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Spis. zn.:  88355/2015
              Č.j.:  88359/2015

U S N E S E N Í

z 25. schůze rady města Šumperka ze dne 1. 10. 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.

1057/15 Inventarizace majetku města Šumperka

schvaluje
- složení ústřední inventarizační komise
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2015 a k 31. 12. 2015
- provedení dokladové inventarizace aktiv a pasiv k 31. 12. 2015

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1058/15 Inventarizace majetku města Šumperka

ukládá
ústřední inventarizační komisi jmenovat inventarizační skupiny. 

Termín: 27.10.2015 
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1059/15 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá
ústřední inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit radě 
města Šumperka. 

Termín: 03.03.2016
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1060/15 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2015

schvaluje
rozpočtová opatření X. roku 2015:
příjmy ve výši               946 tis. Kč
výdaje ve výši         1.816 tis. Kč

příjmy celkem   511.812 tis. Kč
výdaje celkem  618.147 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem   629.874 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem                   625.712 tis. Kč

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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1061/15 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení celkového forenzního 
auditu ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. a její dceřiné společnosti 
Šumperské sportovní areály s.r.o.“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na „Provedení celkového forenzního auditu ve společnosti 
Podniky města Šumperka a. s. a její dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o.“ 
zhotovitelem auditorskou firmu BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Praha 4,      
PSČ 140 00, IČO 45314381. Nabídková cena je 490 000,--Kč bez DPH, tj. 592 900,--Kč 
včetně DPH.    

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

1062/15 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení celkového forenzního 
auditu ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. a její dceřiné společnosti 
Šumperské sportovní areály s.r.o.“

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2015, 
případně do návrhu rozpočtu města Šumperka roku 2016 náklady na realizaci forenzního 
auditu ve společnosti PMŠ a. s. a ŠSA s. r. o., a to v souladu s uzavřenou smlouvou s vítězným 
uchazečem.

Termín: 28.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Brož

1063/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 513/15, 578/15, 677/15, 681/15, 809/15, 810/15, 811/15, 
812/15, 813/15, 814/15, 815/15, 817/15, 822/15, 841/15, 849/15, 877/15, 885/15, 
887/15, 916/15, 920/15, 927/15, 931/15, 932/15, 933/15, 935/15, 936/15, 938/15, 
940/15, 941/15, 946/15, 948/15, 950/15, 951/15, 953/15, 954/15, 955/15, 956/15, 
957/15, 958/15, 960/15, 962/15, 965/15, 966/15, 970/15, 981/15, 982/15, 983/15, 
984/15, 985/15, 986/15, 987/15, 988/15, 989/15, 997/15, 998/15, 999/15, 1002/15, 
1003/15, 1007/15, 1011/15, 1012/15, 1022/15, 1025/15, 1027/15, 1028/15, 
1029/15, 1030/15, 1031/15, 1032/15, 1033/15, 1034/15, 1034/15, 1035/15, 
1037/15, 1038/15, 1046/15, 1050/15, 990/15, 1004/15.

1064/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4439/09 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
5511/14 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
5631/14 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
664/15 do 30.11.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
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802/15 do 12.11.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
816/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová 
818/15 do 30.11.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
819/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
886/15 do 15.10.2015 Zodpovídá: Ing. Skálová
905/15 do 15.10.2015 Zodpovídá: PaedDr. Holub
934/15 do 30.10.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
945/15 do 15.10.2015 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
964/15 do 31.10.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
992/15 do 15.10.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková
994/15 do 15.10.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková
1036/15 do 31.10.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
1044/15 do 31.10.2015 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1065/15 Plán zimní údržby 2015/2016

schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2015/2016 dle projednaného návrhu PMŠ, a.s.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1066/15 MJP - pověření 2. místostarosty – uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo

pověřuje
2. místostarostu města Šumperka k uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo na vícepráce 
(méněpráce), jejichž hodnota nepřesáhne 10% v případě veřejné zakázky do 500.000,--Kč 
sjednané ceny díla bez DPH a 5%  v případě veřejné zakázky nad 500.000,--Kč  sjednané ceny 
díla bez DPH, za podmínky, že tyto finanční prostředky na vícepráce jsou kryty schváleným 
rozpočtem a pokud to nebudou vylučovat podmínky dotačních titulů, které by byly na danou 
akci využity. Pověření se týká dodatků ke smlouvám o dílo uzavřených v rámci činnosti odboru 
majetkoprávního - oddělení správy majetku a odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic – oddělení investic Městského úřadu Šumperk s účinností od 2. 10. 2015.

Termín: 02.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Bittnerová

1067/15 MJP - pověření odboru majetkoprávního – zrušení usnesení RM č. 1312/03

ruší
usnesení rady města č. 1312/03 ze dne 2. 10. 2003, týkající se působnosti odboru MJP 
v oblasti uzavírání nájemních smluv o pronájmu hrobových míst, o pronájmu hrobky, urnového 
háje a kolumbárního okénka s účinností od 1. 10. 2015 s tím, že smlouvy budou uzavírány 
přímo správcem veřejných pohřebišť na území města Šumperka.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1068/15 MJP – nájem  části pozemku p.č. 556/9 v k.ú. Dolní Temenice pro umístění zařízení 
komunikační sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s., lokalita u kotelny K6 při 
Bratrušovské ulici

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           
od 21. 8. 2015 do 7. 9. 2015, dle usnesení RM č. 950/15 ze dne 20. 8. 2015, 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. 

Pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Nájemce: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 
PSČ 149 00, IČO 64949681

Nájemné: -     8.000,--Kč + DPH v platné výši/rok
- úhrada nájemného zpětně za tři roky, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 

od uzavření smlouvy
- úhrada ročního nájemného bude prováděna nejpozději ke dni       

31. března příslušného kalendářního roku 

Doba nájmu: -     určitá 15 let, počínaje dnem účinnosti smlouvy
- ukončení nájemního vztahu před uplynutím doby nájmu je možné 

jen písemnou výpovědí jednou ze smluvních stran, pokud druhá 
smluvní strana i přes písemnou výzvu k nápravě neplní jakoukoliv 
z podmínek smlouvy a porušení smlouvy trvá déle než 1 měsíc od 
obdržení výzvy, pokud nájemce ztratí způsobilost k provozování 
činnosti, pokud se předmět nájmu stane nezpůsobilý k užívání dle 
účelu nájmu, pokud je nájemce bez důvodu více než o měsíc 
v prodlení s úhradou nájemného a úhradu neprovedl ani 
v dodatečné 30denní lhůtě, počítané ode dne obdržení písemné 
výzvy k úhradě

- výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi

Podmínky nájmu: -    nájemce bude provádět běžnou údržbu předmětu nájmu na vlastní    
        náklady

- nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu do podnájmu 
jiné osobě

- nájemce je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
pronajímatele na všechna zjištěná nebezpečí a závady na předmětu 
nájmu, která mohou vést ke vzniku škod pronajímateli, pokud 
přesto dojde ke škodám na pronajatém majetku, je nájemce 
povinen tyto škody nahradit

- nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu žádné 
stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele

- nájemce je povinen po ukončení nájmu odstranit zařízení 
z předmětu nájmu na vlastní náklady, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
od ukončení nájmu

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1069/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
„Oprava NTL plynovodu, Šumperk, ul. Žerotínova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                  
a provozovat plynárenské zařízení „Oprava NTL plynovodu, Šumperk, ul. Žerotínova“ přes 
pozemky p.č. 328/2, 367, 2045, 2047/6, 2047/23, 2047/24, 2047/25, 2047/39, 
2047/40, 2047/41, 2227/1, 3070/1 a 3183 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 4.145,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 3.645,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 500,--Kč, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/05/04/Foj ze dne 26. 4. 2004, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného 
práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví 
povinný ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy 

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

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1070/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu optické komunikační sítě 
CETIN „CG4M SUMP SUYST OK“, or. lokalita mezi ul. Jugoslávskou a Pod Senovou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                   
a provozovat podzemní vedení optické komunikační sítě: „CG4M SUMP SUYST OK“ přes 
pozemky p.č. 35/1, 35/2 a 285/2 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
IČO 04084063.
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 16.141,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.459,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 17.600,--Kč, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu VBb/0003/2015/Pe ze dne 20. 2. 2015, 
bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy

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

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1071/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu optické komunikační sítě 
CETIN „VPI Šumperk, parkovací dům ul. Finská“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                  
a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě „VPI Šumperk, parkovací 
dům ul. Finská“ přes pozemky p.č. 274/1, 274/2, 274/3 a 274/9 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
IČO 04084063.
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 od obdržení platebního dokladu, který povinný vystaví nejpozději do 15 dnů od 
uzavření smlouvy

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

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1072/15 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku st.p.č. 1740/2 a dalších v k.ú. Šumperk,           
or. vymezený prostor k domu U Sanatoria 14, Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 1740/2 o výměře 452 m2, část pozemku
p.č. 1992/8 o výměře 206 m2  a část pozemku p.č. 1995/2 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) individuální využití 

b) zahrada a zázemí k domu U Sanatoria 14, Šumperk
Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok

b) 1,--Kč/celek/rok
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 12.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1073/15 MJP – finanční dar společnosti EPCOS s.r.o. – zrušení usnesení RM č. 959/15

ruší
usnesení rady města Šumperka č. 959/15 ze dne 20. 8. 2015 s účinností od 1. 10. 2015 
z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1074/15 MJP – finanční dar společnosti EPCOS s.r.o.

schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 53.000,--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: 53.000,--Kč

Účel daru: uvedený v § 20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
v platném znění

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1075/15 MJP – zajištění peněžitých závazků města Šumperka ze smlouvy o úvěru na výstavbu 
80 b.j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk – zastavení pohledávek z pojistné 
smlouvy

doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 0107514159, uzavřené dne                    
20. 12. 2000 mezi Českou spořitelnou, a.s.,  se sídlem Olbrachtova 1929/62,  Praha 4, PSČ 
140 00, IČO 45244782, na straně jedné a městem Šumperkem na straně druhé, sjednané na 
pořízení 80 b.j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, kterým bude sjednané zajištění 
peněžitých závazků města Šumperka vzniklých na základě smlouvy o úvěru formou vinkulace
pojistného plnění nahrazeno zástavním právem k pohledávkám z pojištění úvěrované 
nemovitosti.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

1076/15 MJP – zajištění peněžitých závazků města Šumperka ze smlouvy o úvěru na výstavbu 
80 b.j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk – zastavení pohledávek z pojistné 
smlouvy

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv, mezi městem 
Šumperkem jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem, Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4, PSČ 140 00, IČO 45244782, na základě které budou zastaveny ve prospěch České 
spořitelny, a.s. veškeré peněžité pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy č. 7720725783 ze 
dne 31. 12. 2012, ve znění pozdějších dodatků, které se týkají pojištění budovy č.p. 2958 na 
pozemku st.p.č. 725/7 v kat. území Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk). 
Pojišťovna bude poukazovat České spořitelně, a.s., všechna pojistná plnění, jejichž hodnota je 
vyšší než 100.000,--Kč. Ostatní pojistná plnění pojišťovna poukáže zástavci. Banka bude mít 
právo uspokojit zajištěné dluhy z veškerého pojistného plnění, které od pojišťovny obdrží. 
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V případě uzavření nové pojistné smlouvy uzavře město Šumperk s Českou spořitelnou, a.s.,
zástavní smlouvu k pohledávkám z nové pojistné smlouvy, případně podle určení České 
spořitelny, a.s. zřídí vinkulaci pojistného plnění z této nové pojistné smlouvy ve prospěch České 
spořitelny, a.s.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

1077/15 MJP – výpověď ze Smlouvy o užití práva – reklamní tabule při vstupu ke krematoriu

schvaluje
výpověď ze Smlouvy o užití práva, označenou jako JZ/0002/2012/Vr ze dne 29. 6. 2012, 
kterou město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
poskytovatel práva,  poskytl právo umístit 1 kus reklamní tabule na části oplocení na p.p.č. 
589/3 v k.ú. Šumperk uživateli práva K. R., nyní bytem  Šumperk. Výpovědní lhůta je sjednána 
smlouvou, je jednoměsíční a počíná běžet ode dne doručení.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1078/15 MJP – prodej části p.p.č. 610/1 a části p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice

ruší
usnesení RM č. 1025/15 ze dne 3. 9. 2015, kterým bylo schváleno zveřejnění prodeje části 
p.p.č. 610/1 o výměře cca 45 m2 a části p.p.č. 588/1 o výměře cca 25 m2 oba v k.ú. 
Hraběšice z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1079/15 MJP – prodej 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 oba v k.ú. Hraběšice za podmínek:
- kupní cena: 100,--Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny DPH
- účel  prodeje: vybudování výpustného potrubí a kamenného opevnění břehu potoka pro 

účely stavby „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ (dále jen stavba)
- před uzavřením kupní 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

- náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace pro povolení stavby, případně 
náklady spojené s podklady pro odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, nese 
výhradně budoucí kupující

- 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: 10.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1080/15 MJP – pronájem pozemků v lokalitě PZ IV a při ul. Blanické

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           
od 7. 9. 2015 do 23. 9. 2015 dle usnesení rady města č. 1028/15 ze dne 3. 9. 2015
pronájem pozemku 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: 
- nájemce: Bludovská a.s., se sídlem, Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61
- 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: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1081/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1933 v k.ú. Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka  zveřejnit prodej  části p.p.č. 1933 o výměře 37 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 DPH
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu doba nájmu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva
Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1082/15 MJP – smlouva o provozování vodovodu a kanalizace a úpravě vzájemných              
vztahů – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje
uzavření smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace a úpravě vzájemných vztahů mezi 
manželi J. a M. G., oba bytem Šumperk a paní M. P., bytem  Insbruck, Austria, jako vlastníky 
vodovodu a kanalizace, a společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., 
se sídlem ul. Jílová 2769/6, Šumperk,  IČO  47674911, jako provozovatelem, a to za účasti 
města Šumperka, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Provozování kanalizace a vodovodu bude společností 
ŠPVS a.s. vykonáváno bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům 
provozovatelem, dle příslušných právních předpisů jeho jménem a na jeho účet, a to do doby 
než bude kanalizace a vodovod vložen do majetku společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO  47674954.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1083/15 MJP – věcné břemeno – služebnost stezky a cesty, u domu Jesenická 35, Šumperk, 
naproti budově městského úřadu 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 
přes  pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 2685, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 
Šumperk, tj. M. M., bytem Dolní Libina, PSČ 788 05.
Povinným z věcného břemene bude město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461. Oprávněným z věcného břemene bude M. M., Dolní Libina, PSČ 788 05.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné výši
- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  průběhu 

vedení věcného břemene 
- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene

Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1084/15 MJP – nájem pozemku p.č. 1060/38 v k.ú. Šumperk pod stavbou „Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
nájem pozemku p.č. 1060/38 o výměře 176 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- pronajímatel: J. K., bytem Šumperk
- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- účel nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk         

– Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- nájemné:  1.000,--Kč/celek/rok 
- nájemné bude doplaceno 1 rok zpětně
- doba nájmu: určitá 5 let ode dne uzavření smlouvy 
- po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu „Cyklokomunikace Desná, část 

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“, tj. do 31. 7. 2020, není
možné nájemní smlouvu vypovědět z důvodu zajištění udržitelnosti tohoto projektu, na 
který je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1085/15 MJP – nájem pozemku p.č. 1060/39 v k.ú. Šumperk pod stavbou “Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
nájem pozemku p.č. 1060/39 o výměře 53 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- pronajímatel: CeramTec Czech Republic, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2827/62, Šumperk, 

IČO 63993201
- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- účel nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk          

– Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
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- nájemné:  22,--Kč/m2/rok
- nájemné bude doplaceno 1 rok zpětně
- doba nájmu: určitá 5 let ode dne uzavření smlouvy
- po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu „Cyklokomunikace Desná, část 

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“, tj. do 31. 7. 2020, není
možné nájemní smlouvu vypovědět z důvodu zajištění udržitelnosti tohoto projektu, na 
který je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava

- část pozemku p.č. 1207/2 v k.ú. Šumperk, která byla rovněž předmětem smlouvy                 
o budoucí smlouvě nájemní č. OBCH/0006/2012/Šv, nebude předmětem této nájemní 
smlouvy, neboť nebyla dotčena stavbou cyklokomunikace ani zaměřena geometrickým 
plánem

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1086/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 779/2 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
záměr města Šumperka změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 26. 7. 2010 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 na pronájem části p.p.č. 779/2 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice. Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení sjednané doby nájmu               
z 30. 6. 2025 do 30. 6. 2027.

Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1087/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Lautnerova 1, Šumperk                
– odizolování zdiva a podlahy“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Lautnerova 1, Šumperk – odizolování zdiva                         
a podlahy“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda 
nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 2.699.999,--Kč bez DPH, tj. 
3.266.999,--Kč včetně DPH.

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1088/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk                   
- stavební úpravy části 1. NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy části 1.NP 
pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“ vyloučit firmu:

- ELRAM JS s.r.o., se sídlem B. Němcové 2930/20, Šumperk, IČO 26813904

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1089/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk                   
- stavební úpravy části 1. NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy části 1.NP 
pavilonu E – vybudování ambulancí TRN“ zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se 
sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO 47153903.
Nabídková cena je 1.498.647,--Kč bez DPH, tj. 1.813.363,--Kč včetně DPH.

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1090/15 MJP – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2015

schvaluje
změnu usnesení RM č. 146/14 ze dne 29.12.2014 ve znění usnesení RM č. 888/15 ze dne 
23.7.2015, 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       7.304.858 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           100.000 Kč
- stavební úpravy části 1.NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN        1.900.000 Kč
- rezerva – vzniklá zvýšením nájmu o inflaci             20.311 Kč
Celkem fond investic roku 2015     10.275.169 Kč

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1091/15 MJP – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2015

schvaluje
účetní odpis marného projektu „Rekonstrukce operačního sálu č. 6 v pavilonu C v areálu 
Nemocnice“ v hodnotě 28.273,--Kč z důvodu provedení investiční akce nájemcem budovy.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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1092/15 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1. NP pavilonu 
F – vybudování sociáních lůžek a rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1.NP pavilonu 
F – vybudování sociálních lůžek a rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení“

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

členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. 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, PSČ 787 92, 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
- 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
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,               

IČO 25827375
Termín: 05.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1093/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. N/0027/2014 uzavřené dne 15. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. P., bytem   
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 53 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 11. 2015 do   31. 10. 2017.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1094/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 59 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 D. M., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1095/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1  na ulici Balbínově 878/17 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a H. S., bytem  Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017
- nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1096/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4  na ulici Banskobystrické 1275/43 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a A. D., bytem  Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1097/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4  na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku,                    
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a H. V., bytem  Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1098/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9  na ulici Lidické 1313/77 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a P. J., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1099/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                              
č. N/0012/2014 uzavřené dne 28. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. K., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  
od 1. 11. 2015 do   31. 1.  2016.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1100/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. N/0032/2014 uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Ř., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  
od 1. 11. 2015 do   31. 10.  2016.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1101/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0031/2015
uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a M. S., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na ulici Zahradní 2707/35    
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11.  2015 do   
30. 4. 2016.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1102/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15  na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku,                  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a  J. P., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- NS na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1103/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 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 M. Ď., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od              

1. 11. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1104/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. J., místo trvalého pobytu Šumperk, jako nájemkyní na 
straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                  

od 1. 11. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1105/15 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. N/0011/2015  uzavřené dne 18. 3. 2015,              
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem a E. S., bytem  Šumperk,  jako nájemkyní, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě 
na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka nájemní 
smlouvy, kdy na straně nájemce budou namísto E. S., uvedeni jako nájemci K. a E. A.   

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1106/15 MJP – zúžení předmětu nájmu – prostory k podnikání v budově bez č.p./č.e. 
Jesenická ul. v Šumperku, areál ČD

schvaluje
s účinností od 1. 10. 2015 zúžení předmětu nájemní smlouvy č. 2927428307 ze dne                
28. 6. 1995, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,      
IČO 00303461, a nájemcem Michal Rozbroj, se sídlem Na Kopečku 3027/34, Šumperk,         
IČO 47855142, o prostor skladu v budově bez č.p./č.e. na p.p.č. 660/1, v nájemní smlouvě 
označeném jako OP 17 o výměře 17,2 m². Současně dojde ke snížení nájemného ve výši 
odpovídající zúžení předmětu nájmu. Změna bude smluvně zajištěna uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě. 

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1107/15 Akce „ZŠ Sluneční – zpevněné plochy“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce   „ZŠ Sluneční  – zpevněné  plochy“  uchazeče  STAVOKOMPLEX  TVM  s.r.o.,  Hrabenov  
92, IČO 25827375. Nabídková cena je 1.299.999,--Kč bez DPH, tj. 1.572.999,--Kč včetně 
DPH.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1108/15 Žádost o dotaci z Programu reprodukce majetku Ministerstva práce a sociálních věcí 
– Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší 

bere na vědomí
podání žádosti Armádou spásy ČR o dotaci z Programu reprodukce majetku Ministerstva práce 
a sociálních věcí na akci „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“.
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1109/15 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu akce
„Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“ vyloučit uchazeče Beatrice Mádrová, 
Realizace a údržba zeleně, Svat. Čecha 788/16, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31,                   
IČO 48730441, z dalšího hodnocení nabídek.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1110/15 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce: „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“ uchazeče SVOBODNÉ 
ZAHRADY  KLUS s.r.o., Dolní Lištná 10, Třinec, PSČ 739 61, IČO 27762688. Nabídková cena je
1.229.806,80 Kč bez DPH, tj. 1.488.066,23 Kč včetně DPH.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1111/15 Akce „Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa“

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření částku 500 tis. Kč na akci 
„Smetanovy sady“.  

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1112/15 Stavba „Altán ve Smetanových sadech v Šumperku“

schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Altán ve Smetanových sadech
v Šumperku“.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1113/15 Stavba „Altán ve Smetanových sadech v Šumperku“

ukládá
odboru RÚI zpracovat zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na demolici 
altánu ve Smetanových sadech.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1114/15 Změna platu ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22

schvaluje
změnu platu Mgr. Petru Málkovi, řediteli Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk,
IČO 60339381, s účinností od 1. 7. 2015.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1115/15 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Šumperk,                  
Dr. E. Beneše 1

jmenuje
zástupce zřizovatele Ing. Luboše Cekra, člena Zastupitelstva města Šumperka, jako člena 
do školské rady Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk, IČO 00852295, 
s účinností od 1. 10. 2015.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1116/15 Příspěvkové organizace města Šumperka – změna způsobu vedení účetnictví

ruší
usnesení RM č. 4327/13, kterým bylo uloženo příspěvkovým organizacím 
od 1. 1. 2014, vést účetnictví v plném rozsahu.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: ředitelé p.o.

1117/15 Příspěvkové organizace města Šumperka – změna způsobu vedení účetnictví

ukládá
všem příspěvkovým organizacím, které zřizuje město Šumperk, vést od 1. 1. 2016 účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: ředitelé p.o.

1118/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk, IČO 60339381, 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 115 tis. Kč.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1119/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk, IČO 60339381 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 čtyř 
venkovních fitness strojů, v celkové výši do 215 tis. Kč.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1120/15 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán – dodatek

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, Šumperk, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 4.156 Kč.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1121/15 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán – dodatek

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, Šumperk, ČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši  11.420 Kč.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1122/15 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk, IČO 60339381, 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 20.000 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů 
pro žáky ze sociálně slabších rodin.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1123/15 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2016

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města Šumperka na 1. pololetí 2016.

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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1124/15 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2016

doporučuje ZM
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města Šumperka na 1. pololetí 
2016.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1125/15 Personální záležitosti

rozhodla
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, o organizační  změně,  spočívající v převedení 1 pracovního místa z oddělení 
majetkového a organizačního odboru MJP na oddělení investic odboru RUI. 

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1126/15 Personální záležitosti

ruší
usnesení RM č. 976/15 - změnu organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku           
přílohy č. 1 – systemizace úřadu k 1. 1. 2016 z důvodu přesunu zaměstnanců v rámci úřadu.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1127/15 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 s účinností ke dni 1. 11. 2015       
a v souladu s usnesením RM č. 974/15 novou systemizaci ke dni 1. 1. 2016.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1128/15 Personální záležitosti

ruší
usnesení RM č.  977/15 - změnu organizačního řádu Města Šumperka přílohy                           
č. 1 – systemizace Města Šumperka k 1. 11. 2015 z důvodu přesunu zaměstnanců.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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1129/15 Personální záležitosti

schvaluje
novou systemizaci Města Šumperka s účinností ke dni 1. 11. 2015 a v souladu s usnesením                     
RM č. 974/15 novou systemizaci ke dni 1. 1. 2016.

Termín: 01.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1130/15 Veřejná zakázka malého rozsahu „Kontinuální monitoring imisí a meteorologických 
veličin“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Kontinuální  monitoring imisí a meteorologických 

veličin“

- členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků:

členové
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Dana Krňávková, Ing. Renata Křížová, Mgr. Milan Šubrt, Vladimír 
Hošek

náhradníci
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Alena Turková, Ing. Milena Smyčková, Mgr. Ilona Moťková,          
Ing. Miroslav Dvořák

- minimální seznam oslovených uchazečů:
- Český  hydrometeorologický ústav,   příspěvková  organizace,   Na  Šabatce  2050/17,  

Praha 12 - Komořany, PSČ 143 06,  IČO 00020699
- ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, Praha 6, PSČ 161 00, IČO 47119209
- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava, PSČ 702 00,             

IČO 7100939

Termín: 14.10.2015
Zodpovídá: Ing. Krňávková

1131/15 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/0018/2014, 
uzavřené dne 14. 10. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,          
IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a M. M., bytem  Šumperk, jako 
nájemkyní bytu č. 303 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na 
straně druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2015
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1132/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0012/2014, 
uzavřené dne 19. 6. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,               
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. B., bytem  Šumperk jako nájemkyní 
bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé, 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1133/15 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. 405 o velikosti 2+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. a B.N., oba 
bytem Šumperk, na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu           

od 1. 11. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

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






