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Spis. zn.:  75011/2015
              Č.j.:  77780/2015

U S N E S E N Í

z 22. schůze rady města Šumperka ze dne 20. 8. 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.

928/15 Městská knihovna Šumperk – dotační možnosti

bere na vědomí
odmítnutí spolupráce s firmou International systém services a.s.

929/15 Revitalizace Javoříčko

bere na vědomí 
petici obyvatel ulice Javoříčko ke schválení projektu „Revitalizace ulice Javoříčko“ a zápis ze 
schůzky petičního výboru ul. Javoříčko a zástupců ul. Dolnomlýnské s vedením města 
Šumperka konané dne 26. 5. 2015, doložený nesouhlasným stanoviskem obyvatel ulice 
Javoříčko s realizací stavby.

930/15 Revitalizace Javoříčko

bere na vědomí
informaci odboru dopravy, že může dojít ke změně dopravního značení v lokalitě Javoříčko 
(obousměrný provoz), které ve svém důsledku sníží počet parkovacích míst.

931/15 Revitalizace Javoříčko

schvaluje
na základě požadavku obyvatel ulice Javoříčko ukončit přípravné a projektové činnosti pro akci 
„Rekonstrukce komunikací v lokalitě Javoříčko“ včetně vybudování nových parkovacích míst. 

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

932/15 Veřejná zakázka „MěÚ Jesenická 31 – mobiliář“

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

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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933/15 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

   
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Petra Štefečková,
Ing. Zdeněk Stojaník
                             

- minimální seznam zájemců ve složení:
- HS STYL Interiér s.r.o., Stará 205, Bludov, PSČ 789 61,  IČO 27857662
- NOVATRONIC s.r.o., U Potoka 1307/10, Šumperk, IČO 63202701
- Hevos interier s.r.o., Olomoucká 1696/13, Zábřeh, PSČ 789 01,  IČO 25861492
- Alois Krobot, Čičákova 3081/15, Šumperk, IČO 46100997
- Ing. Pavel Holínka, K Zámečku 327, Bludov, PSČ 789 61,  IČO 15513939
- NOVÝ BYT spol. s r.o., 17.listopadu 8, Šumperk, IČO 41605055
- Ambra – Group, s.r.o., Nádražní 289, Sviadnov, PSČ 739 25, IČO 25379887

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

934/15 EPCOS – protihluková stěna – SOD na úpravu projektové dokumentace

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13,  Brno, 
PSČ 620 00, IČO 46347488, na inženýrskou činnost, spočívající v zajištění dodatečných 
podkladů pro vydání územního rozhodnutí z důvodu úpravy DÚR, kterou vyvolal požadavek 
objednatele (posun osy SO 120 – Přivaděč města Šumperk, intravilán a doplnění 
protihlukového opatření u areálu firmy Epcos) pro stavbu "I/44 Bludov, obchvat" za 87.000,--
Kč bez DPH, tj. 105.270,--Kč včetně DPH. 

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

935/15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku – I. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku - I.etapa“ zhotovitelem akce 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,      
Brno, PSČ 620 00, IČO 48035599. Nabídková cena je 5.099.990,--Kč bez DPH, tj. 
6.170.987,90 Kč včetně DPH.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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936/15 Stavba „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova“ – dodatek č. 3

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAJR/091/2014 ze dne 2. 10. 2014, na 
stavbu „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova“, uzavřené s firmou STRABAG 
a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, na vícepráce vyplývající ze skutečného zaměření stavby 
geodetem po dokončení realizace díla. Původní cena dle SOD 10.771.902,01 Kč bez DPH, 
nová celková cena 10.950.779,37 Kč bez DPH, tj. 13.250.443,04 včetně DPH.

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

937/15 Akce „Parkovací dům při ulici Finské, III. etapa – lávka“

bere na vědomí
pozastavení stavebních prací při realizaci akce „Parkovací dům při ulici Finské, III. etapa           
- lávka“,  firmou SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk,                
z důvodu zjištěných skutečností (jiné uložení sítí) neumožňujících založení lávky.

938/15 Akce „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14152 ze dne 16. 6. 2015 uzavřené se společností 
Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 24, Přerov, PSČ 750 02,  IČO 10637028, na akci „ZŠ ul. 
8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa“ na posunutí termínu realizace             
a změnu ceny – méněpráce ve výši 39.031,06 Kč bez DPH.
Původní cena díla činila 3.984.524,00 Kč bez DPH, nová cena díla činí 3.945.492,94 Kč bez 
DPH, tj. 4.774.046,46 Kč včetně DPH. Nový termín pro komplexní dokončení realizace 
předmětu plnění je stanoven na 30. 11. 2015.

Termín: 28.08.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

939/15 Stavba „MŠ Evaldova - rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2015 ze dne 4. 5. 2015 na stavbu „MŠ 
Evaldova - rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“, uzavřené s firmou PRUMHOR spol. 
s r.o., Václavské nám. 808/66, Praha 1, PSČ 110 00, na méněpráce a vícepráce, vyplývající 
z chybného výkazu výměr. 
Původní cena dle SOD 2.022.222,--Kč bez DPH, nová celková cena 2.060.278,--Kč bez DPH, 
tj. 2.492.936,--Kč včetně DPH.

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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940/15 Akce „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace“ uchazeče Atelier 
DPK, s.r.o., Žižkova 5,  Brno, PSČ 602 00, IČO 25348817. Nabídková cena je 1.120.000,--Kč 
bez DPH, tj. 1.355.200,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

941/15 Rozpočtová opatření č. VIII roku 2015 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření VIII. roku 2015:
Příjmy ve výši       2.057 tis. Kč
Výdaje ve výši       2.138 tis. Kč

Příjmy celkem  506.727 tis. Kč
Výdaje celkem  614.773 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 624.789 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem               622.338 tis. Kč

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

942/15 Zpráva o vyřazení majetku města za první pololetí roku 2015

bere na vědomí
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle 
předloženého materiálu.

943/15 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2015

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2015.

944/15 Provedení celkového forenzního auditu ve spol. PMŠ a.s.

bere na vědomí 
zápis z hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku 
„Provedení celkového forenzního auditu ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. a její 
dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o.“
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945/15 Akce „Temenec – oprava břehových opěr“

schvaluje
realizaci jmenovité akce „Temenec - oprava břehových opěr“, prováděné v rámci správy 
vodních toků, v rozsahu celého levého břehu potoka ve Smetanových sadech v úseku mezi 
mostky na ul. Nerudově a ul. Nemocniční, a to z rozpočtu PMŠ a.s. pro rok 2015.

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček

946/15 Akce „Temenec – oprava břehových opěr“

ukládá
vedoucí  odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření navýšení rozpočtu PMŠ a.s. pro rok 
2015 o částku 500 tis. Kč související s realizací jmenovité akce „Temenec - oprava břehových 
opěr“.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

947/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

bere na vědomí
informaci, že vybraný uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku „Provozování veřejných pohřebišť 
na území města Šumperka“ – společnost Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem  
Nerudova 2630/12, Šumperk, IČO 26878186,  předložil na výzvu zadavatele v rámci povinné 
součinnosti před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie veškerých dokladů 
prokazujících splnění požadované kvalifikace pro plnění předmětné veřejné zakázky, a to 
v zadavatelem požadovaném rozsahu, a že v souladu s § 82 ve spojení s § 62 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, došlo s tímto vybraným 
uchazečem k uzavření smlouvy o provádění oprav, údržby a provozu pohřebišť na území města 
Šumperka.

948/15 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění oprav, údržby a provozu pohřebišť na území 
města Šumperka ze dne 18. 8. 2015, uzavřené se zhotovitelem Moravská pohřební služba 
s.r.o., se sídlem Nerudova 2630/12, Šumperk, IČO 26878186, jehož předmětem je 
prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy z 30. 6. 2018 do 31. 8. 2018 a uplatnění měsíční 
ceny za evidenci hrobových míst z roku 2015 i na období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016 tak, 
aby byla zachována celková délka trvání zakázky 36 měsíců.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
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949/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy „Šumperk – Evaldova, p.č. 2053/3, MěÚ Šumperk, přeložka 
NNk“- investor ČEZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Evaldova, p.č. 2053/3, MěÚ 
Šumperk, přeložka NNk“, na pozemcích p.č. 2053/1, 2053/2 a 2053/3 v k.ú. Šumperk –
nové zemní kabelového vedení NN v celkové délce 104,2 m.
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 500,--Kč  

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu 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: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

950/15 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 556/9 v k.ú. Dolní Temenice, lokalita 
u kotelny K6 při Bratrušovské ulici

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 556/9 o výměře 12 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice.
Účel nájmu: umístění a provozování telekomunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. 
Nájemné: 8.000,--Kč + DPH v platné výši/rok, úhrada nájemného zpětně za tři 

roky
Doba nájmu: určitá 15 let, počínaje dnem účinnosti smlouvy

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

951/15 MJP  - dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci MP/0006/2015/Pe, nájem 
části zahrady u domu Lidická 75, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci MP/0006/2015/Pe ze dne
1.7.2015, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem, a  J. P. bytem  Šumperk, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 1484/6 o výměře 257 m2    
v k.ú. Šumperk, pro účely individuálního využití (část zahrady u domu Lidická 75, Šumperk).
Obsahem dodatku č. 1 je prominutí úhrady nájemného za období od 1. 7. 2015 do
30. 6. 2017 ve výši 2.570,--Kč, jako kompenzace nákladů, vynaložených nájemcem na 
odstranění oplocení a úklid odpadu z předmětu nájmu.
Ostatní ustanovení smlouvy OBCH/0031/2011/Pe se nemění.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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952/15 MJP - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/19 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku ke dni 30. 9. 2015 s nájemkyní G. U., bytem Černovice, PSČ 431 01. Současně se 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 10. 2015, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s manželi O. a S. H., bytem 
Šumperk.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

953/15 MJP - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/19 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2015, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucí kupující G. U., bytem Černovice, PSČ 431 01, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní 
cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala 
s manželi O. a S. H., bytem Šumperk.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s manželi      
O. a S. H., bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2015.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

954/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem    
Šumperk,  jako nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu.   
Podmínky:
- úhrada nájemného a služeb spojených s užíváním bytu za měsíc srpen 2015 v termínu do

31. 8. 2015
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

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

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 22 – 20.08.2015

8

955/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě
č. N/0009/2014 uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. O. R., bytem  
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici 
Banskobystrické 1277/46 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

956/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě
č. N/0001/2015 uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici 
Lidické 1312/75 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 9. 
2015 do 30. 11. 2015.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

957/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě
č. N/0002/2015 uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a V. V., oba
bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 23 v domě na ulici 
Zahradní 2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu       
od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015.   

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

958/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 36 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a E. Z., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                   

od 1. 9. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měsíc  

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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959/15 MJP - finanční dar společnosti EPCOS s. r. o.

schvaluje
přijetí neúčelového finančního daru ve výši 52.635,--Kč od společnosti EPCOS s.r.o., se sídlem 
Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 15, IČO 25569341.

Dárce: EPCOS s. r. o., se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 15, IČO 25569341

Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Výše finančního daru: 52.635,--Kč

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

960/15 MJP - Nemocnice Šumperk a. s. – souhlas s podnájmem trafostanice a pozemků

souhlasí
s podnájmem pozemku st.p.č.2508/1 a st.p.č. 2508/2, jejichž součástí je budova trafostanice 
v k.ú. Šumperk, včetně v budově umístěné technologie – dva kusy transformátorů T1, typ 
aTOv374/22, v.č. 301169 a T2, typ aTOv374/22, v.č. 301173 a dále s podnájmem pozemků 
p.č. 569/10, p.č. 578/1, p.č.578/2, p.č.578/7, p.č. 578/8, p.č. 578/10, p.č.2981/2, p.č. 581 
a st.p.č.874, jejichž součástí jsou podzemní rozvody tepelné a elektrické energie v k.ú. 
Šumperk, pronajatých společnosti Nemocnici Šumperk a. s., pro podnájemce společnost 
RIGHT POWER SOURCES, s. r. o., se sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 24169340, za podmínek:

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- doba podnájmu: s účinností od 1. 9. 2015 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

961/15 MJP – smlouva  o právu provést stavbu zpevněného sjezdu z ul. Horní v Šumperku 
na stavební pozemek p.č. 1845/87 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1845/25 a 1845/156 
v k.ú. Šumperk založí ve prospěch stavebníka právo provést na předmětných pozemcích 
stavbu zpevněné plochy, pro účely zajištění sjezdu z ul. Horní na pozemek p.č. 1845/87 v k.ú. 
Šumperk, určený k výstavbě rodinného domu.



RM 22 – 20.08.2015

10

Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
R. B., bytem Šumperk.
Podmínky:
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI a PMŠ a. s.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

962/15 MJP – vypsání  veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy části 1. NP 
pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“ 

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy části     

1. NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“

- členy hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků

členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, Ing. Milena 
Kratochvílová 

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Martin Juřička, Karel 
Kouřil

- Minimální seznam oslovených zájemců:
- FORTEX – AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024
- PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město,

PSČ 110 00, IČO 47153903

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

963/15 MJP – změna  usnesení RM č. 4287/13 – smlouva  o zřízení věcného břemene pro 
stavbu přípojky dešťové kanalizace, pro účely připojení BD Slovanská 260/1, 
Šumperk

schvaluje
změnu usnesení RM č. 4287/13 ze dne 14. 11. 2013, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva umístit a provozovat přípojku dešťové 
kanalizace v délce 19,52 m přes pozemky p.č. 389/1 a 390/1 v k.ú. Šumperk, ve prospěch 
oprávněných z věcného břemene – vlastníků jednotlivých bytových jednotek v domě Slovanská 
260/1, Šumperk: P. CH., R. a N. D., K. H., P. H., B. K., M. a H. M., I. a S. V., R. a  J. Z., M. Z., 
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všichni bytem Šumperk, P. B., bytem Šumperk, Z. a  J. H., oba bytem Šumperk, M. a I. P., oba 
bytem Šumperk,  Z. a I. R., oba bytem  Bohdíkov, PSČ 789 64, přičemž na straně oprávněného 
z věcného břemene bude nově místo jednotlivých vlastníků bytových jednotek uvedeno 
Společenství vlastníků jednotek domu Slovanská 1, Šumperk, se sídlem Slovanská 260/1, 
Šumperk, IČO 26811014.
V ostatním se usnesení RM č. 4287/13 nemění.

Termín: 30.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

964/15 MJP - pronájem kotelny v objektu přednádraží

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 7. 2015 do 14. 8. 2015 dle usnesení RM č. 881/15 ze dne 23. 7. 2015, pronájem 
prostoru k podnikání, označeného jako kotelna, umístěného v I. NP budovy bez č.p./č.e. na 
pozemku st. p.č. 661/1 v katastrálním území Šumperk o podlahové ploše 11,46 m², včetně 
technického vybavení.
Podmínky:
- nájemce: SATEZA a. s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129
- účel nájmu: výroba a rozvod tepla                                     
- doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 9. 2015 
- nájemné: 4.220,--Kč/rok/celek s možností valorizace o průměrnou roční míru inflace

k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě
Nájemce bude současně zabezpečovat dodávky plynu do budovy číslo popisné 3222 na 
pozemku stavební parcele 660/2 v k.ú. Šumperk.

Pronájem bude smluvně zajištěn uzavřením dodatku číslo 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 30. 12. 2008. 

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

965/15 MJP - zveřejnění pronájmu budovy č.p. 570 na st.p.č. 733, k.ú. Šumperk

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

města Šumperka
- doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 10. 2015, konec nájmu 30. 6. 2018
- nájemné: 12.000,--Kč/rok/celek (z toho 3.600,--Kč činí nájemné za pozemek, 8.400,--Kč 

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

Zájemce doloží k žádosti kopii oprávnění provozovat veřejná pohřebiště a v případě plátce DPH 
osvědčení o registraci plátce DPH.

Termín: 24.08.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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966/15 MJP - směna části pozemku p.č. 1273/10 a části pozemku st.p.č. 864/1 v k.ú. 
Šumperk, lokalita u autobusového nádraží

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 6. 2015 do 15. 7. 2014 dle usnesení rady města č. 839/15 ze dne 25. 6. 2015, 
schválit směnu části pozemku p.č. 1273/10 dle GP č. 6532-24/2015 označené jako p.p.č. 
1273/37 o výměře 130 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za část pozemku st.p.č. 864/1 dle GP č. 6532-
24/2015 označené jako 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, který je 
v podílovém spoluvlastnictví Z. H., bytem Šumperk, a  V. Š., bytem Bludov, za dále uvedených 
podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků je stanovena znaleckým posudkem, a to části pozemku 

p.č. 1273/10 ve výši 54.550,--Kč a části pozemku st.p.č. 864/1 ve výši 89.610,--Kč
- město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných 

pozemků ve výši 35.060,--Kč do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí město Šumperk a správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany 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: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

967/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky NTL 
plynovodu, v rámci akce „Novostavba polyfunkčního domu v Šumperku pro 
společnost Parkoffice s. r. o.“, lokalita při ul. Fialově v Šumperku

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. 2048/1 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení: „Přeložka 
NTL plynovodu“, včetně jeho 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.
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 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/1m délky vedení (věcného břemene), minimálně ale 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 minimální částce 
1.000,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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- 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

968/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy ČEZ „Šumperk – Terezínská, p.č. 157/3, Zajíc, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Terezínská, p.č. 157/3, 
Zajíc, NNk“, na pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Šumperk – nová přípojka zemního kabelového
vedení NN v délce 6,34 m.
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.141,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 299,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 1.440,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene osobní služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0040/2014/Pe 
ze dne 4. 12. 2014, bude oprávněnému vyplacen zpět v termínu 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: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

969/15 Informace o organizaci školního roku 2015/2016

bere na vědomí
informaci o organizaci školního roku 2015/2016 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem. 

970/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21,Šumperk, IČO 00852287, přijmout účelově určený 
finanční dar od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 56.724 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů 
pro žáky ze sociálně slabších rodin.

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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971/15 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje
přijetí dotace ve výši 190.000,--Kč na základě smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11,  IČO 60609460, DIČ CZ 60609460, zast. Mgr. 
Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana,  na zajištění koncertu Moravské filharmonie 
Olomouc dne 22. 10. 2015 při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. 

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

972/15 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, Olomouc, 
PSČ 772 00, IČO 00100617, zast. Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého 
výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují: MFO, Felix Slováček, termín a čas 
konání: 22. 10. 2015, místo: Dům kultury Šumperk).

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

973/15 Koncert Moravské filharmonie Olomouc

schvaluje
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, IČO
25818830, zast. Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a propagace 
uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují: MFO, Felix Slováček, 
termín a čas konání: 22. 10. 2015, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). Tržba bude 
příjmem Domu kultury Šumperk, který nebude v souvislosti s akcí uplatňovat vůči městu žádné 
finanční nároky. 

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

974/15 Personální záležitosti

rozhodla
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění,  o   organizační  změně,  spočívající v  navýšení 2 pracovních míst na odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů, navýšení 1 pracovního místa na odboru dopravy, navýšení              
0,5 úvazku na odboru životního prostředí a snížení počtu zaměstnanců na odboru sociálních 
věcí o 1 pracovní úvazek s účinností ke dni 1. 1. 2016.

Termín: 01.01.2016
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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975/15 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 v Šumperku:

stav 194,75 zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené) ke dni         
1. 1. 2016.

Termín: 01.01.2016
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

976/15 Personální záležitosti

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
změnu organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku přílohy č. 1 – systemizace úřadu, 
schváleného usnesením RM č. 130/14, ze  dne 4. 12. 2014. 

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

977/15 Personální záležitosti

schvaluje 
novou systemizaci města Šumperka s účinností ke dni 1. 11. 2015.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

978/15 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2015

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2015.

979/15 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2015

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2015 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 
11/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

980/15 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora

bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora účetní jednotky PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 15. 5. 2015.
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981/15 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, 
uzavřené dne 27. 8. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk       
a PONTISEM Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, s účinností            
od 20. 8. 2015. 

Termín: 20.08.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

982/15 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 2 ks osobních automobilů 
Škoda pro město Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 2 ks osobních automobilů 
Škoda pro město Šumperk“ dodavatelem firmu SAMOHÝL MOTOR, a.s., se sídlem třída 
Tomáše Bati 642, Zlín, PSČ 763 02, Provozovna Samohýl Olomouc, tř. Kosmonautů 846/2, 
Olomouc, PSČ 779 00, IČO 25511165.
Nabídková cena:
- osobní auto Škoda Superb za částku 646.200,--Kč včetně DPH
- osobní auto Škoda Fabia Combi za částku 275.199,--Kč včetně DPH
Celkem 921.399,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková

Ing. Dočekal

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. RNDr. Jan Přichystal   v.r.
        starosta     1. místostarosta






