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Spis. zn.:  92217/2015
              Č.j.:  94093/2015

U S N E S E N Í

z 26. schůze rady města Šumperka ze dne 15. 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.

1134/15 Rozpočtová opatření č. XI roku 2015 města Šumperka 

schvaluje
rozpočtová opatření č. XI roku 2015 města Šumperka:
Příjmy ve výši                     20 tis. Kč
Výdaje ve výši         920 tis. Kč 

Příjmy celkem 511.832 tis. Kč
Výdaje celkem 619.867 tis. Kč

Příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem 629.894 tis. Kč
Výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem 627.432 tis. Kč

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1135/15 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s.r.o.

doporučuje ZM
schválit společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk,           
IČO 25875906, navýšení veřejné finanční podpory o 256.000,--Kč v roce 2015.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

1136/15 Smlouva s Olomouckým krajem

schvaluje
přijetí dotace ve výši 174.200,--Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro potřeby Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Šumperka.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

1137/15 Smlouva s Olomouckým krajem

schvaluje
uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 174.200,--Kč na:
- zabezpečení akceschopnosti JSDH města Šumperka ve výši 120.000,--Kč
- mzdové výdaje a zákonné pojištění členů JSDH města vykonávající službu v jednotce jako 

svoje zaměstnání ve výši 50.000,--Kč
- věcné vybavení JSDH města Šumperka neinvestiční povahy ve výši 4.200,--Kč

Termín: 31.10.2015
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Zodpovídá: Mgr. Brož 

1138/15 Návrhy Komise 132 – podpora nově narozených občanů města, návrh nové OZV,          
o místním poplatku za odpad 

doporučuje ZM
zapracovat do OZV č. xx/2015, o místním poplatku za odpad, doplnění čl. 5 „Osvobození            
a úlevy“ tak, aby od úhrady poplatku za odpad byli osvobození poplatníci – děti ve věku 0 – 12 
měsíců, které se narodí od 1. 1. 2016 a budou mít od data narození trvalé bydliště ve městě 
Šumperku. Doplnění OZV č. xx/2015 nabude účinnosti od 1. 1. 2016. 

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

Ing. Peluhová

1139/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

doporučuje ZM zrušit
usnesení ZM č. 1356/14 bod 1. a  2. ze dne 9. 10. 2014 a usnesení ZM č. 131/15 ze dne      
19. 3. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1140/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

doporučuje ZM schválit
1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2016

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2016 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2016

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2016

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2016

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2016

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2016

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2016

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1141/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
neziskových akcí“

doporučuje ZM
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1142/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“. 

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1143/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
výkonnostního sportu“

doporučuje ZM
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1144/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádosti

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:  TJ Šumperk, Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou

Účel použití:  na údržbu fotbalového hřiště a energie

Výše částky:     45.000,--Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015

Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1145/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádosti

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:  Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s., Žerotínova 470/55B, Šumperk,
IČO  00494917

Zastoupený Ing. Petrem Hrbkem   

Účel použití:  na dopravu a sportovní materiál

Výše částky: 45.000,--Kč

Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015

Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1146/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – žádosti

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:  Tělocvičná jednota Sokol Šumperk, U tenisu 4, Šumperk, IČO 13643240

Zastoupený: Františkem Portešem

Účel použití:  na zajištění provozu a údržby areálu

Výše částky:   45.000,--Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2015

Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1147/15 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské knihovny Šumperk, 
příspěvkové organizace

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské knihovny Šumperk, příspěvkové 
organizace, 17. listopadu 6, Šumperk, IČO 65496604.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1148/15 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské knihovny Šumperk, 
příspěvkové organizace

jmenuje
předsedu a členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské knihovny 
Šumperk, příspěvkové organizace, 17. listopadu 6, Šumperk, IČO 65496604.
Předseda komise: Mgr. Zdeněk Brož, starosta
Členové komise: RNDr. Jan Přichystal, 1. místostarosta

Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV
Mgr. Zdeňka Daňková, ředitelka Městské knihovny v Šumperku 
Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy

Tajemnice komise: Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1149/15 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38

schvaluje
změnu platu PaedDr. Hynku Pálkovi, řediteli ZŠ Šumperk, Sluneční 38, Šumperk,                        
IČO 00852864,  v souvislosti se změnou příplatku za vedení s účinností  od 1. 11. 2015. 

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1150/15 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Základní škole pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola Viva, o.p.s. 

doporučuje ZM
schválit poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Šumperka na roky 2016 - 2017 
Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola 
Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, v celkové výši 2 mil. Kč na stavební 
úpravy a modernizaci základní školy. Podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka je prokázání získání dotace.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: lng. Miterková

1151/15 Žádost o schválení zapojení Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, do projektu 
„Podpora zaměstnanosti v Šumperku formou péče o děti“ z Operačního programu 
Zaměstnanost

schvaluje
zapojení Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk, IČO 60339381, do projektu 
„Podpora zaměstnanosti v Šumperku formou péče o děti“ z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1152/15 Nájemní smlouvy o nájmu prodejních domků na akci „Vánoce na točáku“

bere na vědomí
uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 
točáku“, kteří dne 5. 10. 2015 vysoutěžili v dražbě prodejní domky č. D1-D5 na  období, které 
je stanoveno od 09:00 hod. dne 4. 12. 2015 do 14:00 dne 24. 12. 2015. 

Antonín Vidrman
Lidická 43, Šumperk
IČO 60006595
prodejní domek č. D1

Viktor Rudiš
Nezvalova 55,  Šumperk
IČO 87813963
prodejní domek č. D2

Hana Kulichová
Petrov nad Desnou 352, Petrov nad Desnou, PSČ 788 14
IČO 75343924
prodejní domek č. D3

Jiří Giesl
Polská 3,  Šumperk
IČO 48437514
prodejní domek č. D4

František Jurečka
Jugoslávská 13, Šumperk
IČO 60294256
prodejní domek č. D5

1153/15 Změna ve složení Komise 132

jmenuje
Bc. Michala Hlavatého členem Komise 132 s účinností od 16. 10. 2015.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1154/15 Graffiti nástřik parkovacího domu v ul. Finské

bere na vědomí
důvodovou zprávu odboru ŠKV a neschvaluje realizaci graffiti nástřiku parkovacího domu        
v ul. Finské podle předloženého návrhu.

Termín: 30.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková



RM 26 – 15.10.2015

7

1155/15 Příspěvková organizace města Šumperka - fond investic

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, Šumperk, příspěvkové organizaci,
Šumperk, IČO 00852091, 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 varného kotle do školní jídelny, v celkové 
výši do 102 tis. Kč.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1156/15 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení RM č. 886/15, 992/15, 994/15, 1039/15, 1040/15, 1041/15, 1043/15, 
1045/15, 1052/15, 1055/15, 1056/15, 905/15, 1042/15.

1157/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
945/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček
1054/15 do 31.12.2015 Zodpovídá. Ing. Répalová

1158/15 MJP – Zásady pro zřizování věcných břemen (služebností) a stanovení výše 
jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene k nemovitým věcem ve vlastnictví 
města Šumperka, zatíženým stavbami inženýrských sítí, ostatními stavbami a právy 
jiných osob“ 

schvaluje
„Zásady pro zřizování věcných břemen (služebností) a stanovení výše jednorázové úplaty za 
zřízení věcného břemene k nemovitým věcem ve vlastnictví města Šumperka, zatíženým 
stavbami inženýrských sítí, ostatními stavbami a právy jiných osob“, s účinností od 1. 1. 2016.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1159/15 MJP – změna usnesení RM č. 2155/12 – sazby nájemného

schvaluje
změnu  usnesení RM č. 2155/12 ze dne 29. 3. 2012, kterými byly schváleny sazby nájemného 
pro rok 2013 a dále. Změnou dojde od 1.1.2016  ke změně sazby nájemného z pozemků pro 
zemědělské účely, kde bude nově: 2,2 %  z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků 
pro daná katastrální území dle vyhlášky ČR - Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 
seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro 
daný rok. 
Ostatní sazby nájemného zůstávají beze změny.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1160/15 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk, or. průchod od pošty 
k hradbám na ul. Starobranskou 

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části p.p.č. 307/1 o výměře cca 70 m2, včetně 
zídky v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel pronájmu: vymezený prostor k objektu s č.p. 44/11 Šumperk na st.p.č. 6/1 v k.ú. 

Šumperk
- doba nájmu: určitá 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě porušení stanoveného 

účelu užívání s možností prodloužení nájemného v případě, pokud bude předmět nájmu 
užíván v souladu s podmínkami nájemní smlouvy  

- sazba nájemného: prostor vymezený k podnikání 550,--Kč/m2/rok, parkování                  
550,--Kč/m2/rok + DPH v platné výši, volná zelená plocha: 5,--Kč/m2/rok

- nájemce je povinen pečovat o  strom rostoucí na části předmětu pronájmu 
- pronajímatel souhlasí s umístěním oplocení na stávající zídku na části p.p.č. 307/1 

(souhlas nenahrazuje případné povolení stavby v souladu se stavebním zákonem)
- nájemce si vymezuje právo využít pozemek v nezbytně nutné míře v případě provedení 

opravy hradeb na části p.p.č. 307/1, které navazují na předmět pronájmu s tím, že 
nájemné na tuto dobu bude vůči nájemci pozastaveno

- oplocení bude vybudováno výhradně na náklady nájemce, v případě ukončení nájmu bude 
oplocení na náklady nájemce odstraněno, pokud se nedohodne pronajímatel a nájemce na 
jiném způsobu řešení

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1161/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2222/1 v k.ú. Šumperk, or. křižovatka ul. 
Jeremenkovy a Banskobystrické 

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části  p.p.č. 2222/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání - scelení vlastnictví
- kupní cena: 400,--Kč + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná povinnost 

odvést DPH z kupní ceny 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + náklady spojené se 

zápisem vkladu vlastnického práva

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1162/15 MJP – realizace budoucí smlouvy kupní – zahrada u domu Revoluční 63, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem            
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města číslo 3328/13 ze dne 7. 2. 2013          
a podle usnesení zastupitelstva města č. 35/14 ze dne 12. 3. 2009, kterým byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje st.p.č. 1916/2 o výměře 501 m2 v k.ú. Šumperk                   
za  podmínek:
- účel prodeje: vstupy a zahrada k domu Revoluční 1659/63, Šumperk
- kupní cena: 300,--Kč/m2, uhrazena v souladu s ustanovením smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní označenou jako obch/0002/2015/Vr



RM 26 – 15.10.2015

9

kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, bytem Králíky, PSČ 561 69, D. D.,   
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03, J. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/12, bytem Šumperk, I. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12,              
J. a M. H. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, R. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, 
V. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, všichni bytem Šumperk

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

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1163/15 MJP – dohoda k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, or. lokalita plánované 
výstavby Za Hniličkou 

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem 
budoucího prodeje jsou pozemky nově označené v katastru nemovitostí jako p.p.č. 228               
a p.p.č. 1390 oba v k.ú. Horní Temenice  (dříve p.p.č. 228, p.p.č. 223/1, p.p.č. 223/2 a st.p.č. 
90 vše v k.ú. Horní Temenice). Budoucí prodávající: F. H., bytem Šumperk. Budoucí kupující:  
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.  Budoucí prodávající 
vrátí budoucímu kupujícímu uhrazenou zálohu na kupní cenu ve výši 22.260,--Kč do 15 dnů 
ode dne uzavření dohody k ukončení smlouvy budoucí kupní. Důvodem uzavření dohody je 
převedení vlastnictví p.p.č. 228 a p.p.č. 1390 oba v k.ú. Horní Temenice na jiného vlastníka.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1164/15 MJP – zveřejnění prodeje – výstavba RD na p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, or. při ul. 
Krameriově 

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk,         
za podmínek: 

- účel prodeje: výstavba pro bydlení s možností využití komerčního prostoru, dále jen 
„výstavba“ v souladu s platným územním plánem – stabilizovaná plocha 343 – max. výška 
zástavby 7/10 m, plocha smíšená obytná

- kupní cena: 1.200,--Kč + DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 
- v případě více zájemců bude vyhlášena uzavřená dražba s tím, že nejvyšší kupní cena 

nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího
- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu a regulativy pro 

„výstavbu“ dle tohoto usnesení vizualizaci „výstavby“ do 1 měsíce od přihlášení se 
v souladu se zveřejněným záměrem, nejpozději do 31. 1. 2016, která v případě více 
zájemců bude kritériem pro výběr budoucího kupujícího 

- regulativa pro „výstavbu“: 
- uliční čára dle okolní zástavby v rámci ul. Krameriovy
- zastavěnost pozemku max. 30 %
- max. 2 patra, lze provést obydlené podkroví 
- oplocení do max. výšky 1,5 m a jeho průhlednost musí být alespoň 40 %
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- 90 % kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V případě 
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany budoucího prodávajícího bude 
záloha na kupní cenu vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez 
nároku na úrok. V případě odstoupení ze strany budoucího kupujícího z jiného důvodu než 
že prokáže, že na pozemcích nelze provést sjednaný účel prodeje, bude budoucím 
prodávajícím vráceno 90 % ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po vydání stavebního povolení, do té doby bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí kupní 

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „výstavby“, ponese 
výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nebudou tyto náklady 
budoucím prodávajícím kompenzovány 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě, 
pokud nebude ve správním stavebním řízení „výstavba“ povolena, nebo nebudou splněny 
termíny předložení příslušného povolení k „výstavbě“  

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním řízení 
„výstavba“ povolena

- budoucí kupující předloží příslušné povolení k „výstavbě“ do 18 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě nesplnění této podmínky si budoucí 
prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč a právo od smlouvy odstoupit

- budoucí kupující začne s realizací „výstavby“ do 2 let od vydání příslušného povolení          
k „výstavbě“ a „výstavba“ bude povolena k užívání nejpozději do 3 let od vydání 
příslušného povolení k „výstavbě“, v případě nesplnění stanovených termínů si budoucí 
prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé nedodržení termínu,   která bude 
uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode dne výzvy

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného záměru „výstavby“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících
- kontejnery na směsný odpad a parkování budou umístěny na pozemku, který je

předmětem budoucího prodeje 
- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 

odsouhlasené územní studii  s vizualizací „výstavby“, která bude předložena ke schválení 
odboru strategického rozvoje, investic a ÚP Městského úřadu Šumperk, pokud nebude 
„výstavba“ odsouhlasena, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit bez 
nároku na kompenzaci nákladů spojených s vypracováním „výstavby“

- žádost na  odkoupení pozemků je nutné doručit nejpozději do 31. 12. 2015 na Městský 
úřad Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, s tím, že v žádosti je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami prodeje a uvést kontakty žadatele (adresu, telefon, 
email) 

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1165/15 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1327/3 v k.ú. Horní Temenice, or. nad kapličkou 
v Temenici

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části  p.p.č. 1327/3 o výměře 73 m2, dle GP číslo       
961-79/2015 pozemek oddělen a označen jako p.p.č. 1327/5 o výměře 73 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání - scelení vlastnictví
- kupní cena: 300,--Kč + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná povinnost 

odvést DPH z kupní ceny 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + náklady spojené se 

zápisem vkladu vlastnického práva

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1166/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1291/3 a dalších, vše v k.ú. Šumperk – výstavba 
rodinných domů při ul. Americké

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6        
o výměře 1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- minimální nabídková kupní cena: 1.000,--Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě 
povinnosti města Šumperka  odvést DPH

- v případě více zájemců bude vyhlášena uzavřená dražba  s tím, že nejvyšší kupní cena 
nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího

- účel prodeje: výstavba maximálně 3 rodinných domů, včetně komunikace a inženýrských 
sítí s napojením na ul. Americkou, dále jen „záměr využití nabízeného území“

- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu, územní studii     
s vizualizací „záměru využití nabízeného území “ do 1 měsíce od přihlášení se v souladu se 
zveřejněným záměrem, nejpozději do 31. 1. 2016, která v případě více zájemců bude 
kritériem pro výběr budoucího kupujícího 

- 90 % kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V případě 
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany budoucího prodávajícího bude 
záloha na kupní cenu vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez 
nároku na úrok. V případě odstoupení ze strany budoucího kupujícího z jiného důvodu než 
že prokáže že na pozemcích nelze provést sjednaný účel, bude budoucím prodávajícím 
vráceno 90% ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po dostavbě komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1895/2 
a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, do té doby bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní 

- na výstavbu komunikace na částech pozemků p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. 
Šumperk, bude uzavřena výpůjčka s právem provést stavbu na částech pozemků.             
Po dokončení komunikace bude komunikace převedena do správy a majetku města 
Šumperka 

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „záměru využití 
nabízeného území“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy  
nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím kompenzovány 

- budoucí prodávající  si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě, 
pokud nebude ve správním stavebním řízení „záměru využití nabízeného území“ povolena, 
nebo nebudou splněny termíny předložení územního rozhodnutí „záměru využití 
nabízeného území“ 

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním  řízení 
„záměr využití nabízeného území“ povolen 

- budoucí kupující předloží pravomocné územní povolení na „záměr využití nabízeného 
území“ do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě 
nesplnění této podmínky si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč            
a právo od smlouvy odstoupit

- budoucí kupující začne s realizací „záměru využití nabízeného území“ do 2 let od vydání 
územního rozhodnutí  a bude kolaudován do 3 let od vydání stavebního povolení, v případě 
nesplnění stanovených termínů si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--Kč
za každé nedodržení termínu, která bude uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode 
dne výzvy

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících
- vybudovaná komunikace na předmětu zveřejněném k prodeji bude tato dále ve správě         

a v majetku budoucího kupujícího, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, 
že ji do správy a svého majetku převezme město    
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- kontejnery na směsný odpad budou uloženy na pozemcích, které jsou předmětem 
budoucího prodeje 

- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii  s vizualizací „záměru využití nabízeného území“, který bude 
předložen ke schválení úřadu územního plánování, pokud nebude „záměr využití 
nabízeného území“ odsouhlasen, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy 
odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s vypracováním „záměru využití 
nabízeného území“ 

- žádost na  odkoupení pozemků je nutné doručit nejpozději do 31. 12. 2015 na Městský 
úřad Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, s tím, že v žádosti je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami prodeje a uvést kontakty žadatele (adresu, telefon, 
email) 

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1167/15 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 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 M. H., bytem Červená Voda, PSČ  561 61,  jako nájemcem 
na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                    

od  15. 12. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1168/15 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 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 Z. H., místo trvalého pobytu nám. Míru 364/1, Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu                    

od  15. 12. 2015
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1169/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene umístění stavby „Cyklokomunikace 
Desná“, náhon u Sumtexu

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
včetně jejího provozování, správy, oprav a údržby, změn nebo jejího odstraňování  na pozemku 
p.č. 1205 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
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- povinný z věcného břemene: SUMTEX ENERGO s.r.o., se sídlem Žerotínova 417/85,
Šumperk, IČO 25859633

- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461

- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 1.000,--Kč včetně platné sazby DPH k celku
byla dohodnuta ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a bude 
oprávněným uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy 

- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 
zaměření věcného břemene

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí
- pozemek p.č. 1151 v k.ú. Šumperk, který byl rovněž předmětem smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb/0030/2011/Šv, nebude obsažen v této 
smlouvě, neboť nebyl dotčen stavbou cyklokomunikace 

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1170/15 MJP – Smlouva o zřízení věcného břemene umístění stavby „Cyklokomunikace 
Desná“, u areálu ČSAD BUS na ul. Žerotínově

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
včetně jejího provozování, správy, oprav a údržby, změn nebo jejího odstraňování                     
na  pozemcích p.č. 1268/54, p.č. 1268/55, p.č. 1268/56, p.č. 2096/19, p.č. 1268/19 a p.č. 
2096/5 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:

- povinný z věcného břemene: ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na ostrově 177, Chrudim, 
PSČ 537 01, IČO 60108835

- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461

- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 10.000,--Kč bez DPH k celku byla dohodnuta 
ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a bude oprávněným uhrazena 
do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy 

- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 
zaměření věcného břemene

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí
- pozemek p.č. 1268/31 v k.ú. Šumperk, který byl rovněž předmětem smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb/0003/2011/Šv, nebude obsažen v této 
smlouvě, neboť nebyl dotčen stavbou cyklokomunikace 

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1171/15 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení uloženého 
v rámci akce „Cyklokomunikace Desná“, u areálu ČSAD BUS na ul. Žerotínově

doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu umístit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v celkové délce 
186,24 m přes pozemky  p.č. 1268/19, p.č. 1268/26, p.č. 2096/3 a p.č. 2096/5 vše v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek:
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- povinný z věcného břemene: ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim, 
PSČ 537 01, IČO 60108835

- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461

- úplata za věcné břemeno se stanovuje v jednorázové výši 20.486,--Kč včetně platné sazby 
DPH a bude oprávněným uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 
zaměření věcného břemene

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1172/15 MJP – stanovení ceny pro výkup pozemků pro realizaci stavby „Cyklostezka 
Bratrušov“

doporučuje ZM
schválit jednat s vlastníky pozemků o výkupu částí pozemků dotčených plánovanou stavbou 
„Cyklostezka Bratrušov“ za maximální kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2 za účelem realizace 
stavby „Cyklostezka Bratrušov“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1173/15 MJP – zveřejnění pronájmu - prodejna barev v budově bez č.p./č.e. Jesenická ul. 
v Šumperku, areál ČD

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout prostory k podnikání, umístěné v I. NP budovy bez č.p./č.e. 
na pozemku st.p.č. 660/1, Jesenická ul., Šumperk, o celkové podlahové ploše 360,03 m².
Podmínky:
Účel nájmu: prodejna barev, skladové a kancelářské prostory  
Doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

možnost výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Nájemné: 340.165,--Kč/rok/celek + DPH (v případě nájemce plátce DPH) 

Termín: 19.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1174/15 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1799/26 v k.ú. Šumperk

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1799/26 o výměře 150 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:
Účel nájmu: manipulační plocha a parkoviště u budovy bez č.p./č.e. stojící na st.p.č. 

660/1 v k.ú. Šumperk v souvislosti s nájmem nebytových prostor 
v dané budově

Nájemné: 137,57 Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem
Doba nájmu určitá: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Termín: 19.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1175/15 MJP – nájem a pacht pozemků v lokalitě rozhledny Háj v Šumperku

schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 1227/1 – lesní pozemek o výměře 805 m2 v k.ú. Hrabenov.

Pronajímatel: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO 42196451  

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

Předmět nájmu: část pozemku p.č. 1227/1 – lesní pozemek o výměře 805 m2 v k.ú. 
Hrabenov sloužící jako obslužná plocha okolo rozhledny Háj

Doba nájmu: určitá 5 let od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Nájemné: ve výši 8,--Kč/m2/rok. Celkové roční nájemné tak činí 6.440,--Kč.
Nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě. Nájemné bude na 
každé další roky valorizováno vždy k 1. 1. běžného roku podle skutečně 
dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního roku 
zveřejněného Českým statistickým úřadem. Nájemné bude automaticky 
upravováno bez písemného oznámení nájemci. K prvnímu zvýšení 
nájmu o inflaci takto dojde s účinností od 1. 1. 2017.

Skončení nájmu: uplynutím doby, na níž byl sjednán

písemnou dohodou smluvních stran

písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1176/15 MJP – nájem a pacht pozemků v lokalitě rozhledny Háj v Šumperku

schvaluje
pacht pozemku st.p.č. 392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2 v k.ú. Hrabenov.

Propachtovatel: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO 42196451  

Pachtýři: 1/ Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, vlastník id. 48/100 stavby rozhledny na st.p.č. 
392 v k.ú. Hrabenov

2/ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063, vlastník 
id. 48/100 stavby rozhledny na st.p.č. 392 v k.ú. Hrabenov

3/ Obec Bludov, se sídlem Jana Žižky 195, Bludov, PSC 789 61, 
IČO 00302368, vlastník id. 4/100 stavby rozhledny na st. p.č. 
392 v k.ú. Hrabenov

Předmět pachtu: pozemek st.p.č. 392– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2  
v k.ú. Hrabenov – pozemek pod rozhlednou Háj

Doba pachtu: určitá 5 let od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020
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Pachtovné
pro město Šumperk:  ve výši 35,--Kč/m2/rok.  Celkové  roční  pachtovné stanovené  dle  výše 

vlastnického podílu na stavbě rozhledny (48/100) tak činí  2.268,--Kč. 
Pachtovné bude navýšeno o DPH v platné sazbě. Pachtovné bude na 
každé další roky valorizováno vždy k 1. 1. běžného roku podle skutečně 
dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního roku 
zveřejněného Českým statistickým úřadem. Pachtovné bude 
automaticky upravováno bez písemného oznámení pachtýři. K prvnímu 
zvýšení pachtovného o inflaci pro město Šumperk a obec Bludov takto 
dojde s účinností od 1. 1. 2017. 

Skončení pachtu: uplynutím doby, na níž byl sjednán
písemnou dohodou smluvních stran
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1177/15 MJP – vypsání veřejné zakázky „Gagarinova 11 a 13,  Šumperk – výměna výtahů“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 11 a 13, Šumperk – výměna výtahů“

- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
včetně náhradníků:
členové
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Pavel Hegedüs, Ing. Josef Kopa

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,       
Ing. Petr Kuba

- minimální seznam oslovených zájemců:
- OTIS a.s, se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254
- VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00,            

IČO 28566637
- Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, IČO 27127010
- Výtahy Pardubice, a.s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice, PSČ 533 01,                 

IČO 13582101

Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1178/15 MJP – Klášterní kostel v Šumperku – napojení EPS na PCO

schvaluje
uzavření Servisní smlouvy na provádění revizí a servisu EPS v objektu klášterního kostela          
v Šumperku se společností JIMI CZ, a.s., se sídlem Butovická 296/14, Praha 5, PSČ 158 00, 
IČO 25313436,  s účinností od 1. 11. 2015, na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní dobou. 

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1179/15 MJP – Klášterní kostel v Šumperku – napojení EPS na PCO

schvaluje
uzavření Smlouvy o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv                 
ze zařízení EPS na PCO KOPIS HZS se společností LARGO PCO s.r.o., člen skupiny LARGO,          
se sídlem Železniční 547/4a Olomouc, PSČ 779 00, IČO 01741632, s účinností                      
od 1. 11. 2015, na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou. 

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1180/15 MJP – sleva z nájmu Temenická 2924/35, byt č. 403

schvaluje
slevu ve výši 50% nájemného z podlahové plochy bytu pro nájemce bytu č. 403 v domě 
Temenická 2924/35 v Šumperku od 1. 11. 2015 do 31. 5. 2016 z důvodu nadměrné vlhkosti       
v bytě. 

Termín: 31.05.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1181/15 MJP – odpis pohledávky

doporučuje ZM
schválit odpis pohledávky v celkové výši 494.403,--Kč za zemřelým P. K., posledně bytem 
Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 19 na adrese 
Zahradní 2663/15, Šumperk. 

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1182/15 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 552/1 a 558/1 v k.ú. Dolní 
Temenice, lokalita „Příměstský les“ 

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 552/1 a p.č 
558/1 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 
pozemkového úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu        
a o změně některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný 
převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy 
uzavřené s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1183/15 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemků pozemků p.č. 2141/1 a p.č. 2202/1 
v k.ú. Šumperk, lokalita park u pekárny Skřivánčí dvůr

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2202/1 a p.č 
2141/1 v obci Šumperk, k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového 
úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše 
uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené              
s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1184/15 MJP – zveřejnění pronájmu – nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, 
Jesenická 475/2, Šumperk, areál ČD

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory, umístěné v I. nadzemním podlaží budovy na 
ulici Jesenické 475/2 v Šumperku, o celkové podlahové ploše 104,95 m².
Podmínky:
Účel nájmu: provozování sociální služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez 

přístřeší  
Doba nájmu: určitá, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Nájemné: 54.600,--Kč/rok/celek  
Nájemce má právo využívat společné prostory v I. nadzemním podlaží budovy na ulici 
Jesenické 475/2.

Termín: 19.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1185/15 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/37 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk 

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/37 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13
v Šumperku ke dni 30. 11. 2015 s nájemkyní P. H., bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 12. 2015, jejímž předmětem bude byt č. 2958/37
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, s L. H., bytem Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1186/15 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/37 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk 

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 11. 2015, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/37 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím P. 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 vyrovnala s L. H., 
bytem Šumperk.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/37 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s L. H., 
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 12. 2015.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1187/15 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1207/3 a dalších v k.ú. Šumperk, 
pozemky pod „Cyklokomunikací Desná“

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 1207/3, p.č. 
1220/9, p.č. 1259/2, p.č. 1259/3 a p.č. 2095/8 v obci a k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR,          
ve správě Státního pozemkového úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení 
žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy uzavřené s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1188/15 MJP – zúžení předmětu nájmu – budova č.p. 570 se st.p.č. 733 v k.ú. Šumperk

schvaluje
změnu usnesení rady města č. 1054/15 ze dne 17. 9. 2015, kterým byl schválen pronájem 
budovy č.p. 570 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č.                     
733 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st.p.č. 733 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk,  nájemci Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem Nerudova 2630/12,  Šumperk, 
IČO 26878186. Změna spočívá v zúžení předmětu nájmu, kdy namísto budovy č.p. 570 
s pozemkem st.p.č. 733 bude předmětem nájmu pouze prostor kanceláře se zázemím, které 
tvoří chodba a WC v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 570. Výše nájemného za zúžený 
předmět nájmu činí 12.000,--Kč/rok/celek + DPH.
Změna bude smluvně zajištěna uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1189/15 Realizace akce „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“

doporučuje ZM
schválit realizaci akce „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“ ve spolupráci 
s Armádou spásy ČR.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1190/15 Realizace akce „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“

doporučuje ZM
zařadit do rozpočtu 2016 finanční příspěvek města v případě přiznání dotace na akci „Domov 
se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“ Armádě spásy ČR ve výši 25 % z celkových 
uznatelných výdajů, maximálně však do výše 6 mil. Kč.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1191/15 Návrh řešení připomínek uplatněných v rámci projednávání Změny č. 1 územního 
plánu Šumperka 

doporučuje ZM
vzít na vědomí předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu Šumperka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

1192/15 Návrh řešení připomínek uplatněných v rámci projednávání Změny č. 1 územního 
plánu Šumperka 

doporučuje ZM
vydat Změnu č. 1 územního plánu Šumperka, formou opatření obecné povahy č. 1/2015, 
které je přílohou návrhu na usnesení předloženého materiálu, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci             
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 171-174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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1193/15 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/0030/2014, 
uzavřené dne 27. 10. 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 
bytu č. 9 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2015 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2 /měs.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1194/15 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje
neprodloužit dobu nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0013/2015 uzavřené dne 27. 3. 2015 
mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a S. C., bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 206 v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé do 30. 9. 2015. 

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

RNDr. Jan Přichystal v.r. Mgr. Tomáš Spurný   v.r.
    1. místostarosta                2. místostarosta






