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           Spis. zn.: 114342/2008 

                 č.j.:  115036/2008 
 
 

U S N E S E N Í  

z 59. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.12.2008 
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. 
 

3074/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII roku 2008 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV, MJP, ŠKV, ŽPR, kanceláře 
TAJ, MP, JSDH, krizového řízení, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3075/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII roku 2008: 
příjmy ve výši    - 18.065 tis. Kč 
výdaje ve výši    - 18.648 tis. Kč 
 
příjmy celkem    757.729 tis. Kč 
výdaje celkem    732.527 tis. Kč 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3076/08 Roční vyúčtování ŠMR, a.s. 

bere na vědomí 
roční vyúčtování správy majetku města Šumperka za rok 2008 období leden – září 
dle předloženého materiálu společnosti ŠMR, a.s., Šumperk, které bylo ukončeno 
rozdílem ve výši 312.098,33 Kč. 
 

3077/08 Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

bere na vědomí 
založení dceřiné společnosti Domu  kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, s názvem 
„Blues Alive, s.r.o.“. 
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3078/08 Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

ukládá 
prověřit uzavřenou smlouvu s DK Šumperk, s.r.o. v návaznosti na založení dce řiné 
společnosti Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, s názvem „Blues Alive, s.r.o.“  
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3079/08 Dohoda o vzájemné spolupráci s Olomouckým krajem – zajišťování POV 

schvaluje 
uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a městem 
Šumperk o zajišťování Programu obnovy venkova 2009. 
 
       Termín: 23.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3080/08 Klášterní kostel – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 
restaurování pěti obrazů zastavení křížové cesty 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce: „Restaurování pěti obrazů zastavení křížové cesty v bývalém 
klášterním kostele PM v Šumperku“ Romanu Balcarovou, Englišova 72, 746 01 
Opava. 
       Termín: 10.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3081/08 Změna ve složení komise architektury a výstavby 

bere na vědomí 
rezignaci členů komise architektury a výstavby: 
Ing. Josefa Hampla, Ing. Vladimíra Viziny a Martina Tomíka k 31.12.2008. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3082/08 Změna ve složení komise architektury a výstavby 

jmenuje 
- Ing. arch. Michaelu Šťastnou členkou komise architektury a výstavby 

k 1.1.2009 
- Ing. Zdeňka Stojaníka členem komise architektury a výstavby k 1.1.2009 
 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3083/08 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.3.2009  stav 219,05 zaměstnanců  (+ 1 RÚI, odd. investic) 
 
       Termín: 01.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3084/08 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 3020/08 ze 
dne 4.12.2008 výpůjčku stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu 
Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou p.č. 1257/125 ost.pl./sport.a rekr. 
a p.č. 1257/146 ost.pl./jiná pl. v k.ú. Šumperk, obec Šumperk včetně všech 
součástí a příslušenství za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, IČ: 00303461, sídlo: Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- vypůjčitel: Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK občanské sdružení, IČ: 

26999501, se sídlem Šumperk, Evaldova 3, PSČ 787 01 
- účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 

tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev 
- doba výpůjčky: určitá s účinností od 1. 1. 2009 do 31.12.2011 
- na konci výpůjčky bude provedeno protokolární předání předmětu výpůjčky 

prostřednictvím správce stadionu – společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
- vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškeré závady 

na předmětu výpůjčky 
- příslušenství a součásti fotbalového hřiště s umělým povrchem tvoří: 2 

fotbalové branky, 2 záchytná oplocení výšky 8 m s předvěšenou sítí, 2 
střídačky, 4 rohové praporky, oplocení celého hřiště včetně 4 vstupních branek, 
zábradlí pro diváky, chodník pro diváky, umělé osvětlení hřiště (4 ocelové 
stožáry – 12 svítidel) včetně rozvaděče 
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- údržbu a opravy předmětu výpůjčky (tj. fotbalového hřiště s umělým povrchem 

a veškerého příslušenství a součástí popsaných shora) zajistí vypůjčitel, a to 
včetně zimní údržby 

- vypůjčitel je oprávněn jako pronajímatel sjednat s třetími osobami nájemní 
smlouvy k předmětu výpůjčky, a to v souladu s účelem výpůjčky. Příjmy 
z pronájmů je vypůjčitel oprávněn použít pouze na opravy, údržbu a provoz 
předmětu výpůjčky a na činnost Fotbalového klubu Šumperk. Vypůjčitel je 
povinen kdykoliv na požádání půjčitele doložit použití příjmů z pronájmů, a to i 
po skončení výpůjčky.   

- pro případ porušení jakéhokoliv ujednání sjednaného ve smlouvě o výpůjčce 
vypůjčitelem, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,--Kč, kterou uhradí 
vypůjčitel půjčiteli do 30 dnů ode dne doručení oznámení o porušení  

- vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu 
výpůjčky. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody na předmětu výpůjčky, které 
budou způsobeny jeho činností nebo činností subjektů užívajících vypůjčený 
majetek na základě smluvního ujednání s vypůjčitelem. 

- vypůjčitel je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání výpůjčky pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy půjčiteli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení tohoto závazku má půjčitel právo odstoupit od této 
smlouvy.  

- ochrana veškerého majetku vypůjčitele umístěného v předmětu výpůjčky před 
ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí vypůjčitele 
a jeho nákladů. Půjčitel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku vypůjčitele 
umístěného v předmětu výpůjčky ani neodpovídá za jiné škody, které by 
vypůjčiteli nebo subjektům užívajících vypůjčený majetek na základě smluvního 
ujednání s vypůjčitelem vznikly v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky 

- spotřebu elektrické energie na předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel včetně 
nákladů na osvětlení hřiště 

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli nebo správci stadionu přístup 
k vypůjčenému majetku za účelem kontroly, zda jej vypůjčitel užívá řádným 
způsobem 

- vypůjčitel je povinen zajistit řádným způsobem při užívání předmětu výpůjčky 
dodržování příslušných právních předpisů, zejména předpisů požární ochrany, 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k ochraně 
životního prostředí 

- vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady řádné nakládání s veškerým 
odpadem v souladu s platnými předpisy  

- vypůjčitel je povinen dodržovat a zajistit dodržování návodu na použití 
předmětu výpůjčky  

- vypůjčitel není oprávněn provádět stavební úpravy na předmětu výpůjčky 
- půjčitel je oprávněn kdykoli odstoupit od této smlouvy, užívá-li vypůjčitel přes 

písemnou výstrahu předmět výpůjčky nebo trpí-li užívání předmětu výpůjčky 
takovým způsobem, že půjčiteli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda 

- paušální poplatek ve výši 500,--Kč dle „Postupu“ za vyhotovení smlouvy 
nebude po vypůjčiteli požadován. 

       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3085/08 MJP – změna smlouvy o pronájmu veřejných WC (Pavlínin dvůr) 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2791/08 ze dne 30.10.2008, kterým byla schválena změna 
smlouvy o pronájmu veřejných WC č. MP/0004/2008/Ha uzavřené dne 24. 1. 2008 
mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 
00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a 
Charitou Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 12, PSČ 787 01, IČ: 
48005894, zastoupenou ředitelem Mgr. Vlastimilem Štrpkou jako nájemcem, ve 
znění dodatku č.1 ze dne 27.2.2008. Změna výše uvedeného usnesení spočívá ve 
změně provozní doby ve dnech pracovního klidu, kdy namísto schválené provozní 
doby So-Ne 8 – 18 hod se s účinností od 1.1.2009 stanoví provozní doba So-Ne   
9 – 18 hod.  
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3086/08 MJP – zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Gen. Krátkého 3A 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  pronajmout nebytové prostory v objektu Gen. 
Krátkého 3A v Šumperku, č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2 v k.ú. Šumperk, nacházející 
se v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 2759 stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 
v k.ú. Šumperk.  
-    účel nájmu: prodejna koberců a záclon 
- doba nájmu: určitá od 1.2.2009 do 31.12.2009 
- nájemné: 82.179,--Kč/11 měsíců 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
- uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy pronajímatele 
 

       Termín: 05.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3087/08 MJP – pronájem p.p.č. 1484/16, 1487/1, 1487/2, 1491/1 a 1491/2 v k.ú. 
 Šumperk – dodatek k nájemní smlouvě MP 5/2007 

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem od 15.12.2008 do 30.12.2008 dle usnesení rady města č. 3069/08 ze 
dne 11.12.2008,  uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 5/2007 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 29.12.2007, kterým dojde k  prodloužení účinnosti nájemní 
smlouvy a to do 31.12.2009. Pronajímatel z nájemní smlouvy je město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461, nájemce Český rybářský svaz – 
místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 11, Šumperk, IČ: 18050430. 
Ostatní podmínky  stanovené nájemní smlouvou MP 5/2007/Pro/Vr  ze dne 
17.1.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2007 se nemění.  
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3088/08 MJP – pronájem objektu na st.p.č. 454/2, část st.p.č. 469/2 a část st.p.č. 276/9 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  objekt na st.p.č. 454/2,  část st.p.č. 469/2  
o výměře cca 300m2 a část  p.p.č. 276/9 o výměře cca 80 m2 vše  v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu neurčitá s účinností od 1.1.2009 s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- sazba nájemného dohodou k celku 1.500,--Kč/rok 
 

       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3089/08 MJP – nájem jižního a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora 

souhlasí 
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – kancelář č. 15 
v jižním křídle Pavlínina dvora, podnájemcem panem Karlem Jáně, IČ: 43985203, 
místo podnikání: Šumperk, M. R. Štefánika 1, PSČ 78701.  
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3090/08 MJP – pronájem nemovitostí v areálu Švagrov 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2008 do 29.12.2008, dle usnesení rady města č. 3039/08 ze 
dne 4.12.2008, pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Šumperka, a to budovy 
– objekt k bydlení č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 125/1, budovy – objekt k 
bydlení bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 378, budovy – objekt k bydlení bez 
č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 379, budovy – jiná stavba bez č.p./č.e. na 
pozemku parc. č. st. 380 a dále pozemků parc. č. st. 125/1 - zastavěná  plocha a 
nádvoří o výměře 338 m2, parc. č. st. 378 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
117 m2, parc. č. st. 379 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, parc. č. 
st. 380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 a parc. č. 924 - ostatní 
plocha o výměře 9.728 m2, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména 
deseti chatkami  na podsadách na pozemku parc. č. 924, vše v katastrálním 
území Vernířovice u Sobotína, obec Vernířovice (areál Švagrov) 
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Nájemce: L. V., Nový Malín,  PSČ: 788 03 
 
Účel nájmu:  provoz stávajícího stravovacího a ubytovacího zařízení 
 
Doba nájmu: určitá od 1.1.2009 do 31.12.2009 
 
Nájemné: 7.000,-- Kč/rok (výše nájmu je dohodnuta s ohledem na stávající 

stavebně technický stav předmětu nájmu) 
 
Podmínky: 
Nájemce je povinen předmět nájmu celoročně užívat a spravovat.  
 
Nájemce je povinen uzavřít svým jménem a na svůj náklad smlouvy na dodávku 
el. energie, plynu, vody a další druhy energií, dodávek a služeb, souvisejících 
s užíváním pronajatého majetku. 
 
Nájemce je povinen zajistit si na vlastní náklady řádné nakládání s komunálním    
a dalším odpadem vznikajícím v souvislosti s činností nájemce,  v souladu           
s  předpisy   o  odpadech,  životním prostředí a dalšími příslušnými právním 
právními předpisy (ukládání do vhodných nádob, odvoz, skládkování  apod.). 
 
Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, hospodařit 
s pronajatým majetkem pronajímatele se šetrností a odbornou péčí řádného 
hospodáře. 
Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu  nebo jeho části do podnájmu třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 
Nájemce je povinen umožnit pronajímateli, přístup do jím užívaných prostor za 
účelem kontroly předmětu nájmu, a to po předchozí písemné výzvě pronajímatele 
učiněné nejméně tři dny předem. 
 
Nájemce nesmí zasahovat ani provádět opravy na zařízeních a stavebních 
konstrukcích bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, ledaže by  byl 
ohrožen život či zdraví osob nebo bezprostředně hrozila škoda na majetku. 
Nájemce je povinen neprodleně hlásit pronajímateli případnou nutnost oprav 
většího rozsahu, jinak je povinen uhradit škodu, která nesplněním této povinnosti 
vznikne. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele provádět 
stavební úpravy nebo měnit způsob užívání předmětných prostor nebo jejich částí.  
Nájemce je povinen dodržovat příslušné předpisy vztahující se k oblasti 
provozování stravovací a ubytovací kapacity. 
Nájemce je povinen vypracovat provozní řád pro areál Švagrova, a to v souladu s 
případnými požadavky hygienické stanice a dále s ohledem na stavebně-technický 
stav areálu řešit provoz provozními opatřeními. 
Předmět nájmu bude nájemci předán do nájmu ve stavu v jakém stojí a leží. 
 
       Termín: 05.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3091/08 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Jesenická 
 61 s o.s. Savore 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 1. 10. 2003 
mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako 
pronajímatelem a Občanským sdružením SAVORE, se sídlem Zahradní 19, 
Šumperk, IČ: 68318481 jako nájemcem, kde předmětem nájmu jsou nebytové 
prostory v budově č.p. 1819 na parcele p.č. 2136 na ulici Jesenická 61, označené 
jako společenský pavilon ve II. NP o celkové podlahové ploše 152m² písemnou 
dohodou ke dni 31.1.2009. 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3092/08 MJP – zveřejnění pronájmu části nebytového prostoru Jesenická 61 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část nebytového prostoru ve II. NP objektu 
č.p. 1869 na parcele p.č. 2136 k.ú. Šumperk na adrese Jesenická 61, Šumperk, a 
to společenskou místnost o  podlahové ploše 55,67 m²  
Podmínky: 
Účel nájmu:  společenská místnost 
Doba nájmu: neurčitá, počínaje dnem 1. 2. 2009 s výpovědní lhůtou 3 měsíce   
Nájemné:  12.000,--Kč/ ročně vhledem k celku s možností valorizace o  
  koeficient míry inflace od roku 2010 
Služby: předpokládané zálohy na služby, spojené s nájmem, činí cca  
  50.000,--Kč/rok 
  
Budoucí nájemce bude moci využívat kuchyňku a sociální zařízení, umístěné 
rovněž ve II. NP objektu. 
       Termín: 10.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3093/08 MJP – rozšíření předmětu smlouvy na úklid radnice o zamykání budovy 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu objektu 
Městského úřadu – nám. Míru 1, Šumperk, uzavřené se společností KBN servis, 
s.r.o., se sídlem Šumperk, K.H.Máchy 9001/15, Šumperk, IČ: 27762271, týkající 
se rozšíření předmětu smlouvy o uzamykání budovy od 1.1.2009 bez navýšení 
finančních nákladů.  
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3094/08 MJP – uzavření smlouvy na revize  a servis EZS – Lautnerova 1 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo na provádění revizí a servisu EZS v budově Městského 
úřadu – Lautnerova 1, Šumperk, se společností Jaroslav Janko – Elektronické 
systémy, se sídlem tř. A. Kašpara 304, 789 61 Bludov, IČ: 70002002,  s účinností 
od 1.1.2009, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. 
 
       Termín: 31.01.1009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3095/08 Rozpracování usnesení ZM č. 984/08 

ukládá 
připravit „Zásady pro prodej bytových domů a nebytových prostor z majetku města 
Šumperka“ v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění.  
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 3096/08 Film o Šumperku 

schvaluje 
variantu 2 „Šumperské leporelo II“ dle předloženého materiálu. 
            
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3097/08 Dodávka služeb mobilního operátora 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku služeb mobilního operátora, dodavatelem služby společnost Telefónica 
O2 Czech Republik, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 a 
následné uzavření rámcové smlouvy v trvání dvou let od podpisu. 
 
       Termín: 09.01.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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3098/08 Změna ve složení komise životního prostředí 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Jiřího Urbana na členství v komisi životního prostředí. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3099/08 Změna ve složení komise životního prostředí 

odvolává 
Kamilu Hlochovou z komise životního prostředí. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                      1. místostarosta 

    
 

 
 


