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Spis. zn.:  79051/2015
              Č.j.: 80716/2015

U S N E S E N Í

z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 9. 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.

983/15 MJP – vzdání se přednostního práva při úpisu akcií společnosti VHZ, a.s.

doporučuje ZM
schválit vzdání se přednostního práva na úpis akcií společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674954, dle ust. § 490 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, při zamýšleném zvýšení základního 
kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., při kterém má dojít ke zvýšení 
základního kapitálu společnosti o částku 81.500.000,--Kč na konečnou částku     
934.715.000,--Kč, a to vydáním 81.500 ks nových akcií o nominální hodnotě 1000,--Kč/kus 
akcie. 

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

984/15 Rozpočtová opatření č. IX roku 2015  města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. IX roku 2015 města Šumperka:
příjmy ve výši       4.139 tis. Kč
výdaje ve výši        1.558 tis. Kč

příjmy celkem 510.866 tis. Kč
výdaje celkem  616.331 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem      628.928 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem               623.896 tis. Kč

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

985/15 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2015

doporučuje ZM
vzít na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka                       
k 30.06.2015.
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Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2015 (v Kč)

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem: Hlavní činnost:
Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 439.407,36 403.558,70 35.848,66

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 379.166,77 331.209,29 47.857,48

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka -200.389,89 -324.451,89 124.062,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 37.607,66 3.911,55 33.696,11

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Viktor Verner 517.773,85 116.227,80 401.546,05

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková 169.161,98 122.487,56 46.674,42

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 66.099,20 2.757,07 63.342,13
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B

Bc.
Pavlína Bošková 164.223,63 164.223,63 -

Středisko volného času a ZpDVPP Doris
Šumperk, Komenského 9

PhDr.
Petra Müllerová, Ph.D. 779.796,69 756.382,69 23.414,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA. 
Kamil Navrátil 190.728,33 132.439,33 58.289,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 903,07 691,83 211,24

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

986/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 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 podlah a osvětlení budovy,        
v celkové výši do 250 tis. Kč.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

987/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost 

doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 131/15
ze dne 19. 3. 2015:
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Příjemce:  Fotbal Šumperk s.r.o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861
Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem
Účel použití:  na dopravu, poplatek svazu, rozhodčí, faktury za hostování hráčů a personální 

náklady
Výše částky:     150.000 Kč  
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

988/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádost

doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 131/15
ze dne 19. 3. 2015:

Příjemce:  P. P., Šumperk
Účel použití:  na náklady spojené s natočením videoklipu kapely O5 a Radeček
Výše částky:     60.000 Kč  
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

989/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka - žádost

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 131/15 ze dne 
19. 3. 2015:

Příjemce:  Bellicus gym Šumperk, Šumavská 2535/43, Šumperk, IČO 02505444 
Zastoupený: Pavlem Petráskem 
Účel použití:  na nákup 2 ks letenek na MS organizace WPKA ve dnech 14.09. – 20.09.2015

do Turecké Antálye
Výše částky:     20.000 Kč  
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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990/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka 

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV, 
položky Granty a dotace na rok 2015 ve výši 150.000 Kč na pokrytí žádosti organizace Fotbal 
Šumperk, s.r.o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

991/15 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje 
na akci „Vánoce na točáku“ obsazování prodejních domků s potravinami k přímé konzumaci 
(jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje) formou dražby – vyhlašovací cena                        
400,--Kč/domek/den včetně DPH – celkově 5 prodejních míst v ulici Gen. Svobody. 

Termín: 17.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

992/15 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje 
pravidla dražby. Pro dražbu budou osloveni prodejci se sídlem podnikání, případně 
provozovnou v Šumperku.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

993/15 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje 
na akci „Vánoce na točáku“ poplatek za pronájem prodejního místa pro prodejce vánočního  
zboží  (nepotraviny)  50,--Kč/ den. 

Termín: 04.12.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

994/15 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje 
vzor  nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem a nájemcem prodejního domku na akci 
„Vánoce na točáku“.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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995/15 Akce „Vánoce na točáku“

schvaluje 
uzavření smlouvy s těmi nájemci jednotlivých prodejních domků s potravinami určenými 
k přímé spotřebě (jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje), kteří v dražbě prodejních domků 
na akci „Vánoce na točáku 2015“ učinili nejvyšší podání.

Termín: 17.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

996/15 Vánoční trhy před Českou spořitelnou 

schvaluje 
dvoudenní variantu konání vánočních trhů s vánočním zbožím situovaných na Hlavní třídě před 
Českou spořitelnou. Poplatek za pronájem prodejního místa 350,--Kč/den – prodejní místo bez 
el. přípojky, 400,--Kč/den - prodejní místo s el. připojením.

Termín: 23.12.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

997/15 Výjimka z OZV č. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2014 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro:

Jiří Giesl, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO  74381024
- 12.09.2015 (sobota): Sousedská žranice – Food festival, ulice Na Hradbách, Polská, 

od 10:00 do 20:00 hod.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

998/15 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku

schvaluje
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele:

Viktor Rudiš, Temple cafe bar, Nezvalova 55, 787 01 Šumperk, IČO 87813963
- 26.09.2015 (sobota): Koncert kapely Lidopop, Langrova 10, ukončení akce do 24:00 hod.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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999/15 Informační centrum „U radnice“

ukládá
odboru školství, kultury a vnějších vztahů na základě návrhu komise obchodu, živností              
a cestovního ruchu na rozšíření stávajícího informačního centra o informační centrum              
„U radnice“ pod vedením Akademie J. A. Komenského, informovat komisi o stanovisku odboru 
ŠKV, které je součástí předloženého materiálu.  

Termín: 11.09.2015 
Zodpovídá: Ing. Miterková

1000/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 25/14, 476/15, 496/15, 497/15, 498/15, 501/15, 502/15, 
572/15, 573/15, 574/15, 651/15, 663/15, 665/15, 670/15, 671/15, 679/15, 709/15, 
710/15, 711/15, 712/15, 713/15, 714/15, 715/15, 737/15, 741/15, 746/15, 754/15, 
755/15, 758/15, 783/15, 785/15, 786/15, 787/15, 788/15, 789/15, 790/15, 791/15, 
792/15, 793/15, 794/15, 795/15, 796/15, 798/15, 805/15, 807/15, 808/15, 820/15, 
821/15, 823/15, 824/15, 825/15, 826/15, 827/15, 828/15, 829/15, 830/15, 831/15, 
832/15, 833/15, 834/15, 835/15, 836/15, 837/15, 838/15, 839/15, 840/15, 843/15, 
844/15, 845/15, 846/15, 847/15, 848/15, 850/15, 851/15, 852/15, 853/15, 854/15, 
856/15, 857/15, 860/15, 861/15, 862/15, 865/15, 866/15, 867/15, 868/15, 869/15, 
870/15, 871/15, 875/15, 876/15, 878/15, 879/15, 880/15, 881/15, 883/15, 884/15, 
889/15, 891/15, 893/15, 894/15, 895/15, 896/15, 897/15, 898/15, 899/15, 900/15, 
902/15, 904/15, 907/15, 908/15, 909/15, 910/15, 911/15, 914/15, 915/15, 918/15, 
919/15, 921/15, 922/15, 923/15, 925/15, 926/15, 729/15, 777/15, 901/15, 903/15, 
924/15.  

1001/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4439/09 do 01.10.2015 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
5412/10 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
4315/13 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
578/15 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
578/15 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
664/15 do 30.09.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
757/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
802/15 do 01.10.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný

1002/15 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 981/15

opravuje
nadpis usnesení RM č. 981/15, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k rámcové 
smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, takto:
V nadpisu je chybně uvedeno „zpráva nezávislého auditora“.
Správně má být PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek č. 1 k rámcové smlouvě.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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1003/15 Řád veřejného pohřebiště – aktualizace 

schvaluje
aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště, kdy aktualizace spočívá ve změně provozovatele 
pohřebiště uvedeného v čl. II. odst. 2, ve změně provozní doby pohřebiště uvedené                 
v čl. II. odst. 3 a v aktualizaci odkazů na ustanovení nového občanského zákoníku. 

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček

1004/15 Celkový forenzní audit ve společnosti PMŠ, a.s., a ŠSA, s.r.o.

doporučuje ZM
vzít na vědomí výsledky výběrového řízení na „Provedení celkového forenzního auditu                
ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. a její dceřiné společnosti Šumperské sportovní 
areály s.r.o.“ na základě usnesení zastupitelstva města č. 125/15 ze dne 19. února 2015. 

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

1005/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodní 
přípojky 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 vodovodní přípojku, pro účely 
připojení novostavby polyfunkčního domu na adrese Fialova 154/12A, Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Parkoffice s.r.o., se sídlem Lidická 610/51, Šumperk, 401 17, IČO 02782910.
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 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 1.620,--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. 04. 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: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1006/15 Žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/38 v domě 
nám. Jana Zajíce 2958/13

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/38 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13
v Šumperku  ke dni 30. 9. 2015 s nájemcem M. H., bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 10. 2015, jejímž předmětem bude byt č. 2958/38
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku s M. H., bytem Šumperk.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1007/15 MJP - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/38 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2015, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/38 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím M. H., bytem Šumperk, 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 vyrovnal s M. H.,   
bytem Šumperk.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/38 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s M. H.,   
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností  od 1. 10. 2015.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1008/15 MJP – 24. b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 v Šumperku

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., ze dne 10. 7.  2015 o ročním vyúčtování 
správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzské 2922/25 a 2923/27 v Šumperku a tvorby fondu 
oprav za rok 2014 dle ujednání smlouvy o správě domu ze dne 1. 7. 2004.



RM 23 – 03.09.2015

9

1009/15 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 v Šumperku

schvaluje
ukončit dohodou Smlouvu o správě domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2922 
a 2923, ul. Prievidzská, č. orient. 25 a 27, č. Obch 82/04 ze dne 1. 7. 2004, mezi městem 
Šumperkem jako vlastníkem domu na straně jedné a správcem společností FORTEX-AGS, a.s., 
IČO 00150584, se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, na straně druhé, za těchto 
podmínek:
- smlouva o správě domu bude ukončena ke dni 31. 12. 2015
- vyúčtování správy bude provedeno ke dni ukončení smlouvy, přičemž správce předloží 

městu Šumperk vyúčtování:
- vybraných splátek na kupní ceny bytů od jednotlivých budoucích kupujících, včetně 

písemně odsouhlaseného stavu splácení (uhrazeno, kolik zbývá doplatit) s jednotlivými 
budoucími kupujícími,

- správy domu a fondu oprav do 1 měsíce od data ukončení správy,
- vyúčtování služeb za rok 2015 pro nájemce bytů zajistí původní správce
- ke dni 31. 12. 2015 ukončí FORTEX-AGS, a.s., pojištění domu
- k datu ukončení správy bude městu Šumperk předána veškerá technická dokumentace      

a převedeny smlouvy na dodávky energií a služeb do předávaných objektů, dále budou 
městu Šumperk předány veškeré originály nájemních smluv, evidenční listy a smlouvy        
o budoucích smlouvách kupních.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1010/15 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 v Šumperku

schvaluje
s účinností od 1. 1. 2016 převzetí budov s 24 b.j. ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 
v Šumperku do správy odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk – oddělení správy 
majetku a smluv o budoucích smlouvách kupních uzavřených s uživateli předmětných bytů 
jako budoucími kupujícími odborem FaP.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

1011/15 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 v Šumperku

doporučuje ZM
schválit mimořádný zápočet ke dni 30. 9. 2015 na základě mimořádných splátek ceny bytů od 
nájemců a budoucích kupujících v bytovém domě ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 
v celkové výši 228.327,--Kč na splátky převedených spoluvlastnických podílů na 24 bytových 
jednotkách v bytovém domě při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk dle smlouvy 
kupní č. MP-K 51/04 uzavřené dne 28.6.2004 mezi městem Šumperkem jako kupujícím          
a společností FORTEX-AGS, a.s., jako prodávajícím a současně schvaluje nový splátkový 
kalendář (dle přílohy materiálu) počínaje říjnem 2015 na úhradu dlužné částky v celkové výši 
1.194.232,--Kč za nesplacené spoluvlastnické podíly na 24 bytových jednotkách v bytovém 
domě při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk. 

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová
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1012/15 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 v Šumperku

doporučuje ZM
schválit doplacení nesplacené části kupní ceny ve výši 1.144.046,98 Kč společnosti      
FORTEX-AGS, a.s., vypočítané k datu 31. 12. 2015 za převedené spoluvlastnické podíly            
na 24 bytových jednotkách v domě Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk, které splácí 
město Šumperk společnosti FORTEX-AGS, a.s., dle kupní smlouvy č. MP-K 51/04 ze dne         
28. 6. 2004, a splatné k datu 28. 2. 2016.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

1013/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0003/2015
uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. D., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2015 do   31. 
3. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1014/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0007/2014
uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a A. D., oba bytem  Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 40 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2015 do  
30. 9. 2016.
  

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1015/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0006/2014
uzavřené dne 10. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici Balbínově  878/17 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2015 do         
30. 9. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1016/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku                   
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a L. J., bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1017/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0024/2014
uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. V., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Banskobystrické 1278/48       
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10.  2015 do   
30. 9. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1018/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0017/2014
uzavřené dne 1. 8. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. a  J. M., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  na ulici Jeremenkově 
1571/19  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10.  
2015 do   30. 9. 2017.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1019/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0019/2014
uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. B., bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 19 v domě  na ulici Zahradní 2707/35                
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10.  2015 do   
30. 9. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1020/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0020/2014
uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  na ulici Zahradní 2708/37                
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10.  2015 do   
30. 9. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1021/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0008/2014 
uzavřené dne 29. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a N. L., bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Zahradní 2722/33                     
v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10.  2015  do   
30. 9. 2016.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1022/15 MJP – výstavba RD – ul. Hrubínova, vedle nově vybudovaného parku u pekárny

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, 
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012,  č. 1008/13 ze dne 26. 9. 2013                       
a č. 1338/14 ze dne 18. 9. 2014,  kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 
1662/19 o výměře 21 713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 
o výměře cca 50 m2 , části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 
2262 m2 a p.p.č. 1668/23 o výměře 501 m2 vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL 
SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Petrovice, Lessnerova 263, Praha, PSČ 109 00.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy     
obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, dodatku  ze dne 16.1.2012, dodatku č. 2 ze dne            
23. 1. 2013, dodatku č. 3  a dodatku č. 4 ze dne 2015 ke smlouvám obch 0036/2008/Vr      
ze dne 7. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 
2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, které spočívají:

- budoucí prodávající neuplatňuje právo od smlouvy odstoupit z důvodu nedodržení  
předložení pravomocného stavebního povolení  na výstavbu komunikace a inženýrských 
sítí pro I. etapu

- v posunutí termínu zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 
kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude  kolaudována nejpozději do 30. 6. 2017,  
druhá etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2017 a kolaudována nejpozději do                
30. 6. 2018, třetí etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2018 a kolaudována nejpozději              
do 30. 6. 2019
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- v posunutí termínu převodu vlastnického práva  k pozemkům po jednotlivých etapách, 
nově tedy 1. etapa do 30. 9. 2017 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za pozemky 
pro výstavbu 2. etapy, 2. etapa do 30. 9. 2018 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny 
za pozemky pro výstavbu 3. etapy a 3. etapa do 30. 9. 2019 s povinností doplatku kupní 
ceny 

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu  
před zahájením stavebních prací 2. etapy, nejpozději do 30.9.2017 

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 3x 50.000,--Kč (jednotlivá etapa 50.000,--Kč), která byla sjednána v případě 
nedodržení výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. 
Smluvní pokuta bude uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby
inženýrských sítí  a komunikačního napojení v jednotlivých etapách

- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, usnesení ZM č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012, usnesení ZM č. 1008/13 ze 
dne 26. 9. 2013 a usnesení č. 1338/14 ze dne 18. 9. 2014 neuvedená v tomto usnesení, 
zůstávají nezměněny.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1023/15 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk             
– Banskobystrická, p.č. 6084, Dřevo Morava s.r.o., přípojka NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
umístit a provést na pozemcích p.č. 1454/8, 1462/12 a 1567/3 v k.ú. Šumperk stavbu 
zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk – Banskobystrická, p.č. 6084, Dřevo 
Morava s.r.o., přípojka NNk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČO 24729035.
Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 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 částce 3.630,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 5. 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: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1024/15 MJP – Myslivecké sdružení Šumperský les – zápis změny ve spolkovém rejstříku

bere na vědomí
zápis změny do spolkového rejstříku u Mysliveckého sdružení Šumperský les (nyní nově 
Myslivecký spolek Šumperský les) v návaznosti na stávající úpravu v novém občanském 
zákoníku.

1025/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 610/1 a části p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části  p.p.č. 610/1 o výměře cca 45 m2 a části p.p.č. 
588/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Hraběšice za podmínek:  
- účel  prodeje: vybudování výpustného potrubí a kamenného opevnění břehu potoka pro 

účely stavby „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ (dále jen stavba)
- před uzavřením kuní smlouvy bude sjednána smlouva o budoucí smlouvě kupní s tím, že 

realizace kupní smlouvy bude po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu stavby,      
po zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který na své náklady nechá 
vyhotovit budoucí kupující, nejpozději do 30.4.2018

- kupní cena: 18,--Kč/m2
- smlouva o budoucí smlouvě kupní bude uzavřena na dobu určitou s platností od podpisu 

smlouvy do 30. 4. 2018
- kupující na své náklady zajistí odnětí předmětných částí pozemků určených k plnění funkci 

lesa 

Termín: 10.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1026/15 MJP – dodatek k nájemní smlouvě MP/2/2005/Pro/Vr, or. pod hrabenovskou 
skládkou, vpravo směr na Hrabenov

schvaluje
uzavřít  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě MP/2/2005/Pro/Vr ze dne 14. 2. 2005, ve znění 
pozdějších dodatků, nájemce J. K., bytem Bratrušov, PSČ 787 01. Dodatkem dojde, z důvodu 
schváleného prodeje pozemku 674/4, pozemek ve ZE původ GP v k.ú. Horní Temenice, 
k úpravě předmětu nájmu, kde pozemek bude z předmětu nájmu vypuštěn a v souladu s touto 
úpravou dojde od 1. 1. 2016 k úpravě celkové výše nájemného.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1027/15 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1713/1  a 1713/4 v k.ú. Šumperk, or. vedle 
areálu fy Evják, vjezd z ul. Hybešovy

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 512/15 ze dne 9. 4. 2015  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 237/15 ze dne 18. 6. 2015, kterým byl schválen budoucí 
prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1713/1 o výměře 668 m2 a p.p.č. 1713/4 o výměře 
210 m2 oba v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
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- účel prodeje: vymezený prostor k objektu na pozemku st.p.č. 5650 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí kupní          

obch 0029/2015... 400,--Kč/m2

- kupující: R. M., bytem Bratrušov, PSČ 787 01
- kupující před podáním návrhu na vklad vlastnického práva, výhradně na své náklady, 

vybuduje bránu – vjezd na p.p.č. 1713/3 v k.ú. Šumperk 
- kupní smlouva bude předána ke vkladovému řízení po zapsání věcného břemene                  

- služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 1713/3 v k.ú. Šumperk přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. 
Šumperk

- kupující uhradí kolkovou známku v hodnotě 1.000,--Kč za zápis vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová 

1028/15 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v lokalitě PZ IV a při ul. Blanické

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1040/1 o výměře 20 326 m2, 
p.p.č. 1041/1 o výměře 11378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2088 m2, p.p.č. 1041/2 o výměře 
2102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16606 m2, p.p.č. 1040/5 o výměře 8467 m2, p.p.č. 1040/7 
o výměře 1076 m2, p.p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, p.p.č. 1041/4 o výměře 9087 m2, 
p.p.č. 1040/2 o výměře 18465 m2, p.p.č. 1040/6 o výměře 1112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 
742 m2, p.p.č. 1041/5 o výměře 21063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1121 m2 a p.p.č. 2183/3 
o výměře 6280 m2  a část pozemku p.č. 1268/44 o výměře 6250 m2 vše v k.ú. Šumperk 
(lokalita PZ IV a při ul. Blanické) za podmínek: 

- účel nájmu: zemědělská velkovýroba
- nájemné: 1% z násobku výměry pronajímaných pozemků a průměrné základní 

ceny zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, která  činí 7,81 Kč/m2

- doba nájmu: určitá od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Termín: 10.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1029/15 MJP – odstoupení od smlouvy obch/0026/2015/Vr – budoucí prodej části p.p.č. 
1354/1 v k. ú. Šumperk, lokalita Javoříčko

doporučuje ZM
vzít na vědomí odstoupení budoucího kupujícího S. a D. Ch., bytem Šumperk, od smlouvy 
označené jako obch/0026/2015/Vr ze dne 8. 7. 2015, a to v souladu s čl. IV. odst. 3. 
smlouvy. Důvodem odstoupení ze strany budoucího kupujícího je skutečnost, že část pozemku 
p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk, která byla předmětem budoucího prodeje, je zatížena vedením 
kanalizačního potrubí. Uhrazená záloha na kupní cenu ve výši 37.000,--Kč byla vrácena 
budoucím prodávajícím ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1030/15 MJP – prodej části p.p.č. 676/2 v k.ú. Horní Temenice, or. při komunikaci na 
Hrabenov

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem            
od 27. 4. 2015 do 13. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 560/15 ze dne 23. 4. 2015, 
schválit prodej části  p.p.č. 676/2 o výměře 2645 m2 v k.ú. Horní Temenice,  za těchto 
podmínek:
- kupující:  Ľ. G., bytem Šumperk
- účel  prodeje: zemědělské účely 
- kupní cena: 10,--Kč/1m2, stanoveno znaleckým posudkem 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
- kupující uhradí kolek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1031/15 MJP – vypsání veřejné zakázky „Lautnerova 1, Šumperk – odizolování zdiva                 
a podlahy“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Lautnerova 1, Šumperk – odizolování zdiva         

a podlahy“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Karel Kouřil

náhradníci:
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Pavel Hegedüs,     
PhDr. Oldřich Svozil 

- minimální seznam oslovených zájemců:
- Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, Štíty, PSČ 789 91, IČO 28577132
- Garedi s.r.o., se sídlem Loučná nad Desnou čp. 75, PSČ 788 11, IČO 25892673
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33,           

IČO 27855571

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1032/15 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u okružní křižovatky před objekty ve vlastnictví 
společností SHM, s.r.o., a CBA – NUGET, s.r.o., Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 927/49 o výměře 555 m2, p.p.č. 927/56           
o výměře 225 m2, p.p.č. 927/57 o výměře 531 m2, p.p.č. 927/58 o výměře 290 m2, p.p.č. 
927/59 o výměře 258 m2, p.p.č. 927/60 o výměře 562 m2, p.p.č. 927/61 o výměře 620 m2, 
p.p.č. 927/11 o výměře 765 m2, p.p.č. 927/62 o výměře 69 m2 a část p.p.č. 999/49              
o výměře cca 1900 m2,  vše  v k.ú. Šumperk (dále předmět prodeje) za podmínek:  
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- účel  prodeje: výstavba parkoviště, chodníku a úprava zeleně
- kupní cena: 800,--Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost DPH odvést
- záloha na kupní cenu bude uhrazena ve výši 70% z kupní ceny nejpozději do 30 dnů ode 

dne podpisu smlouvy budoucí kupní 
- výměra předmětu prodeje bude dána po odsouhlasené studii využití předmětných 

pozemků, studie bude vypracována výhradně na náklady žadatelů o prodej  
- žadatelé o odkoupení předmětu prodeje předloží  studii využití daného území v souladu se 

zveřejněním nejpozději do 30. 11. 2015, studie bude navazovat na projekt úpravy okružní 
křižovatky 

- se žadateli bude uzavřena smlouva budoucí kupní a  smlouva s právem provést stavbu       
po odsouhlasené studii v souladu s účelem zveřejnění a schválení v orgánech města, 
nejpozději do  28. 2. 2016

- žadatelé o odkoupení předmětu prodeje zrealizují odsouhlasenou studii  na předmětu 
prodeje  nejpozději do 30. 9. 2018 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 
stavby a pozemkové úpravy geometrickým plánem, nejpozději do 3 měsíců ode dne 
vybudování parkoviště, chodníku a dokončené úpravy zeleně, nejpozději do 31. 12. 2018

- geometrický plán bude hrazen kupujícím
- prodávající upozorňuje na skutečnost, že předmět prodeje je z části zatížen zapsanými 

věcnými břemeny v katastru nemovitostí se služebnostmi  tak, jsou popsány ve výpise u 
jednotlivých pozemků a dále je částečně předmět prodeje zatížen stávajícím vedením 
kanalizačního a vodovodního řadu

- prodávající si vyhrazuje právo rozsah předmětu prodeje upravit v souladu s odsouhlasenou 
studií na využití daného území

- další podmínky prodeje budou doplněny při schválení budoucího prodeje, po předložení 
studie na využití daného území    

- žádosti na odkoupení lze podat nejpozději do  30. 9. 2015

Termín: 10.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1033/15 MJP – zmocnění k uzavírání smluv o rozúčtování nákladů

svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 3. 9. 2015 odboru 
majetkoprávnímu působnost v oblasti:

- uzavírání smluv pronajímatele města Šumperka a nájemců o rozúčtování nákladů na 
energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor, příloh k těmto smlouvám, dodatků 
k těmto smlouvám a dohod o jejich ukončení

Současně RM uděluje vedoucí odboru majetkoprávního podpisové právo k uzavírání výše 
uvedených smluv, příloh, dodatků a dohod.

Termín: 03.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1034/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní kostel v Šumperku       
– elektrická požární signalizace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Klášterní kostel v Šumperku – elektrická požární 
signalizace“ zhotovitelem akce firmu JIMI CZ, a.s., se sídlem Butovická 296/14, Praha 5,     
PSČ 158 00, IČO 25313436. Nabídková cena je 294.932,--Kč bez DPH, tj. 356.868,--Kč 
včetně DPH.

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1035/15 Plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2015

doporučuje ZM
schválit plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2015. 

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1036/15 Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro lokalitu „Za Hniličkou“, „Přeložka 
venkovního vedení VN 22 kV a přeložka přípojky VN…“ 

schvaluje
uzavření Smlouvy číslo Z_S14_12_8120050574 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu  „Přeložka venkovního 
vedení VN 22kV  v délce cca 320 m a přeložka přípojky VN k DTS_SU 0499 na kabelové  
vedení VN v k.ú. Horní Temenice (Šumperk) na parcelách dle požadavku žadatele“ 
s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1037/15 Stavba „MŠ Evaldova – rekonstrukce teras a odvod dešťových vod“

ruší
usnesení RM č. 939/2015 ze dne 20. 8. 2015 z důvodu chybně uvedené smlouvy o dílo.

1038/15 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 999.999,--Kč bez DPH, nová celková cena 1.038.055,--Kč bez DPH, tj. 
1.256.047,--Kč včetně DPH.

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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1039/15 Stavba „Parkovací dům při ulici Finské, III. etapa – lávka“

bere na vědomí 
uzavření dodatku č.1 na posunutí  termínu dokončení prací na stavbě „Parkovací dům při ulici 
Finské, III. etapa - lávka“ s firmou SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 
Šumperk, z důvodu zjištěných skutečností během zahájení přípravných stavebních prací.   
Nový termín dokončení stavebních prací z 30. 11. 2015 na  30. 12. 2015.Termín předání díla            
z 15. 12. 2015 na 15. 1. 2016.

Termín: 08.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1040/15 Stavba „Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 na  změny při provádění prací na stavbě „Stavební úpravy MěÚ  
Jesenická 31“ firmou Experior s.r.o.,  Říční 114,  Štíty, PSČ 789 91, IČO 28577132, z důvodu 
zjištěných skutečností během provádění rekonstrukčních prací. Původní cena dle SOD 
7.119.833,66 Kč bez DPH, nová cena 7.062.196,85 Kč bez DPH tj. 8.545.258,19 Kč včetně 
DPH.

Termín: 08.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1041/15 Akce „ZŠ Sluneční – zpevněné plochy“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Sluneční – zpevněné plochy“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr.Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,        
PaedDr. Hynek Pálka

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Mgr. Luděk 
Sopper

                     
- seznam zájemců ve složení:

- FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk IČO 00150584
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, IČO 41031024
- Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, IČO 25861905
- ADVANTA SERVIS s.r.o., Rapotín 135, IČO 60707216
- SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská čp. 2944/1 B, Šumperk, IČO 25898671
- Petr Osladil, Zámecká 80, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 74450409
- EVJÁK s.r.o.,Hybešova 523/10, Šumperk, IČO 26836980
- SKITECH s.r.o., Staré Město – Kunčice 56, PSČ 788 32, IČO 2827182
- STAVOKOMPLEX – TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,              

IČO 25827375

Nebude zveřejněno na profilu zadavatele.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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1042/15 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“

schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na akci 
„Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“. 

Termín: 14.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1043/15 Stavba „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Revitalizace Smetanových 

sadů v Šumperku – II.etapa“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Martin König, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena 
Kratochvílová
                
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Bořivoj Hojgr,  Mgr. Ilona Moťková, Ing. Alice 
Urbášková  
                     

- seznam zájemců ve složení:
- Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, Šumperk, IČO 26837391
- Ing. Jana Mikisková, Horní 3223/9, Šumperk, IČO 48437859
- ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 48395013

Termín: 08.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1044/15 Akce „Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/2015 ze dne 25. 6. 2015 uzavřené se 
společností Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČO 02241943,
na akci „Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B“ na změnu ceny – více práce ve výši 
69.152,15 Kč bez DPH.
Původní cena díla činila 8.890.992,00 Kč bez DPH, nová cena díla činí 8.960.074,154 Kč bez 
DPH, tj. 10.858.703,85 Kč včetně DPH.

Termín: 15.09.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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1045/15 Stavba „Altán ve Smetanových sadech v Šumperku“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Altán ve Smetanových 

sadech v Šumperku“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. arch. Jiří Valert, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena 
Kratochvílová
                
náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Milan Klimeš, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Alice 
Urbášková  
                     

- seznam zájemců ve složení:
- Jokov, s.r.o., Fialova 3, Šumperk, IČO 46578412
- HOPAX, s.r.o., Nádražní 106, Červenka, PSČ 784 01, IČO 60779713
- AMGIS BM s.r.o., Zemědělská 2520, Šumperk, IČO 48393894
- BC Morava, s.r.o., Výzkumníků 269, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 25552872

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1046/15 PONTIS Šumperk, o.p.s., změna zakládací listiny

doporučuje ZM
schválit změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25843907. Změna spočívá ve zrušení stávajícího znění 
článku II. a jeho nahrazení novým zněním:

1) Druh obecně prospěšných služeb:
Provoz a poskytování sociálních a dalších navazujících služeb:
a.  Odborné sociální poradenství + půjčovna kompenzačních pomůcek
b.  Pečovatelská služba
c.  Denní stacionáře
d.  Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
e.  Krizová pomoc
f.   Azylové domy
g.  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
h.  Kontaktní centra
ch. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
i.   Odlehčovací služba
j.   Univerzita volného času
k.  Sociální byty
l.   Klub důchodců
m.Práce s dětmi a rodinou

2) Doplňková činnost:
a.  Hostinská činnost
b.  Pedikúra 
c.  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová
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1047/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0024/2014, 
uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 304 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně 
druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 10. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Skálová

1048/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0029/2014, 
uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. T., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
bytu č. 16 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé, 
za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1049/15 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. 405 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné           
a R. M., bytem Šumperk jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- předpokládaný zánik nájmu k 30. 9. 2015 
- nájemní smlouva na dobu určitou šesti měsíců s předpokládaným počátkem nájmu          

od 1. 10. 2015
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1050/15 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Šumperkem a obcí Oskava

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šumperkem a obcí Oskava na projednávání 
přestupků dle § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1051/15 Nákup nádob pro třídění bioodpadu – distribuce nádob občanům

ukládá
provést distribuci 150 kusů nakoupených nádob na bioodpad občanům města Šumperka 
v souladu s přijatými usneseními rady města č. 5633/14, 5634/14 a 5635/14 ze dne          
23. 10. 2014.

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: Ing. Krňávková

1052/15 Návrh na pokračování monitoringu imisí

ukládá
odboru ŽPR zpracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na provozování monitorovací 
stanice od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1053/15 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města

bere na vědomí
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 17. 9. 2015 včetně programu.
   

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






