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Spis. zn.:  66656/2015 

                Č.j.:  69729/2015 

 

U S N E S E N Í  

z 19. schůze rady města Šumperka ze dne 23. 7. 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. 
 

862/15 Rozpočtová opatření č. VII roku 2015 města Šumperka  

schvaluje 
rozpočtová opatření VII. roku 2015: 
příjmy ve výši                           157 tis. Kč 
výdaje ve výši                157 tis. Kč 
 
příjmy celkem     504.670 tis. Kč 
výdaje celkem    612.635 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem  622.732 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem             620.200 tis. Kč 
 
       Termín:  31.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

863/15 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 145/14, 5330/14, 5585/14, 5586/14,  272/15, 304/15, 378/15, 
379/15, 380/15, 381/15, 382/15, 383/15, 398/15, 403/15, 411/15, 443/15, 444/15, 
484/15, 485/15, 499/15, 503/15, 504/15, 505/15, 506/15, 508/15, 515/15, 516/15, 
517/15, 518/15, 519/15, 539/15, 555/15, 577/15, 579/15, 580/15, 581/15, 582/15, 
583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 588/15, 589/15, 593/15, 594/15, 595/15, 
600/15, 605/15, 606/15, 607/15, 611/15, 612/15, 620/15, 621/15, 648/15, 653/15, 
666/15, 682/15, 683/15, 684/15, 685/15, 688/15, 716/15, 717/15, 720/15, 721/15, 
722/15, 723/15, 738/15, 739/15, 742/15, 780/15, 803/15, 804/15, 806/15, 842/15, 
590/15, 591/15, 592/15.  
 

 

864/15 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
4439/09 do 30.08.2015 Zodpovídá: Ing. Pavlíček 
5511/14 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
5631/14 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
318/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková 
476/15 do 31.07.2015 Zodpovídá: Ing. Pavlíček  
513/15 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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865/15 Kontrola usnesení – zrušení části usnesení RM č. 5330/14 

ruší 
usnesení RM č. 5330/14 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro stavbu přeložek NTL a STL plynovodů v rámci akce „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“ v části týkající se uzavření smlouvy pro přeložku NTL plynovodu č. 3.3 – 
Stoka „Dobrovského, na služebném pozemku p.č. 539/14 v k.ú. Šumperk. Dle sdělení 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., přeložka nebude realizována.  
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

866/15 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 18/14 

ruší 
usnesení RM č. 18/14 ke zřízení věcného břemene spočívajícího ve sjednání služebnosti cesty 
a stezky přes st.p.č. 1916/2 v k.ú. Šumperk, z důvodu odstoupení oprávněných z věcného 
břemene. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

867/15 Aktualizace vzorové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů PMŠ, a.s. 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje 
upravenou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, uzavíranou se členy 
orgánů dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). S budoucími novými členy bude uzavřena smlouva o výkonu 
funkce dle schváleného znění, se stávajícími členy bude uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož 
předmětem bude aktualizace smlouvy ve smyslu projednávaných úprav. 
 
       Termín:  30.07.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

868/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“               
– vyhodnocení soutěže  

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. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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869/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“               
– vyhodnocení soutěže  

schvaluje 
pracovní skupinu pro provedení kontroly dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, 
se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 a § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadávací řízení „Provozování veřejných pohřebišť 
na území města Šumperka“ ve složení: 
Mgr. Tomáš Spurný, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, 
Ing. Luděk Šperlich 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

870/15 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, se stavbou komunikace o velikosti             
11,0 m2 nájemci Jiří Giesl, Polská 3, Šumperk, IČO 48437514, 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:  31.07.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

871/15 MJP – předzahrádka 

neschvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2231 v k.ú. Šumperk, se stavbou komunikace o velikosti          
10,0 m2 nájemci Daniel Háje, Banskobystrická 43, Šumperk, IČO 03932451, 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 
KDOVÍKDE Lužickosrbská 7, Šumperk – předzahrádka typ 1.   
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

872/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky 
NTL plynovodu č. 5.3 v ul. Javoříčko v rámci akce „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze – Město Šumperk – Rekonstrukce a doplnění kanalizace“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku p.č. 1346/7 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení: „Přeložka 
NTL plynovodu č. 5.3, Šumperk, Javoříčko“, včetně její součástí, příslušenství, opěrných             
a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti 
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 
zařízení. 



RM 19 – 23.07.2015 

 
4 

 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše jednorázové úplaty je stanovena 

dohodou obou stran v částce 500,--Kč včetně platné sazby DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému od 
katastrálního úřadu doručeno vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do 
katastru nemovitostí 

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

- investor je povinen dodržet podmínky odboru RÚI 
- správní poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

zaplatí budoucí oprávněný z věcného břemene 
 
       Termín:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

873/15  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „PVDSL5M_E06_M_SUMP/143_OK“, investor Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., or. lokalita křižovatky ul. Zábřežské a Bří Čapků 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést přes pozemky st.p.č. 1903/2, 2074 a st. 1904/2 v k.ú. Šumperk stavbu 
komunikačního zařízení: „PVDSL5M_E06_M_SUMP143_OK“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
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) 

‐ 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 30. 4. 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:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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874/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu přípojky dešťové 
kanalizace, pro účely připojení rodinného domu na adrese Hanácká 143/7, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přípojku dešťové kanalizace v délce 5,37 m přes pozemek p.č. 2232/2 
v k.ú. Šumperk, pro účely připojení rodinného domu na adrese Hanácká 143/7, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
P. a G. S., první bytem Dolní Studénky, PSČ 788 20, druhá 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/0015/2012/Pe ze dne 17. 4. 2012 

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

       Termín:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

875/15 MJP - dodatek č.  9 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku               
a odpovědnosti za škodu  

schvaluje 
s účinností od 24. 7. 2015 uzavřít dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na 
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČO 47116617, jako pojistitelem, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude změněn soubor 
pojištěných budov a staveb takto: 
- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude navýšena pojistná částka u MŠ Pohádka              

– Nerudova 4B (č.p. 567 na st.p.č. 541 v k.ú. Šumperk) z částky 5.270.760,-Kč na částku 
11.986.011,-Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude upraveno označení st.p.č. „723“ na „733“          
u provozní budovy na centrálním hřbitově 

- v příloze č. 4 bude změněno umístění položky „Boží muka“ z „p.č. 695 v k.ú. Dolní 
Temenice – u cesty na Háj“ na „Vlastivědné muzeum v Šumperku“. 

 
Pojistné za změněné riziko a období od 24. 7. 2015 do 29. 2. 2016 činí 370,-Kč a je splatné 
k 1. 8. 2015. 

  
       Termín:  31.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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876/15 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 1865/1 v k. ú. Šumperk, lokalita Samota na 
Nových Domkách  

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej  části p.p.č. 1865/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 
- 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  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín:  30.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

877/15 MJP - realizace příslibu prodeje – T., or. při ul. Okružní vedle sběrného místa  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 3. 4. 2006 do 18. 4. 2006 dle usnesení rady města č. 4508/06 ze dne 23. 3. 2006             
a podle usnesení zastupitelstva města č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006, č. 660/12 ze dne        
12. 7. 2012, č. 936/13 ze dne 20. 6. 2013 a č. 1359/14 ze dne 9. 10. 2014, kterými byl 
schválen příslib prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 290/1 o výměře 328 m2 v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupující M. a  J.T.,  bytem Šumperk 
- kupní cena: 600,--Kč/m2, stanoveno usneseními zastupitelstva města při schválení 

příslibu prodeje, doplatek kupní ceny ve výši 127.500,--Kč bude uhrazen nejpozději             
do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 20. 12. 2015 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  
 

Termín:  17.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

878/15 MJP - zveřejnění prodeje pozemků ve vnitrobloku ul. Revoluční, Vrchlického               
a Wolkerova, or. vedle bývalého obchodu „Moravanka“  

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1394/2 o výměře 494 m2, p.p.č. 1394/3           
o výměře 514 m2, st.p.č. 1871/2 o výměře 256 m2 a st.p.č. 1870/3 o výměře 50 m2, vše 
v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům 
- 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  
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- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena v 18 splátkách, 
přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny  

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

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

- nabídka platí do 30. 11. 2015  
 

        Termín:  30.07.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

879/15 MJP - zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1893/1  v k.ú. Šumperk, or. konec ul. 
Janošíkovy, průchod kolem areálu 5. ZŠ  

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1893/1  o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 
- 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 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu práva do katastru   
 

       Termín:  30.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

880/15  MJP - pronájem části p.p.č. 307/1 v k. ú. Šumperk, or. naproti minigolfu 

neschvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části  p.p.č. 307/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Šumperk.  Důvodem je ponechání zeleně bez dalšího využití. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

881/15 MJP - zveřejnění pronájmu kotelny v objektu přednádraží  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout prostor k podnikání, označený jako kotelna, umístěný  
v I. NP budovy bez č.p./č.e. na pozemku st.p.č. 660/1 v k.ú. Šumperk o podlahové ploše      
11,46 m². 
Podmínky: 
- účel nájmu - výroba a rozvod tepla   
- doba nájmu - neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 9. 2015 
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- nájemné – 4 220,--Kč/rok/celek + DPH, nájemné možno valorizovat o průměrnou roční 
míru inflace 

- zájemce doloží autorizaci na výrobu a rozvod tepla  
- pronájem prostor včetně technického vybavení 
Budoucí nájemce bere na vědomí, že je nutno zajistit dodávky plynu do budovy č.p. 3222 na 
st.p.č. 660/2 v k.ú. Šumperk. 

 
       Termín:  31.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

882/15  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu „Výstavba vodovodní, kanalizační a plynovodní 
přípojky pro objekt na p.č. 1585/1, k. ú. Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě         
a o zřízení práva provést na pozemcích p.č. 2227/1 a 390/1 v k.ú. Šumperk stavbu „Výstavba 
vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro objekt na p.č. 1585/1, k.ú. Šumperk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
T. M.,  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 180,--Kč včetně platné sazby       
DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale celkem 1.000,--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 oprávněný) 

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene, v částce 11.070,--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 20.000,--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:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

883/15 MJP – pronájem budovy č. p. 570 na st.p.č. 733, k. ú.  Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 29. 6. 2015 do 15. 7. 2015 dle usnesení rady města č. 843/15 ze dne 25. 6. 2015, 
pronájem budovy 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. 
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Nájemce:  Ing. Jana Mikisková, se sídlem Horní 3223/9, Šumperk, IČO 48437859 
Účel nájmu: správní budova (kanceláře) pro provozovatele veřejných pohřebišť na území 

města Šumperka 
Doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 8. 2015, konec nájmu 31. 12. 2015 
Nájemné: 1 000,--Kč/měsíc/celek (z toho 300,--Kč činí nájemné za pozemek, 700,--Kč 

nájemné za budovu). Nájemné budovy bude navýšeno o DPH v platné sazbě 
Služby: hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům případně správci budovy  

společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
Skončení nájmu:   
- písemnou dohodou obou stran 
- dnem ukončení činnosti nájemce jako provozovatele veřejných pohřebišť 

 
       Termín:  31.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

884/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech          
v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění údržby a ovládání veřejné automatické toalety zn. 
Francioli č. OBCH/0011/2015 ze dne 14.4.2015 mezi městem Šumperkem a Charitou 
Šumperk, IČO 48005894, se sídlem Šumperk, Jeremenkova 7, PSČ 787 01, za těchto 
podmínek: 
- dohodou smluvních stran se zruší účinky výpovědi smlouvy podané Charitou Šumperk dne 

30. 6. 2015, když dle podané výpovědi měla smlouva skončit dnem 31. 7. 2015 
- rozšíření povinností údržby prováděné Charitou Šumperk o: provádění pravidelného 

manuálního čištění toalety min. 3 x týdně a jednorázového manuálního očištění toalety 
v případě silného znečištění s použitím dodavatelem povolených čisticích chemických         
a mechanických prostředků, a to dle potřeby s ohledem na znečistění 

- navýšení dotace na zajištění závazku Charity Šumperk dle předmětu této smlouvy                
o 10.000,--Kč za 6 kalendářních měsíců provozu toalety v příslušném kalendářním roce 
s tím, že pro období 1. 7. 2015 do 15. 10. 2015 bude dotace navýšena o alikvotní část,       
tj. o 5.833,--Kč.  

 
Termín:  31.07.2015 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

885/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech          
v Šumperku 

ukládá 
odboru finančnímu a plánovacímu zapracovat do rozpočtového opatření navýšení dotace          
pro Charitu Šumperk na zajištění údržby a ovládání veřejné automatické toalety zn. Francioli       
ve Smetanových sadech v Šumperku z částky 20.000,--Kč/rok na částku 30.000,-Kč/rok 
s tím, že pro rok 2015 bude dotace navýšena o částku 5.833,--Kč (tj. pro období od 1. 7. 2015 
– 15. 10. 2015). 

Termín:  17.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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886/15 MJP – údržba veřejné automatické toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech          
v Šumperku 

ukládá 
odboru sociálních věcí zpracovat dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Charitě 
Šumperk, kterým bude navýšena dotace na zajištění údržby a ovládání veřejné automatické 
toalety zn. Francioli ve Smetanových sadech v Šumperku o 10.000,--Kč/rok, tj. na částku 
30.000,--Kč/rok s tím, že pro rok 2015 bude dotace navýšena o částku 5.833,--Kč (tj. alikvotní 
část za období od 1. 7. 2015 – 15. 10. 2015). 

Termín:  17.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

887/15 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1268/29 v k.ú. Šumperk,  or. areál za Tyršovým 
stadionem 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1268/29 v k.ú. Šumperk, o výměře cca 100 m2, včetně všech 
součástí a příslušenství za těchto podmínek: 
- pronajímatel: CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150,  

PSČ 702 00, IČO 26830841 
- nájemce: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461 
- účel nájmu: přístup k pozemkům p.č. 1268/1 a p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, ve 

vlastnictví města Šumperk, a to z důvodu provádění terénních úprav na pozemku p.č. 
1268/39 

- sazba nájemného: 100,--Kč/rok + DPH v platné výši pro dané období 
- doba nájmu: určitá, 2 roky ode dne uzavření smlouvy 
- údržbu předmětu nájmu bude provádět nájemce na vlastní náklady 

 
 Termín:  30.09.2015 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

888/15 MJP – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2015 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 146/14 ze dne 29.12.2014, kterým byl schválen plán oprav a investic 
v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2015 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 
30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného     8.462.858 Kč 
- převod fin. prostředků fondu investic z roku 2014 do roku 2015  1.792.000 Kč 
- celková výše fondu investic pro rok 2015               10.254.858 Kč  

 
FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2015): 
- rekonstrukce 1. NP pavilonu F – vybudování sociálních lůžek  3.400.000 Kč 
- rekonstrukce operačního sálu č. 6 v pavilonu C – 1. etapa  3.904.858 Kč 
- rekonstrukce rehabilitačního bazénu v pavilonu C       200.000 Kč 
- instalace klimatizačních jednotek do ambulancí ORL v pavilonu B    100.000 Kč 
- rekonstrukce hlavního přívodu vody z objektu lékárny do propoj. uzlu    300.000 Kč 
- rekonstrukce personálního a klientského vchodu v 1. NP pavilonu B    350.000 Kč 
- instalace klimatizačních jednotek do ortoped. ambulancí  v pavilonu C    350.000 Kč 
- stavební úpravy části 1. NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN  1.900.000 Kč 
- Celkem fond investic roku 2015                           10.254.858 Kč  
 
        Termín:  31.12.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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889/15 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1 v k. ú. Šumperk, or. plocha 
mezi domy Reissova 9, 11, 13, 15, 17, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 70 m2  v k.ú. Šumperk 
(plocha mezi domy Reissova 9, 11, 13, 15 a 17, Šumperk). 
Účel nájmu:  a) individuální využití  

   b) pozemek pod stavbou 
            Nájemné:  a) 5,--Kč/m2/rok 
    b) 30,--Kč/m2/rok 
                           Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 

lhůta se stanovuje tříměsíční 
  Podmínky: povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce, 

povinnost odstranění porostů a stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce. 
 

 Termín:   03.08.2015  
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

890/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu „VPI Šumperk, Temenická, okr. křižovatka“ – investor Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
provést přes pozemky p.č. 119/2, 920/13, 120/3, 120/1, 120/2, 120/4, 126/1, 918/10, 
108/15 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 276/6, 269/1, 2039/2 a 276/9 v k.ú. Šumperk stavbu 
přeložky komunikační sítě: „VPI Šumperk, Temenická, okr. křižovatka“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,--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 oprávněný 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:  31.10.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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891/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 684/2, p.p.č. 684/5, p.p.č. 687/101 – pozemek ve 
ZJE a p.č. 676/4 – pozemek ve ZJE, vše v k.ú. Horní Temenice, or. směr Hrabenov  

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 684/2 o výměře 1283 m2, p.p.č. 684/5            
o výměře 717 m2, p.č. 687/101 o výměře 4143 m2 - pozemek ve ZJE a p.č. 676/4 o výměře 
9100 m2 - pozemek ve ZJE vše v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 
- kupní cena: min. 15,--Kč/m2 
- účel prodeje: zemědělské využití 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva 
 
        Termín:  30.07.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

892/15 MJP – oznámení JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D. dle ust. § 442 zákona o obchodních 
korporacích 

bere na vědomí 
oznámení JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D. dle ustanovení § 442 zákona č. 90/2012 Sb.,                
o obchodních korporacích, adresované městu Šumperku, jako jedinému akcionáři společnosti 
Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 
65138163, o okolnostech předvídaných ustanovením § 441 zákona o obchodních 
korporacích. 
 
  

893/15 Akce „Obnova vstupního schodiště Radnice Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Obnova vstupního schodiště Radnice Šumperk“ uchazeče René Seifried, Radíkovská 
10, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 46617248.  
Nabídková cena je 1.873.000,--Kč bez DPH, tj. 2.266.330,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  03.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

894/15 Akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III. etapa“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice, III.etapa“ uchazeče SART – stavby        
a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B,  787 01  Šumperk, IČO 25898671. 
Nabídková cena je  2.107.000,--Kč bez DPH, tj. 2.549.470,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  20.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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895/15 Akce „Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská“ uchazeče STAVOKOMPLEX TVM, 
s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375. 
Nabídková cena je  1.642.268,--Kč bez DPH, tj. 1.987.144,--Kč  včetně DPH. 
 
       Termín:  20.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

896/15 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 6. etapa“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 6.etapa“ zhotovitelem akce EKOZIS 
spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh  IČO 41031024.  
Nabídková cena je 6.150.268,--Kč bez DPH, tj. 7.441.824,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  03.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

897/15 Stavba „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku – I. etapa“ 

ruší 
usnesení RM č. 727/15 ze dne 4. 6. 2015, kterým bylo schváleno vypsání zjednodušeného 
podlimitního řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
zhotovitele stavby  „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku  - I.etapa“. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

898/15 Stavba „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku – I. etapa“ 

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 – I. etapa“  
 

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

899/15 Stavba „Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“ 

schvaluje 
změny při provádění prací na stavbě „Stavební úpravy MěÚ  Jesenická 31“ firmou Experior 
s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, z důvodu zjištěných skutečností během provádění 
rekonstrukčních prací. Vícepráce a méněpráce budou vyčísleny dle skutečných nákladů po 
dokončení celého díla (všech tří etap). 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

900/15  Akce „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1407003 ze dne 19.8.2014 uzavřené se 
společností COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, 
IČO 46577238, na akci „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ 
na méněpráce (poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů a zemin na skládce) ve výši 
91.436,08 Kč bez DPH, tj. 110.637,66 Kč včetně DPH.  
Původní cena díla včetně dodatku č.1 činila 13.936.026,18 Kč bez DPH, nová cena  díla činí 
13.844.590,10 Kč bez DPH,  tj. 16.751.953,02 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  03.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

901/15 Akce „Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku“ – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2014 uzavřené s Ing. Janou Mikiskovou, Horní 
3223/9, 787 01  Šumperk, IČO 48437859,  na akci „Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech 
v Šumperku“ na vícepráce - založení a regenerace trávníku nad rámec projektu ve výši 
94.408,--Kč bez DPH, tj. 114.233,68 Kč včetně DPH. Smluvní cena se mění na        
2.397.611,--Kč bez DPH, tj. 2.901.109,31 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  20.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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902/15 Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové 
dokumentace“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace ulice Šumavská                

– zpracování projektové dokumentace“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný,               
Bc. Veronika Lukášová 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,         
Ing. Lenka Krobotová  

 
- minimální seznam zájemců ve složení: 

- Atelier DPK s.r.o., Žižkova 5, Brno, IČO 25348817 
- Dopravní projektování spol. s.r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava,     

IČO 25361520 
- Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO 64313743 
- Alfaprojekt Olomouc, a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČO 25849280 
- HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČO 44961944 

 
        Termín:  27.07.2015 
        Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

903/15 Akce „Kino Oko – výměna vnějších výplní otvorů“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2015 ze dne 23. 6. 2015, uzavřené se 
společností Jiří Blaha s.r.o., Vyšehoří 7, 789 01 Zábřeh, IČO 27778550, na akci „Kino            
Oko – výměna vnějších výplní otvorů“ na posunutí termínu realizace a změnu dodávky    
materiálu – méněpráce ve výši 16.173,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 9.819,00 Kč          
bez DPH. 
Původní cena díla činila 523.477,64 Kč bez DPH, nová cena díla činí 517.123,64 Kč bez DPH,  
tj. 625.719,60 Kč včetně DPH. Nový termín pro komplexní dokončení realizace předmětu 
plnění je stanoven na 25. 9. 2015. 
 
       Termín:  31.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

904/15 Stavba „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“ 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  VPI/MS/2015/00079 
v rámci stavby  „VPI Šumperk, Temenická, okr. křižovatka“ s vlastníkem sítě elektronických 
komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  Praha 3-Žižkov,  
PSČ 130 00, IČO 04084063. 
 
       Termín:  30.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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905/15 Komise 132 – sociální politika 

ukládá 
připravit podmínky pro realizaci usnesení Komise 132 z 24. 6. 2015.  
 
       Termín:  30.09.2015 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

906/15 Změna ve složení Komise 132 

bere na vědomí 
rezignaci Davida Šimáka na funkci člena Komise 132 k 23. 7. 2015.    
 
 

907/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout finanční dar v celkové výši 
33.200 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od Unie rodičů z Pětky, o.s., Vrchlického 
22, Šumperk, IČO 01734351, který bude účelově poskytnut na pořízení 20 ks šatních skříněk. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

908/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 
interaktivního setu do I. ročníku, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

909/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 podlahových krytin 
v budově školy, v celkové výši do 107 tis. Kč.  
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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910/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, posílit fond investic převodem finančních prostředků           
z rezervního fondu, v celkové výši 200 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

911/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
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 rozvodů topení na pracovišti na ulici Šumavská, v celkové výši do 
430 tis. Kč.  
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

912/15 Pořízení 10 kusů prodejních stánků 

schvaluje 
nákup 10 kusů nových prodejních stánků pro potřeby trhů v max. výši 250.000,--Kč bez DPH. 
 
       Termín:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

913/15 Pořízení 10 kusů prodejních stánků 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV          
o částku související s pořízením 10 kusů nových prodejních stánků. 
 
       Termín:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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914/15  Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout v souladu s § 27 odst. 
5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, finanční dar od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795, 
v celkové výši 15.000,--Kč. Dar bude účelově poskytnut na podporu 11. ročníku akce Město 
čte knihu.  
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

915/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

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 výměnu 
obložení pod střechou budovy, v celkové výši do 100 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

916/15 Dětský klíč Šumperk, o.p.s. – žádost příspěvek na sociální účely 

doporučuje ZM 
schválit dotaci na činnost organizaci Dětský klíč Šumperk, o.p.s., Kozinova 5, Šumperk,          
IČO 25852957,  na základě žádosti organizace na rok 2015 ve výši 80.000,--Kč. 
 
       Termín:  17.09.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

917/15 Dětský klíč Šumperk, o.p.s. – žádost příspěvek na sociální účely 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření na rok 2015 částku 80.000,--Kč jako dotaci 
na činnost pro Dětský klíč Šumperk, o.p.s., Kozinova 5, Šumperk, IČO 25852957. 
 
       Termín:  31.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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918/15 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek 

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 paní L. B.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

919/15 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek 

souhlasí 
v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka zvláštním příjemcem dávky státní 
sociální podpory paní H. Š., bytem Šumperk.  
 
       Termín:  31.08.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

920/15 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. 109 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. M.,  bytem 
Dolní Studénky, na straně druhé za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od 1. 8. 2015  
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  31.08.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

921/15 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 dohodu o zániku nájmu k bytu č. 406 o velikosti 1+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 106 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení  
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v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk jako pronajímatelem na straně jedné a  J. V., bytem 
Šumperk jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- zánik nájmu k 31. 7. 2015 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od  1. 8. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 

 
        Termín:  31.08.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

922/15 Oddávající 

pověřuje 
v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení            
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D. 
přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství (při občanských sňatcích).  
 
       Termín:  24.07.2015 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal  v.r.     Mgr. Tomáš Spurný   v.r. 

1. místostarosta         2. místostarosta 
 


