RD na adrese Anglická 2502/22, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní přípojku v délce 2,84 m přes pozemek p.č. 921/1 v k.ú. Dolní 
Temenice, pro účely připojení rodinného domu na adrese Anglická 2502/22,  Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
J. Š., bytem Rýmařov, PSČ 795 01.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 103,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 73,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši    
30,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/05/07/Foj ze dne 19. 3. 2007, 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: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

817/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní               
a splaškové kanalizační přípojky, pro účely připojení RD na adrese Anglická 
3207/17, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 7,78 m přes 
pozemek p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, pro účely připojení rodinného domu na adrese 
Anglická 3207/17, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
P. a  J. R., oba bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 311,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 11,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
300,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0012/2010/Foj ze dne      
6. 4. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010, bude oprávněnými uhrazen ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

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

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

818/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu přípojky 
venkovního a zemního vedení NNk, pro účely připojení víceúčelového objektu na 
adrese Bohdíkovská 3201/39D, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku venkovního a zemního kabelového vedení NN o celkové délce 
24,64 m přes pozemky p.č. 167/1, 1327/2 a 1327/3 v k.ú. Horní Temenice, pro účely 
připojení víceúčelového objektu na adrese Bohdíkovská 3201/39D,  Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
T. V., 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 2.683,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.683,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy 
ve výši 1.000,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/12/06/Foj ze dne 30. 6. 2006, 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: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

819/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní                 
a plynovodní přípojky pro účely připojení plánované výstavby RD na pozemku p.č. 
290/1 v k.ú. Šumperk,  lokalita při ul. Ztracené v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní přípojku v délce 3,37 m přes pozemek p.č. 2230 v k.ú. 
Šumperk a plynovodní přípojku v délce 0,65 m přes pozemky p.č. 2044/1 a 2230 v k.ú.
Šumperk, pro účely připojení plánované výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 290/1 
v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
Oprávnění z věcného břemene: 
M. a  J. T., oba bytem Šumperk
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  500,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0018/2012/Pe ze dne 28. 5. 2012

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

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

820/15 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku st.p.č. 1045 v k.ú. Šumperk, zahrada           
u bytového domu Balbínova 19,  Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku st.p.č. 1045 o výměře 10 m2  v k.ú. Šumperk 
(zahrada u bytového domu Balbínova 19, Šumperk).
Účel nájmu: individuální využití 
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok
Doba nájmu:      neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 07.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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821/15 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk, zahrada         
u bytových domů Zborovská 22, 24 a Jesenická 51, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1463/3 o výměře 1720 m2  v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: a) individuální využití 

b) zahrada a zázemí k domu Zborovská 22, 24 a Jesenická 51, Šumperk
  Nájemné: a) 5,-- Kč/m2/rok

b) 5,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 

lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 07.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

822/15 MJP – prodej části p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, při ul. Anglické 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem         
od 8. 6. 2015 do 24. 6. 2015 dle usnesení RM č. 752/15 ze dne 4. 6. 2015, schválit   prodej 
části  p.p.č. 921/1, dle GP část pozemku označena jako p.p.č. 921/21 o  výměře 16 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice,  za těchto podmínek:
- kupující: J. Š., Rýmařov,  PSČ 795 01
- 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 

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

823/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. Č., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                 

od  1. 8. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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824/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                   

od 1. 8. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

825/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1274/41, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a I. S. a M. S., obě bytem Šumperk,  jako nájemkyněmi na 
straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

826/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. N/0012/2014 uzavřené dne 28. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. K., bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  je navrženo prodloužení doby 
nájmu, a to za splnění podmínky:      
- úhrada dluhu na nájemném a službách spojených s užívání bytu v termínu do 31. 7. 2015, 

nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 8. 2015  do  31. 10. 2015, nájemné ve výši 
47,--Kč/m²/měs.  
Při nedodržení podmínky úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v daném 
termínu, nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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827/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 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 R. a M. S., oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně 
druhé. Důvodem uzavření nájemní smlouvy je prodloužení doby nájmu pro splnění daných 
podmínek a uvedení znění smlouvy do souladu s novým občanským zákoníkem.
Podmínky:
- úhrada dluhu na nájemném a službách spojených s užívání bytu  v termínu do 31. 7. 2015, 

nájemní smlouva na dobu určitou   od  1. 8. 2015  do  31. 10. 2015, nájemné ve výši 
47,--Kč/m²/měs.  
Při nedodržení podmínky úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v daném 
termínu, nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

828/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1279/50 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,      
a to za  podmínek: 

- nájemní smlouva na dobu  určitou od 1. 7. 2015  do 30. 6. 2016
- nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

829/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 12 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1275/43    
s O. T., bytem Šumperk, k 31. 7. 2015 a současně uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11
v Šumperku na ulici Banskobystrické 1279/50 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. T., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé,   a to za  podmínek: 

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2015 do  30. 6. 2016
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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830/15 MJP – pronájem části nemovitosti – střechy na objektu Čsl. armády 445/22 
v Šumperku – uzavření smlouvy o nájmu

schvaluje
uzavřít smlouvu o nájmu části nemovitosti mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné  a T-Mobile Czech 
Republic a.s., se sídlem Tomíčková 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČO 64949681, jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je část nemovitosti – střechy na budově  na 
ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku  o celkové podlahové ploše   31,00 m². Smlouva ke dni 
její účinnosti v celém rozsahu nahrazuje dosavadní nájemní smlouvu č. 007112-000-00 ze 
dne 9. 5. 1997, ve znění jejich dodatků, přičemž je však plně zachována kontinuita nájemního 
vztahu
Podmínky:
Účel nájmu: Provozování telekomunikačních sítí.

Doba nájmu:   
Určitá na dobu 10 let, smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou  smluvních stran 
a účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smlouva    
uzavřena.

Nájem založený touto smlouvou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pokud si 
nájemce alespoň 9 měsíců před skončením původně sjednané doby nájmu písemně požádá                     
o prodloužení doby nájmu, bude nájemní smlouva za předpokladu splnění veškerých    
podmínek daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, prodloužena za stejných podmínek, za 
jakých byla původně sjednána na dobu schválenou radou města Šumperka.

Výše nájemného: 56.540 Kč/rok/celek + DPH, možnost valorizace o koeficient míry inflace od 
roku 2016

Výpovědní doba činí ve všech případech 3 měsíce.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

831/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „nám. Míru 26, Šumperk                
– rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „nám. Míru 26, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 
92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 1.333.333,--Kč bez 
DPH, tj. 1.533.333,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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832/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Třebízského 1, Šumperk              
– oprava chodníků v areálu MŠ“

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Třebízského 1, Šumperk – oprava chodníků 
v areálu MŠ“  vyloučit firmu Ing. Janáček Josef, se sídlem Zahradní 2722/33, Šumperk,         
IČO 65131673.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

833/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Třebízského 1, Šumperk              
– oprava chodníků v areálu MŠ“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Třebízského 1, Šumperk – oprava chodníků 
v areálu MŠ“ zhotovitelem akce firmu EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 
Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024. Nabídková cena je 491.567,--Kč bez DPH, tj. 594.796,--
Kč včetně DPH.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

834/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1991/11 v k.ú.  Šumperk, směr Bratrušov 

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 1991/11 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk                
za podmínek:
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou pergoly
- sazba nájemného 30,--Kč/m2/rok
- úhrada nájemného od 1. 1. 2015 z důvodu skutečného užívání pozemku
- zveřejněným záměrem dojde ke změně stávající nájemní smlouvy z důvodu změny využití 

pronajatého předmětu nájmu

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

835/15 MJP – „Projekt zachování kulturních, společenských a vzdělávacích potřeb občanů 
města Šumperka a okolních obcí“ 

schvaluje
podporu „Projektu zachování kulturních, společenských a vzdělávacích potřeb občanů města 
Šumperka a okolních obcí“. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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836/15 MJP – pronájem části p.p.č. 779/2, st.p.č. 712 a dalších, vše v k.ú. Dolní Temenice, 
or. střelnice za baseballovým hřištěm 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
25. 5. 2015 do 10. 6. 2015 dle usnesení RM č. 687/15 ze dne 21. 5. 2015 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: 
- nájemce: Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností 

České republiky, Šumperk-Temenice, se sídlem Pod Senovou 66, Šumperk, IČO 68318405 
- 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: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

837/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk, or. průchod od pošty 
k hradbám na ul. Starobranskou

neschvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 307/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Šumperk. Současně se stanovuje povinnost správci zeleně PMŠ a.s. se sídlem Slovanská 
255/21, Šumperk, IČO 65138163 provádět pravidelnou údržbu části pozemku 307/1 
navazující na st.p.č. 6/1 v k.ú. Šumperk.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

838/15 MJP – zveřejnění prodeje – výstavba RD na p.p.č. 1632/10 k.ú. Šumperk, při ul. 
Krameriově

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk,     
za podmínek: 

- účel prodeje: výstavba pro bydlení s možností využití komerčního prostoru, dále jen 
„výstavba“ v souladu s platným územním plánem – stabilizovaná plocha 343 – max. výška 
zástavby 7/10 m, plocha smíšená obytná
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- kupní cena: 1.200,--Kč + DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 

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

- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu a regulativy pro 
„výstavbu“ dle tohoto usnesení vizualizaci „výstavby“ 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 

- regulativa pro „výstavbu“: 
- uliční čára dle okolní zástavby v rámci ul. Krameriovy
- zastavěnost pozemku max. 30 %
- max. 2 patra, lze provést obydlené podkroví 
- oplocení do max. výšky 1,5 m a jeho průhlednost musí být alespoň 40 %

- 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 prodeje, bude budoucím 
prodávajícím vráceno 90 % ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po vydání stavebního povolení, do té doby bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí kupní 

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „výstavby“, 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 „výstavba“ povolena, nebo nebudou splněny 
termíny předložení příslušného povolení k „výstavbě“  

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním  řízení 
„výstavba“ povolena

- budoucí kupující předloží příslušné povolení k „výstavbě“ 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 „výstavby“ do 2 let od vydání příslušného povolení           
k „výstavbě“ a „výstavba“ bude povolena k užívání nejpozději do 3 let od vydání 
příslušného povolení k „výstavbě“, 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 „výstavby“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících

- kontejnery na směsný odpad a parkování budou umístěny na  pozemku, který je
předmětem budoucího prodeje 
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- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii  s vizualizací „výstavby“, která bude předložena ke schválení 
odboru strategického rozvoje, investic a ÚP Městského úřadu Šumperk, pokud nebude 
„výstavba“ odsouhlasena, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit bez 
nároku na kompenzaci nákladů spojených s vypracováním „výstavby“

- 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

- Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

839/15 MJP – zveřejnění směny pozemků - části pozemku st.p.č. 864/1 a části pozemku p.č. 
1273/10 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání, 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 rovnodílného podílového spoluvlastnictví V. Š., bytem Šumperk a Z. H., 
bytem Šumperk, část pozemku p.č. 1273/10, dle GP p.p.č. 1273/37  o výměře 130 m2

v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena znaleckým 
posudkem ve výši 54.550,--Kč

- z vlastnictví V. Š., bytem Šumperk a Z. H., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku 
st.p.č. 864/1 dle GP p.p.č. 3263/1 o výměře 63 m2 , p.p.č. 3263/2 o výměře 186 m2 ,
p.p.č. 3263/3 o výměře 125 m2 a p.p.č. 3263/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Šumperk, přičemž 
hodnota směňovaných pozemků je stanovena znaleckým posudkem ve výši 89.610,--Kč

- Město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši 35.060,--Kč 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 
město Šumperk, náklady 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 
výmazu zástavního práva k nemovitým věcem, které jsou předmětem směny

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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840/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. M., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou, počínaje dnem  1. 7. 2015
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

841/15 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací a veřejnou zelení 
při ul. Šumavské

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 8. 6. 2015 do 24. 6. 2015 dle usnesení RM č. 742/15  ze dne 4. 6. 2015 schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné 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  

- 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 vlastní směnné smlouvy před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- smlouva o budoucí směnné smlouvě bude uzavřena 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 Šumperk sejmuta zástavní práva na 
těchto pozemcích váznoucí, nejpozději však do 31. 12. 2018. 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, pokud 
se tak nestane, je město Šumperk oprávněno od smlouvy o budoucí smlouvě směnné 
odstoupit a vlastní směnná smlouva nebude uzavřena

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

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 18 – 25.06.2015

22

842/15 MJP – pronájem budovy č.p. 570 na st.p.č. 733 v k.ú. Šumperk – zrušení usnesení 
RM č. 678/15

ruší
usnesení RM č. 678/15 ze dne 21. 5. 2015, kterým bylo schváleno 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 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

843/15 MJP – pronájem budovy č.p. 570 na st.p.č. 733 v 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
Nájemné: 1.000,--Kč/měsíc/celek (z toho 300,--Kč činí nájemné za pozemek, 700,--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 provozovat veřejná pohřebiště a v případě plátce DPH 
osvědčení o registraci plátce DPH.

Termín: 29.06.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

844/15 Veřejná zakázka „Tělocvična ZŠ 8. května – akustický podhled“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Tělocvična ZŠ 8. května – akustický podhled“ uchazeče STAVOKOMPLEX – TVM s.r.o., 
Hrabenov 92, IČO 25827375. Nabídková cena je 589.000,--Kč bez DPH, tj. 712.690,--Kč 
včetně DPH.

Termín: 23.07.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

845/15 Veřejná zakázka „MěÚ Jesenická 31 – mobiliář“

schvaluje
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MěÚ Jesenická 31 - mobiliář“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,
Ing. arch. Petr Doležal
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náhradníci
      RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Petra Štefečková,
      Ing. Zdeněk Stojaník

                               
- minimální seznam zájemců ve složení:

- Radomír Schauer, Husova 456,789 61 Bludov, IČO 10658149
- HS STYL Interiér s.r.o., Stará 205, 789 61 Bludov, IČO 27857662
- Mias OC spol. s r.o., 539 43 Krouna 322, IČO 00529435
- NOVATRONIC s.r.o., U Potoka 1307/10, Šumperk, IČO 63202701
- Hevos interier, s.r.o., Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh, IČO 25861492 

Termín: 23.07.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

846/15 Veřejná zakázka „Oprava vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22 Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava 
vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22  Šumperk“ vyloučit uchazeče Michala Beila, stavební firmu 
PROFIUM, Sokolovská 1332, 708 00 Ostrava, IČO 73222691.

Termín: 23.07.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

847/15 Veřejná zakázka „Oprava vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22 Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Oprava vstupní terasy ZŠ Vrchlického 22  Šumperk“ uchazeče LAJDORF s.r.o., Jaurisova 
515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ0 28283139. Nabídková cena je 412.949,25 Kč bez DPH, 
tj. 499.668,--Kč včetně DPH.

Termín: 23.07.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

848/15 Stavba „Skatepark Šumperk“ – dodatek č. 1

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2015 ze dne 15. 1. 2015, uzavřené s firmou 
Mystic Constructions spol. s r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2 , na posunutí termínu dokončení 
realizace předmětu plnění – předání a převzetí dokončeného díla  z důvodů změny 
technického řešení a přepracování projektové dokumentace na stavbě „Skatepark Šumperk“,  
z 26. 6. 2015  na 24 . 7. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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849/15 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2014/2015

doporučuje ZM
vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 
2014/2015.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

850/15 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu prasklého odpadního 
potrubí a nutné opravy ve školní jídelně, v celkové výši do 100 tis. Kč.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

851/15 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:

Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou, P.O.Box 17,                    
789 69 Postřelmov, IČO 60801158
- 12.08.2015 (středa): MFF, Sady 1. máje, od 14:00 do 20:00 hod.
- 13.08.2015 (čtvrtek): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 08:30 do 22:00 hod.
- 14.08.2015 (pátek):  MFF, ohňostroj, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00                     

do 24:00 hod.
- 15.08.2015 (sobota): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod.
- 16.08.2015 (neděle): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 22:00 hod.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

852/15 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:
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Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou, P.O.Box 17,                     
789 69 Postřelmov, IČO 60801158
- 14.08.2015 (pátek): MFF, ohňostroj, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 09:00                       

do 24:00 hod.
- 15.08.2015 (sobota): MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

853/15 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 16.091 Kč.

Termín: 25.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

854/15 Zapojení města Šumperka do věrnostního a motivačního systému Jeseníky Pass

schvaluje
uzavření smlouvy o zapojení města Šumperka do věrnostního a motivačního systému Jeseníky 
Pass a dodatku č. 1/2015  se sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z.s.p.o., 
Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČO 68923244.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

855/15 Změna ve složení komise strategického rozvoje, výstavby a architektury

bere na vědomí
rezignaci Tomáše Menšíka na členství v komisi strategického rozvoje, výstavby a architektury 
k 30. 6. 2015.

856/15 Změna ve složení komise strategického rozvoje, výstavby a architektury

odvolává
Ing. Petra Hoffmanna z komise strategického rozvoje, výstavby a architektury k 30. 6. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

857/15 Změna ve složení komise strategického rozvoje, výstavby a architektury

jmenuje
Ing. Jitku Štáblovou a Martina Hožďoru členy komise strategického rozvoje, výstavby                  
a architektury s účinností  od 1. 7. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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858/15 Program prevence kriminality města Šumperka

schvaluje
přijetí neinvestiční dotace na projekty v rámci Programu prevence kriminality města Šumperka 
na rok 2015 ze státního rozpočtu kapitoly MV ČR: 
- Prázdninové pobyty, dotace ve výši 128 000 Kč
- Todle umíme, dotace ve výši 18 000 Kč
- Preventivní besedy pro informované rodiče – rizika i-netu, dotace ve výši 16 000 Kč

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

859/15 Program prevence kriminality města Šumperka

bere na vědomí
vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2014.

860/15 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

souhlasí
v souladu s ustanovením § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka zvláštním 
příjemcem dávky důchodového pojištění pana Rostislava Manna, bytem Temenická 2924/35, 
Šumperk.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

861/15 Rozpracování usnesení ZM č. 253/15 ke zveřejňování seznamu uhrazených faktur

ukládá
kanceláři tajemníka realizovat zveřejňování seznamu uhrazených faktur do 50 tis. Kč městem 
na webových stránkách města, a to měsíčně vždy k pátému následujícího měsíce, počínaje 
měsícem červencem roku 2015 v kumulaci od počátku roku do konce příslušného období        
a vždy za příslušný rok. Údaje budou ve formátu pdf. Účinnost od 1. 7. 2015.
Seznam uhrazených faktur musí minimálně obsahovat tyto údaje: evidenční číslo faktury,
IČO dodavatele, číslo faktury dodavatele, název dodavatele, popis, datum evidence, datum 
doručení, datum splatnosti, celková částka.

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

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






