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Spis. zn.:  101567/2015
              Č.j.:  101572/2015

U S N E S E N Í

z 27. schůze rady města Šumperka ze dne 12. 11. 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.

1195/15 MJP - vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1. NP 
pavilonu F – vybudování sociálních lůžek a rekonstrukce ambulantní části kožního 
oddělení“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění na akci: „Nemocnice
Šumperk – rekonstrukce 1.NP pavilonu F – vybudování sociálních lůžek a rekonstrukce 
ambulantní části kožního oddělení“ zhotovitelem akce firmu RÝMSTAV CZ spol. s r.o., se 
sídlem Nerudova 20/1290, Rýmařov, PSČ 795 01, IČO 25391810. Nabídková cena je 
5.244.085,-  Kč bez DPH, tj. 6.345.343,- Kč včetně DPH.

Termín: 05.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1196/15 MJP - Nemocnice Šumperk – 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 a usnesení RM č. 1090/15 ze dne 1. 10. 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 8.483.169  Kč
- převod fin. prostředků fondu investic z roku 2014 do roku 2015 1.792.000  Kč
- celková výše fondu investic pro rok 2015 10.275.169 Kč

FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2015):
- rekonstrukce 1.NP pavilonu F – vybudování sociálních lůžek 6.875.169  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
- instalace klimatizačních jednotek do ortopedických ambulancí v pavilonu C 100.000  Kč
- stavební úpravy části 1.NP pavilonu E – vybudování ambulancí TRN 1.900.000 KČ

- výměna vnitřních dveří na odd. ARIP v VI. NP pavilonu B 500.000  Kč
- instalace PVC na lůžkové pokoje – od. plicní a neurologie v pavilonu E 500.000  Kč

Celkem fond investic roku 2015 10.275.169  Kč

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1197/15 Veřejnoprávní smlouva s obcí Velké Losiny

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Velké Losiny k zajištění daňové exekuce prodejem 
movitých věcí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1198/15 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII

schvaluje
rozpočtová opatření č. XII. roku 2015:
příjmy ve výši:        1.400 tis. Kč
výdaje ve výši:        1.222 tis. Kč

příjmy celkem:  513.232 tis. Kč
výdaje celkem:  621.089 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 631.294 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                    628.654 tis. Kč

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1199/15 Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

bere na vědomí
stanovisko města na dotaz MV ČR za účelem posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2015, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, 
a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

1200/15 Kontrola usnesení

schvaluje
633/15, 802/15, 872/15, 873/15, 874/15, 882/15, 890/15, 913/15, 917/15, 934/15, 
949/15, 952/15, 961/15, 964/15, 968/15, 971/15, 972/15, 973/15, 991/15, 995/15, 
1006/15, 1013/15, 1014/15, 1015/15, 1017/15, 1018/15, 1019/15, 1020/15, 
1021/15, 1036/15, 1044/15, 1047/15, 1048/15, 1049/15, 1057/15, 1058/15, 
1060/15, 1065/15, 1066/15, 1067/15, 1072/15, 1073/15, 1075/15, 1076/15, 
1078/15, 1079/15, 1081/15, 1086/15, 1087/15, 1088/15, 1089/15, 1091/15, 
1092/15, 1105/15, 1106/15, 1107/15, 1109/15, 1110/15, 1111/15, 1112/15, 
1113/15, 1114/15, 1115/15, 1118/15, 1119/15, 1120/15, 1121/15, 1122/15, 
1123/15, 1124/15, 1125/15, 1126/15, 1127/15, 1128/15, 1129/15, 1130/15, 
1134/15, 1135/15, 1136/15, 1138/15, 1139/15, 1140/15, 1141/15, 1142/15, 
1143/15, 1144/15, 1145/15, 1146/15, 1147/15, 1148/15, 1149/15, 1150/15, 
1151/15, 1153/15, 1154/15, 1155/15, 1158/15, 1159/15, 1160/15, 1161/15, 
1162/15, 1163/15, 1164/15, 1165/15, 1166/15, 1169/15, 1170/15, 1171/15, 
1172/15, 1173/15, 1174/15, 1177/15, 1178/15, 1179/15, 1181/15, 1182/15, 
1183/15,  1184/15,   1186/15, 1187/15, 1189/15 ,1190/15, 1191/15, 1192/15.
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1201/15 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
912/15 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Miterková 
963/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
967/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová
1061/15 do 29.02.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
1083/15 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová
1137/15 do 30.11.2015 Zodpovídá: Mgr. Brož

1202/15 Kontrola usnesení – zrušení usnesení č. 1016/15

ruší
usnesení RM č. 1016/15, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. 
Banskobystrické 1274/41 v Šumperku s L. J., bytem Šumperk. L. J. požádal o ukončení 
nájemního vztahu k 30. 9. 2015.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1203/15 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM č. 967/15

schvaluje
doplnění usnesení RM č. 967/15 ze dne 20. 8. 2015, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky NTL plynovodu v rámci akce 
„Novostavba polyfunkčního domu v Šumperku pro společnost Parkoffice, s.r.o.“, lokalita při ul. 
Fialově v Šumperku, o vedlejšího účastníka smlouvy – investora: Parkoffice, s.r.o., se sídlem 
Lidická 610/51, Šumperk, IČO 02782910.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1204/15 Výsledky hospodaření PMŠ a.s. za rok 2014

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Sumperka a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje
v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s č. XVII. odst. 2 Stanov společnosti PMŠ a.s., řádnou účetní 
závěrku společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO: 65138163, 
za rok 2014: 

- výsledek hospodaření za účetní období 2014: - 8.481.000,- Kč (ztráta)

a to v rozsahu dle zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014, včetně 
rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní závěrce, vše za rok 2014.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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1205/15 Výsledky hospodaření PMŠ a.s. za rok 2014

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Sumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
určuje
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČO: 65138163, za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 auditora 
společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, 
č. licence KA ČR č. 276. 

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

1206/15 Výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku, p. o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek:
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22,    

IČO: 00098311
- vypůjčitel: Město Šumperk 
- předmět a účel výpůjčky:
- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875 za účelem umístění na betonovém podstavci 

na Hlavní třídě v Šumperku
- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu
- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů ve 

sklepních prostorách Geschaderova domu
- Motovidlo, 138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů 

ve sklepních prostorách Geschaderova domu  
- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, umístěná v sakristii klášterního kostela
- Hodiny kulaté nástěnné, 915/63, H 18498, věž šumperské radnice
- Plechová hlásná trouba, 261/67, H 19353, věž šumperské radnice
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011, věž šumperské radnice
- Svícen litinový nástěnný, 353/68, H 16938, věž šumperské radnice
- Skříňka prosklená, 59/2002, H 28385, věž šumperské radnice
- Džbán plechový, 85/96, H 25798, věž šumperské radnice
- Konvička na mléko plechová, 106/2005, H 29431, věž šumperské radnice
- Plechový hrnek, 197/2006, H 30049, věž šumperské radnice
- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2016 do 31.12.2016 pro účel výstavní
- Před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit:

a) vzájemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku 
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu.
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- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci.

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele.

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu 
a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku.

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele.

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli.

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti.

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1207/15 MJP - výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku, p. o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována H. B., za těchto 
podmínek:
- Půjčitel: Město Šumperk
- Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. , se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22,

IČO: 00098311,
- Účel výpůjčky: výstavní - umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. 

Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět 
zapůjčený městem Šumperk.

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2016 do 31.12.2016
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit:

a) vzájemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu.

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci.
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- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele.

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu 
a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku.

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele.

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli.

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti.

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1208/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu vodovodní                
a splaškové kanalizační přípojky pro účely připojení víceúčelového objektu na adrese 
Vikýřovická 3259, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové délce 7,2 m přes 
pozemek p.č. 1805/6 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení víceúčelového objektu na adrese 
Vikýřovická 3259, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
Oprávněný z věcného břemene: 
Ž. J., bytem Šumperk
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene.

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1209/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky 
přípojky STL plynovodu v rámci akce: „Modernizace kotelny hlavní budovy školy VOŠ a 
SPŠ Šumperk“ – investor Olomoucký kraj

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku p.č. 2149/2 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení: „Přeložka 
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STL plynovodní přípojky“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a 
v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567
Vedlejší účastník smlouvy - investor:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO: 60609460
Podmínky:
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení č. 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 110,-- Kč vč. platné sazby DPH/1 m 
délky vedení (věcného břemene), minimálně ale 1.000,-- Kč vč. DPH, stanovené dle 
projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí 
oprávněný).

- Investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene v částce 1.000,-- Kč včetně platné 
sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy investora a 
jím doloženého geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene, které budou 
doručeny budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 08. 2018. V případě 
nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč.

- Investor je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI a PMŠ a.s.

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1210/15 MJP - dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní 
služebnosti a o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 264/5, 
Hobl, přípojka NNk“ – změna projektové dokumentace – ČEZ

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní 
služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0017/2015/Pe ze dne 29. 7. 2015, 
uzavřené mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín – Podmokly IV, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako budoucím 
oprávněným, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních stran uzavřít spolu smlouvu o 
zřízení věcného břemene osobní služebnosti, jež zakládá právo ve prospěch budoucího 
oprávněného umístit a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk –
Bohdíkovská, p.č. 264/5, Hobl, přípojka NNk“ na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 
p.č. 1327/3 a 262/3 v k.ú. Horní Temenice.
Dodatkem č. 1 bude smlouva upravena ve smyslu změny projektové dokumentace, přičemž 
původně navržené zemní kabelové vedení bude realizováno jako kabelové vedení venkovní.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0017/2015/Pe se nemění.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1211/15 MJP - Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE: 
„REKO MS Šumperk, Nezvalova + 4“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk, Nezvalova + 4“ přes pozemky p.č. 
1534/42, 1425/22, 1425/31, 1534/24, 1425/20, 1581/1, 1425/23 a 1466/24 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 129.790,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 20.506,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 80% slevy za 
vytěžené úseky v částce 6.864,-- Kč vč. DPH a zálohy ve výši 102.420,-- Kč vč. DPH, 
zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby VBb/0046/2012/Pe ze dne 26. 11. 2012, bude oprávněným uhrazen 
před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
daňového dokladu.

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

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1212/15 MJP - dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Inženýrské sítě pro rodinný 
dům na pozemku p.č. 226 v k.ú. Horní Temenice“ – investor L. K.

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě VBb/0006/2015/Pe, uzavřené dne 3. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, jako 
budoucím povinným a L. K., bytem Šumperk, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je 
budoucí závazek smluvních stran uzavřít spolu smlouvu o zřízení věcného břemene, 
spočívajícího v právu umístit a provozovat inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města 
Šumperka p.č. 227/1 a 1212/6 v k.ú. Horní Temenice, navržené v rámci plánované výstavby 
rodinného domu na pozemku p.č. 226 v k.ú. Horní Temenice“.
Dodatkem č. 1 dojde k zúžení rozsahu věcného břemene o přípojku zemního kabelového 
vedení NN včetně pojistkové skříně a k snížení výše požadované zálohy na budoucí věcné 
břemeno na částku v minimální výši 500,-- Kč vč. platné sazby DPH.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0006/2015/Pe se nemění.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1213/15 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene pro stavbu ČEZ  
„Šumperk – Bohdíkovská, parc. č. 226, K., přípojka  NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku p.č. 1212/6 v k.ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, parc. č. 226, K., přípojka NNk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035.
Podmínky:
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše úplaty bude stanovena v souladu 

s cenovými pravidly města, dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009, ve znění 
usnesení 1794/11 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 3.000,-- Kč vč. platné sazby DPH/1 ks 
skříně a 110,-- Kč vč. platné sazby DPH/1 m délky vedení (věcného břemene), stanovené 
dle projektové dokumentace (geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu 
věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady 
budoucí oprávněný).

- Budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané výše úplaty za zřízení budoucího věcného břemene v částce 4.000,-- Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 8. 2018. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč.

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, zejména podmínku respektovat připravovanou investiční 
akci města – vybudování nového chodníku podél komunikace ul. Bohdíkovské, pod sankcí 
úhrady vzniklých nákladů k tíži budoucího oprávněného a podmínky dodržet požadovaný 
způsob uložení přípojek pod smluvní pokutou 5.000,-- Kč.

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1214/15 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1346/5 a části pozemku p.č. 1354/2 
v k.ú. Šumperk, část vymezené plochy pro dům Javoříčko 1509/3, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1346/5 o výměře 12 m2  a část pozemku 
p.č. 1354/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk (část vymezené plochy pro dům Javoříčko 1509/3, 
Šumperk).
Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou
Nájemné: 30,-- Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
Podmínky: povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce.

Termín: 23.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1215/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Radniční, p.č. 2320/1, lucky lajk s.r.o., nové 
NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit                
a provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Radniční, p.č. 2320/1, 
lucky lajk s.r.o., nové NNk“, na pozemku p.č. 2239/1 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  1.301,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 139,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
1.440,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu VBb/0004/2015/Pe ze dne 12. 
3. 2015, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1216/15 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1346/6 o výměře 560 m2

v k.ú. Šumperk (vymezená plocha k bytovému domu Javoříčko 9).
Účel nájmu: a) pozemek pro individuální využití

b) veřejně přístupná travnatá plocha, pronajatá jako zázemí k bytovému   
domu Javoříčko 9, Šumperk

Nájemné: a) 5,- Kč/m2/rok
b) 1,-- Kč/celek/rok

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 
dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 
nájemce.

Termín: 23.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1217/15 MJP - prodej části p.p.č. 610/1 a části p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
07.10.2015 do 23.10.2015 dle usnesení rady města č.1079/15 ze dne 1.10.2015 schválit 
budoucí 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:
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- kupní cena: 100,- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 
odvést z kupní ceny DPH

- budoucí kupující: A. F., bytem Hraběšice 
- 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 funkci 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: 17.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1218/15 MJP - pronájem části p.p.č. 779/2 v k.ú. Dolní Temenice – uzavření dodatku 
k nájemní smlouvě

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2, v souladu se zveřejněným záměrem změny podmínek nájemní smlouvy 
MP/0020/2010/Pro/Vr ze dne 26.7.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.7.2015, kterou byl 
nájemci Českému kynologickému svazu, Základní organizaci Šumperk-Temenice, pobočný 
spolek se sídlem Šumperk, pronajata část p.p.č 779/2 v k.ú. Dolní Temenice, kterým dojde 
k prodloužení sjednané doby pronájmu z data do 30.6.2025 nově do 30.6.2027. 
Ostatní podmínky smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1219/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0026/2014 uzavřené dne 22. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
12. 2015 do 30. 11. 2016.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 27 – 12.11.2015

12

1220/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0023/2014 uzavřené dne 28. 11. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. W., bytem 
Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé, jejímž předmětem je  byt v domě  na ulici Zahradní 
2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12.  
2015 do 30. 11. 2017.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1221/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0033/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a M. H., oba
bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt v domě  na ulici 
Zahradní 2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 12.  2015 do 30. 11. 2016.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1222/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0002/2015 uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                       
a V. a V. V., oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  
v domě  na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 12.  2015 do   31. 5. 2016.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1223/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0001/2015 uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., bytem 
Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt v domě  na ulici Lidická 
1312/75 v Šumperku. Předmětem  dodatku č. 2 bude prodloužení  doby nájmu  od      1. 
12.  2015 do 31. 5. 2016.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1224/15 MJP - bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
12.  2015 do 31. 3. 2016.

Termín: 30.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1225/15 MJP - dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na pojištění majetku                   
a odpovědnosti za škodu

schvaluje
s účinností od 12.11.2015 uzavřít dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720725783 na 
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO
47116617, jako pojistitelem, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude změněn soubor 
pojištěných budov a staveb takto:
- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude rozšířen seznam pojištěných nemovitostí o:

- budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 660/1 v k.ú. Šumperk (ul. Jesenická), pojistná částka:
4.582.800,-Kč - sklady a nebytové prostory (rok pořízení 2015)

- budovu č.p. 475 na st.p.č. 663 v k.ú. Šumperk (ul. Jesenická 2), pojistná částka:
1.806.760,-Kč – byt a nebytové prostory (rok pořízení 2015)

- v příloze č. 1 bude provedena změna u specifikace hasičské zbrojnice, kde namísto 
stávajícího předmětu pojištění bude uvedeno: hasičská zbrojnice, na parcelách p.č. 1/1, 
st.p.č. 1/2, st.p.č. 1/3, st.p.č. 1/4, p.č. 2, p.č. 954, p.č. 5/4 v kat. území Dolní Temenice
(ul. Temenická), pojistná částka 15,7 mil. Kč, rok pořízení 2015. 

Pojistné za změněné riziko a období od 12.11.2015 do 29.2.2016 činí 503,- Kč a je splatné 
k 12.11.2015.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1226/15 MJP - veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona 
č. 168/1999 Sb.“

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

zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, 
havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
zákona č. 168/1999 Sb.“ v rozsahu dle schválené zadávací dokumentace pro zpracování 
nabídky

- zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 
pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 
168/1999 Sb.“ dle přílohy k předloženému materiálu.
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- členy hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek ve složení včetně 
náhradníků a poradního orgánu:

členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petra Štefečková, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt,              
Ing. Milena Kratochvílová

náhradníci
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Milena Peluhová, Helena Hloušková, Mgr. Ilona Moťková,       
Karel Kouřil

poradní orgán
Jaroslav Veselý (pojišťovací makléř města)

- minimální seznam oslovených zájemců:

- Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČO: 47115971

- Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04,  
IČO: 45272956

- ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1458, 
Pardubice - Zelené předměstí, PSČ 530 02, IČO: 45534306

- Generali pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84, IČO: 
61859869

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 
Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116617

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 
665/23, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 63998530

- UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 160 12,             
IČO: 49240480

Termín: 13.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1227/15 MJP - dodatky ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních a nájemním smlouvám 
k bytům v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatky ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních na bytové jednotky: č. 2922/1, 
2922/3, 2922/6, 2922/9, 2922/12, 2923/2, 2923/3, 2923/4, 2923/7, 2923/10                 
v bytovém domě Prievidzská 25, 27, Šumperk, u kterých je kupní cena splácena, kterými bude 
s účinností od 1.1.2016 změněno číslo účtu pro úhradu splátek kupní ceny, a to na účet 
města Šumperk a s příslušným variabilním symbolem.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1228/15 MJP - dodatky ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních a nájemním smlouvám 
k bytům v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám k bytovým jednotkám č. 2922/1-12 a č. 2923/1-12 
v bytovém domě Prievidzská 25, 27, Šumperk, kterým bude s účinností od 1.1.2016 změněno 
číslo účtu pro úhradu nájemného a záloh na služby, a to na účet města Šumperk a s
příslušným variabilním symbolem.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1229/15 MJP - změna smlouvy o výpůjčce areálu Luže, vypůjčitel: Armáda spásy ČR

schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit nemovitosti v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, 
obec Šumperk: 

Pozemky:
p.č.st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
p.č.st. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 1763 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 1764 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 4509 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 5493 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 5494 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha
p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha

Stavby:
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1761/1
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1763
čp. 1495 jiná stavba na p.č.st. 1764
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 4509
bez čp/če garáž na p.č.st. 5493
bez čp/če garáž na p.č.st. 5494

- Vypůjčitel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha

- Doba výpůjčky: neurčitá, s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
- Město Šumperk se zaváže smlouvu nevypovědět po dobu 20leté doby minimální 

udržitelnosti poskytování sociální služby dle podmínek dotace, jež bude poskytnuta dle 
níže uvedeného bodu   

- Účelem zveřejnění záměru města je následné uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
č. OBCH/0005/2014 ze dne 31.1.2014. Dodatek č. 1 nabyde platnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran a účinnosti za podmínky, že vypůjčiteli bude poskytnuta dotace ze 
státního rozpočtu, z Programu reprodukce majetku Ministerstva práce a sociálních věcí, na 
realizaci akce: Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší v budově bez č.p./č.e. 
jiná stavba, která je součástí pozemku st.p.č. 1763 v kat. území Šumperk, obec Šumperk, 
obsahující podmínku 20leté doby minimální udržitelnosti poskytování sociální služby.

Termín: 03.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1230/15 MJP - zveřejnění pronájmu zasedací místnosti č. dveří 206 v budově Jesenická 31

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout prostor v budově č.p. 621 stojící na pozemku st.p.č. 796/1 
v obci a k.ú. Šumperk ( or. ozn. Jesenická 31 ), 1. patro, č. dveří 206, za podmínek:
- Účel nájmu: provozování bezplatné poradny Sdružení obrany spotřebitelů
- Doba nájmu: určitá od 1.1.2016 do 31.12.2016, každou středu v měsíci od 14.00            

do 16.00 hod.
- Nájemné: 180,- Kč včetně DPH v případě povinnosti odvodu DPH z nájemného/hodina

Termín: 16.10.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1231/15 MJP - pronájem majetku – nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, 
Jesenická 475/2, Šumperk, bývalý areál ČD

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
19.10.2015 do 4.11.2015 dle usnesení RM číslo 1184/15 ze dne 15.10.2015, pronájem 
prostor, umístěných v I. NP budovy na ulici Jesenická 475/2 v Šumperku o celkové podlahové 
ploše 104,95m².
Podmínky:
nájemce: ARMÁDA SPÁSY v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 1565/23, 

Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 40613411
účel nájmu: provozování sociální služby nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší                                     
doba nájmu: určitá, od 1.1.2016 do 31.12.2016 
nájemné: 54.600,- Kč/rok/celek
služby: vodné/stočné včetně dešťové vody, teplo (plyn) 
Nájemce má právo využívat společné prostory v I. nadzemním podlaží budovy na ulici 
Jesenická 475/2.
Uzavřením nájemní smlouvy bude ukončena Smlouva o dodávce vody a odvádění a likvidaci 
odpadních vod č. E292-S-02751/10 ze dne 17.1.2011 a Smlouva o dodávce tepelné energie
č. E292-S-02816/11 ze dne 17.1.2011.

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1232/15 MJP - pronájem majetku – prodejna barev v budově bez č.p./č.e. Jesenická ul. 
v Šumperku, bývalý areál ČD

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
19.10.2015 do 4.11.2015 dle usnesení RM číslo 1173/15 ze dne 15.10.2015, pronájem 
prostor k podnikání, umístěných v I. NP budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku st.p.č. 
660/1, Jesenická ul. v Šumperku o celkové podlahové ploše 360,03 m².
Podmínky:
nájemce: PPG Deco Czech, a.s., se sídlem č.p. 223, Břasy, PSČ 338 24, IČO 26052555
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
služby: vodné/stočné včetně dešťové vody, tepelná energie
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Uzavřením nájemní smlouvy bude ukončena Smlouva o dodávce vody a odvádění a likvidaci 
odpadních vod č. E292-S-02041/10 ze dne 12.2.2010 a Smlouva o dodávce tepelné energie 
č. E292-S-02237/10 ze dne 25.5.2010. 

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1233/15 MJP - pronájem části pozemku p.č. 1799/26 v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.10.2015 do 4.11.2015 dle usnesení RM č. 1174/15 ze dne 15.10.2015 
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 s možností výpovědi bez udání důvodu 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- PPG Deco Czech a.s., se sídlem Břasy 223, PSČ 338 24, IČO 26052555

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1234/15 MJP - ukončení smlouvy o rozúčtování nákladů na dodávku plynu do budovy 
Jesenická 3222/4B, bývalý areál ČD

schvaluje
ukončení smlouvy o rozúčtování nákladů na dodávku zemního plynu do budovy Jesenická 
3222/4B v Šumperku číslo E292-S-00072/12 ze dne 9.5.2012, kde rozúčtovatelem je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 a odběratelem Ing. Jaromír 
Švéda, se sídlem Brachtlova 629, Postřelmov, PSČ 789 69, IČO 47819286. 

Způsob ukončení: písemná dohoda 

Termín ukončení: k datu převzetí odběrného místa dodávky plynu v budově Jesenická 
464/4 v Šumperku společností SATEZA a.s.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1235/15 MJP - dohoda k ukončení pronájmu části p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít k datu 30.12.2015  dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 
136/96/Pro ze dne 27.2.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
4.1.2013, kterou byla nájemci A. P., nyní bytem Šumperk, pronajata část p.p.č. 1413/4 v k.ú. 
Šumperk. Podmínkou uzavření dohody je doplacení nájemného za rok 2015 a předložení 
kupní smlouvy na odprodej ostatní stavby na předmětném pozemku.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1236/15 MJP - pronájem části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
19.10.2015 do 04.11.2015 dle usnesení rady města číslo 1160/15 ze dne 15.10.2015 
pronájem části p.p.č. 307/1 o výměře cca 70 m2, včetně zídky v k.ú. Šumperk za  podmínek:
- účel pronájmu: 

a) část o výměře 30 m2 – umístění přenosných stolků pro zákazníky 
vinárny v období od 1.4. – 30.9. každého roku
b) část o výměře 40m2 -  volná zelená plocha ve stejném období jako 
plocha určena k podnikání;  70 m2  volná zelená plocha od 1.1. - 31.3.  
1.10. - 31.12. každého roku, tj. nájemné celkem 8.526,-Kč/rok 

- nájemce: Jitka Skácalová, Lidická 496/41, Šumperk, osoba podnikající IČO 44883773
- sazba nájemného: a) prostor vymezený k podnikání 550,-Kč/m2/rok, 

b) volná zelená plocha: 5,-Kč/m2/rok 
- 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  

- v případě ukončení podnikatelské činnosti v nebytovém prostoru domu s č.p. 44/11 
Šumperk bude nájemní smlouva ukončena dohodou ke dni skončeného nájemního vztahu, 
nebo výpovědí ze strany účastníků smlouvy, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje 
jednoměsíční   

- 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

- způsob oplocení pozemku bude předem odsouhlasen pronajímatelem

Termín: 30.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1237/15 MJP – žádost společnosti MOL čerpací stanice, s.r.o., o souhlas se zřízením užívacího 
práva k pozemkům

uděluje
souhlas společnosti  MOL čerpací stanice, s.r.o. , se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO 40764176, jako nájemci,  se zřízením užívacího práva k pozemkům 
st.p.č. 5516, st.p.č. 5517, st.p.č. 5514, st.p.č. 5515, st.p.č. 602, p.č. 1961/6, p.č. 1961/1, 
st. p.č. 601/1, p.č. 1950/2 a p.č. 1950/35, vše v k.ú. Šumperk, které tvoří areál čerpací 
stanice Agip, na adrese Vítězná 2796/4, 787 01 Šumperk ( orientačně pod obchodním 
domem Kaufland v Šumperku ), ve prospěch společnosti  MOL Retail Česká republika, s.r.o., 
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, IČO 27632491, případně 
jejího právního nástupce.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1238/15 MJP - zveřejnění záměru propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu

schvaluje
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu:
- p.p.č. 757/6 o výměře 9 m2, p.p.č. 1283/4 o výměře 121 m2, p.p.č. 704/10 o výměře 

492 m2,    p.p.č. 706/3 o výměře 2861 m2, p.p.č. 757/4 o výměře 600 m2, p.p.č. 1283/3 
o výměře 290 m2 vše v k.ú.- Horní Temenice 

- p.p.č. 375/101 o výměře 6477 m2, p.p.č. 379/101 o výměře 27409 m2 – pozemek ve 
ZE, p.p.č. 400/2 o výměře 27375 m2, p.p.č. 436/1 o výměře 4718 m2, p.p.č. 439 o 
výměře 10524 m2, p.p.č. 440 o výměře 1457 m2, p.p.č. 441/3 o výměře 12595 m2, 
p.p.č. 470 o výměře 9824 m2, p.pč. 478/45 o výměře 3882 m2, p.p.č. 478/46 o výměře 
30639 m2, p.p.č. 491 o výměře 8999 m2, p.p.č. 517/7 o výměře 4490 m2, p.p.č. 517/8 
o výměře 1448 m2, p.p.č. 517/9 o výměře 19623 m2, p.p.č. 517/2 o výměře 8519 m2, 
p.p.č. 517/5 o výměře 2185 m2, p.p.č. 517/4 o výměře 3188 m2, p.p.č. 486/101 o 
výměře 6612 m2 – pozemek ve ZE, p.p.č. 517/1 o výměře 2129 m2, p.p.č. 517/10 o 
výměře 443 m2, p.p.č. 478/47 o výměře 403 m2, p.p.č. 478/1 o výměře 2432 m2, p.p.č. 
879/23 o výměře 35 m2, p.p.č. 468/1 o výměře 466 m2, p.p.č. 400/13 o výměře 1384 
m2, p.p.č. 400/10 o výměře 1268 m2, p.p.č. 375/101 o výměře 6477 m2, p.p.č. 381/9 o 
výměře 49 m2 a p.p.č. 381/6 o výměře 2802 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice 

- p.p.č. 1865/1 o výměře 3734 m2 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 506/30 o výměře 52290 m2 
v k.ú. Šumperk
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu
- pachtovné: minimálně 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro 

daná katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro 
daný rok

- doba pachtu: neurčitá
- podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pacht bez  písemného 

souhlasu propachtovatele

Vzhledem k tomu, že předmětem pachtu nejsou části pozemků  a také k rozsáhlému 
zveřejnění nejsou přílohou mapové podklady. Do mapových podkladů je možné nahlédnout     
u pracovníka, který zveřejnění připravil.

Termín: 16.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1239/15 MJP - zveřejnění směny pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se 
stavbou „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 
Šumperk“, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek:

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 
převedena do vlastnictví spol. Pars nova, a.s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, 
IČO 25860038, část pozemku parcela č. 1168/2 o výměře 613 m2 v k. ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 6601-109/2015 C označena jako p.p.č. 1168/2, přičemž 
hodnota směňovaného pozemku je stanovena dohodou ve výši 240,- Kč/m2, tj. 147.120,-
Kč

- z vlastnictví spol. Pars nova a.s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČO 25860038, 
budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO: 00303461, pozemky p. č. 2095/4 o výměře 249 m2 a p.č. 2095/14 o výměře        
229 m2 vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena 
dohodou ve výši 240,- Kč/m2, tj. 114.720,- Kč
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- spol. Pars nova, a.s., doplatí finanční rozdíl ve výši 32.400,- Kč do 30 dnů ode dne 
uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 1168/2 v k. ú. 
Šumperk a náklady za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí budou hrazeny 
společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou

Termín: 27.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1240/15 MJP - zveřejnění pronájmu části p.p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Temenice

neschvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 285/2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
za účelem vybudování přístřešku sloužícího jako zázemí k přilehlému obchodu z důvodu, že se 
jedná o veřejné prostranství

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1241/15 MJP - dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, Česká pošta s.p., bývalý 
areál ČD

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo 2927426507 ze dne 
8.4.2003, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO
00303461 a nájemcem Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
PSČ 225 99, IČO 47114983. Předmětem dodatku je:
- upřesnění povinností nájemce v oblasti zajištění oprav a běžné údržby pronajatých prostor
- dodávky energií a služeb spojených s užíváním pronajatých prostor a způsob jejich 

rozúčtování  
- zrušení stávajícího odstavce 6. článku I. Smlouvy, odkazujícího na původního správce 

nemovitosti
- zrušení stávajícího odst. 9. článku III. Smlouvy, na základě kterého je možné nájemcem 

vynaložené náklady na pronajímatelem povolené opravy považovat za věcné plnění 
nájemného

- zrušení odst. 10. článku III. Smlouvy, týkajícího se slevy z nájemného z důvodů negativního 
vlivu provozu železnice

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1242/15 MJP - zveřejnění pronájmu kotelny v domě Prievidzská 2922/25

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor k podnikání, označený jako kotelna, umístěný   
v I. PP budovy na ulici Prievidzská 2922/25 v Šumperku o podlahové ploše 25,00 m².
Podmínky:
- účel nájmu - výroba a rozvod tepla a TUV 
- doba nájmu - neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.1.2016
- nájemné – 4 220,- Kč/rok/celek + DPH, nájemné možno valorizovat o průměrnou roční 

míru inflace
- pronájem prostor včetně technického vybavení

Termín: 16.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1243/15 MJP - vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Gagarinova 11 a 13 Šumperk, 
výměna výtahů

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Gagarinova 11 a 13, Šumperk – výměna výtahů“
vyloučit firmu:

- Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, IČO 27127010

Termín: 10.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1244/15 MJP - vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Gagarinova 11 a 13 Šumperk, 
výměna výtahů

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Gagarinova 11 a 13, Šumperk – výměna výtahů“ 
zhotovitelem akce firmu VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 
617 00, IČO 28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž 2 nových výtahů je 
1.265.650,00 Kč bez DPH, tj. 1.455.497,50  Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelné 
údržby a servisu výtahů je 297,- Kč bez DPH měsíčně, tj. 342,- Kč včetně DPH měsíčně

Termín: 10.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1245/15 MJP - vypsání veřejné zakázky  „Nám. Míru 26, Šumperk – rekonstrukce čelní fasády 
domu“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „nám. Míru 26, Šumperk – rekonstrukce čelní 

fasády domu“.
- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 

včetně náhradníků
členové:
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Paulová Monika, DiS,                   
Ing. Vladimír Mesiarkin
náhradníci:
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,       
PhDr. Oldřich Svozil 

- minimální seznam oslovených zájemců:
ZENDULKA s.r.o. se sídlem Bukovany č.p. 100, 779 00 Bukovany, IČO 26836581
Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČO 27855571
Pecha Radek, se sídlem Uničovská 296/46, 787 01 Šumperk, IČO 46098682
Přindiš Jaroslav, se sídlem Jílová 535/14, Olomouc – Neředín, PSČ 779 00,                     
IČO 15483061
Jozef Trela, se sídlem Žilinská 539/27, Olomouc - Nová Ulice, PSČ 779 00, IČO 47191317

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1246/15 MJP - sleva z nájmu nám. Míru 291/26

schvaluje
nevyhovět žádosti pana N. L., nájemce bytu v domě na nám. Míru 291/26 v Šumperku,      o 
prominutí nájemného za dva měsíce z důvodu rekonstrukce rozvodů vody                         a 
kanalizace, realizované v domě nám. Míru 291/26 v období od 14.9.2015 do 30.10.2015.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1247/15 MJP - sleva z nájmu nám. Míru 291/26

schvaluje
slevu ve výši 60 % z jedné měsíční splátky nájemného z podlahové plochy bytů pro všechny 
nájemce bytů v domě na nám. Míru 291/26 v Šumperku z důvodu rekonstrukce rozvodů vody 
a kanalizace, realizované v období od 14.9.2015 do 30.10.2015. Sleva bude uplatněna 
v účetním období 01/2016.

Termín: 29.01.2016
Zodpovídá: Ing. Répalová

1248/15 MJP - ukončení a zveřejnění pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk, ukončení smlouvy 
s právem užívat pozemek za účelem vjezdu

schvaluje
ukončení sjednaného nájemního vztahu z nájemní smlouvy označené jako MP 36/93/Pro ze 
dne 14.5.1993 ve znění dodatků 1,2,3 a 4 dohodou k datu 31.12.2015. Nájemní smlouvou 
bylo pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461 pronajata nájemci z nájemní smlouvy J. Ch., bytem Šumperk st.p.č. 4700 v k.ú. 
Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1249/15 MJP - ukončení a zveřejnění pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk, ukončení smlouvy 
s právem užívat pozemek za účelem vjezdu

schvaluje
ukončení sjednaného užití práva ze smlouvy o užití práva označené jako JZ/0022/2013/Wi ze 
dne 29.1.2013 k datu 31.12.2015. Smlouvou o užití práva bylo poskytovatelem práva 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 poskytnuto 
uživateli práva J. Ch., bytem Šumperk užít právo vjíždět na p.p.č. 1910/2, p.p.č. 1911/2, p.p.č. 
287/1, p.p.č. 220, p.p.č. 219/2 a p.p.č. 2341 vše v k.ú. Šumperk pro účely zajištění příjezdu 
ke garáži na st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1250/15 MJP - ukončení a zveřejnění pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk, ukončení smlouvy 
s právem užívat pozemek za účelem vjezdu

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit pronájem st.p.č. 4700 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- sazba nájemného: 30,- Kč/m2/rok
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce v případě ukončení nájemního vztahu vyklidí pozemek na své náklady bez 

možnosti kompenzace nákladů s tím spojených

Termín: 16.11.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1251/15 Rekonstrukce komunikace ul. Sokolská a ul. Západní – dodatek č. 1

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/08 uzavřené s firmou STAVOKOMPLEX TVM, 
s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou na akci: „Rekonstrukce komunikace              
ul. Západní a ul. Sokolská v Šumperku“  na posunutí termínu dokončení prací z důvodu 
nemožnosti přístupu na staveniště, způsobené činností jiné firmy provádějící stavební práce na 
přilehlé komunikaci. Termín prodloužení  dodatku uzavřít dle skutečné doby trvání  zamezení 
přístupu na staveniště. Původní termín dle SOD 30.11.2015, nový termín maximálně do 
23.12.2015

Termín: 23.12.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1252/15  Akce „Stavební úpravy a sanace suterénu radnice“

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201547 ze dne 20. 5. 2015 k akci „Stavební 
úpravy a sanace suterénu radnice“ s firmou Obchodní centrum SAN, s.r.o., Lidická 56, 787 01  
Šumperk:
- navýšení rozpočtu o částku 230.000,- Kč bez DPH, změna barevnosti pískovcového 

obkladu (dle požadavku investora)
- zpracování projektové dokumentace pro kamenické práce v celkové ceně 4.000,- Kč
- prodloužení termínu dokončení stavebních prací dle základní smlouvy do 26.11.2015
- prodloužení termínu provedení venkovního obkladu budovy do 15.12.2015

Termín: 03.12.2015
Odpovídá: Ing. Bittnerová
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1253/15 Změna platu ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny          
a Kina Oko Šumperk v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

schvaluje
změnu platu ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny  Šumperk a 
Kina Oko Šumperk, v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 19.10.2015, kterým 
se mění nařízení vlády č. 564/2006, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, a to s účinností od 01.11.2015 dle předloženého materiálu.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1254/15 Návrh na finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské 
knihovny Šumperk a Kina OKO Šumperk ve II. pololetí 2015

schvaluje
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk v navrhované výši dle předloženého materiálu.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1255/15 Změna ve složení komise pro přidělování grantů a dotací

bere na vědomí
rezignaci Ing. Alice Urbáškové na funkci člena Komise pro přidělování grantů a dotací 
k 12.11.2015.

1256/15 Změna ve složení komise pro přidělování grantů a dotací

jmenuje
MUDr. Jiřího Berku členem Komise pro přidělování grantů a dotací s účinností od 13.11.2015.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1257/15 Příspěvková organizace města Šumperka - odpisový plán (dodatek)

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 1.036,- Kč.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1258/15 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu a učebnu 
na dobu delší než 100 hodin do 30.06.2016 organizacím FBC ASPER Šumperk o.s.,                
TJ Šumperk a fyzické osobě – L. K., Šumperk.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1259/15 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 
než 100 hodin do 30.06.2016 organizacím TJ Šumperk a Gymnastický klub Šumperk.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1260/15 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 
do 30.06.2016 organizacím Střední zdravotnická škola Šumperk a Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., Šumperk.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1261/15 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA , a.s. – Základní škola Šumperk,    
8. května 871/63

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku p.č. st. 1048 v k.ú. 
Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy  č.p. 870/63 na pozemku p.č. st. 
1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto 
podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 870/63, 
PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou
nájemce: SATEZA, a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 01.01.2016 do 31.12.2016
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1262/15 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s. – Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 1846/22

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku 
p.č. st. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33       
na pozemku p.č.st. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené 
smlouvy, za těchto podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 
1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem 
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 01.01.2016 do 31.12.2016
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1263/15 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA ,a.s. – Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku p.č. st. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř 
v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova     
– přízemí,  školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí) , za těchto 
podmínek:

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 
587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým 
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
doba nájmu: určitá, od 01.01.2016 do 31.12.2016
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1264/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, 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 technické zhodnocení budovy - dokončení místnosti v 1. patře na 
pracovišti Prievidzská, v celkové výši do 295 tis. Kč.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1265/15 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic

schvaluje
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091,
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravu sociálního zařízení a přilehlých prostor do výše 100 tis. Kč a 
opravu zahradního domku pro úschovu kočárku pro třídu jeslí do výše 290 tis. Kč.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1266/15 Spolupráce města Šumperka s Místní akční skupinou  (MAS) Šumperský venkov na 
tvorbě Místních akčních plánů (MAP) pro oblast vzdělávání

schvaluje
spolupráci města Šumperka na tvorbě místního akčního plánu pro oblast vzdělávání s MAS 
Šumperský venkov, z.s., zastoupenou  starostou obce Dolní Studénky                Ing. Radimem 
Sršněm, Ph.D., která je nositelem tvorby místního akčního plánu pro ORP Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1267/15 Stanovisko pro VOŠ a SPŠ Šumperk k otevření nového vzdělávacího programu –
Interiérový design

souhlasí
s otevřením nového vzdělávacího programu Interiérový design na VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. 
Krátkého 1, 787 29 Šumperk, IČO: 00843113, zastoupené Ing. Petrem Vepřkem,                     
v navrhovaném znění dle důvodové zprávy.

Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1268/15 Výjimka z OZV č. 2/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství

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

Charita Šumperk, zastoupená Ing. Marií Vychopeňovou, Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, 
IČO: 48005894
- 22.11.2015 (neděle): Koncert pro Charitu, Kostelní náměstí, od 16:00 do 18:00 hod.

Město Šumperk,  nám. Míru 1,  78701 Šumperk,  IČO: 00303461
- 4.12.2015 (pátek) - 24.12.2015 (čtvrtek): „Vánoce na točáku“,  ul. Gen.Svobody od 9:00 

do 21:00 hod.,  pouze dne 24.12.2015 bude prodej ukončen ve 14:00 hod.
- 24.12.2015 (čtvrtek) - 31.12.2015 (čtvrtek):  Vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody 

24.12.2015 od 14:00 do 21:00, od 25.12.2015 bude provozní doba od 9:00 do 21:00 
hod., pouze dne 31.12.2015 bude prodej ukončen ve 13:00 hod., provozovatel PMŠ, a.s.
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- 14.12.2015 (pondělí) -  16.12.2015 (středa): „Vánoční zabíjačkové trhy u radnice“, nám. 
Míru  od 9:00 do 19:00 hod. 

- 18.12.2015 (pátek) – 19.12.2015 (sobota): Vánoční trhy, Hl. třída před Českou 
spořitelnou od 9:00 do 18:00 hod.

- 25.12.2015 (pátek): Vánoční mše, kostel Zvěstování Panny Marie od 16:00 do 22:00 hod. 
v prostorách před klášterním kostelem

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1269/15 Dohoda o ukončení smlouvy s Vlastivědným muzeem Šumperk, p.o.

schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené dne 20.12.2006 mezi 
Vlastivědným muzeem, p.o., Hlavní třída 22, Šumperk 787 01, IČO: 00098311, Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, Šumperk 787 01, IČO: 68923244 a městem 
Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk 787 01, IČO: 00303461.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1270/15 Dohoda o ukončení smlouvy s Vlastivědným muzeem Šumperk, p.o.

schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy komisionářské uzavřené dne 1.3.2013 mezi 
Vlastivědným muzeem, p.o., Hlavní třída 22, Šumperk 787 01, IČO: 00098311 a městem 
Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk 787 01, IČO: 00303461.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1271/15 Dohoda o ukončení smlouvy s Vlastivědným muzeem Šumperk, p.o.

schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při provozování Regionálního a městského 
informačního centra mezi Vlastivědným muzeem, p.o., Hlavní třída 22, Šumperk 787 01,     
IČO: 00098311 a městem Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk 787 01, IČO: 00303461.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1272/15 Informační centrum v Šumperku – rekonstrukce prostor a vybavení

schvaluje
ideový návrh rekonstrukce a vybavení informačního centra podle MISZAK DESIGN STUDIA, 
Šumavská 17, 787 01 Šumperk, IČO: 10024999, zastoupeného Miloslavem Miszakem. 

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková
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1273/15 Informační centrum v Šumperku – rekonstrukce prostor a vybavení

schvaluje
uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je projekt „Informační centrum Šumperk v budově 
Divadla Šumperk, s.r.o.“ zpracovaný projekční kanceláří Ing. Jiří Frys, Langerova 12, 787 01 
Šumperk, IČO: 10644334. Dárcem je město  Šumperk a obdarovaným Divadlo Šumperk, 
s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO: 25875906.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Salcburgerová

1274/15 Informační centrum v Šumperku – rekonstrukce prostor a vybavení

ukládá
Divadlu Šumperk, s.r.o., zahájit proces výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukčních a 
stavebních prací dle projektu „Informační centrum Šumperk v budově Divadla Šumperk, s r.o.“.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: MgA. Kašík

1275/15 Smlouva o výpůjčce dřevěných prodejních stánků a domků

ruší 
usnesení č. 990/03 ze dne 26.6.2003, kterým bylo schváleno svěření působnosti v souladu     
s § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odboru ŠBV na uzavírání
smluv o výpůjčce prodejních stánků a nájemních smluv a prodejní stánky, pořízené původně 
na „Vánoční trhy u radnice“.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1276/15 Smlouva o výpůjčce dřevěných prodejních stánků a domků

schvaluje
svěření působnosti v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
odboru ŠKV na uzavírání:

- smluv o výpůjčce prodejních stánků a domků
- nájemních smluv na prodejní stánky a domky

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková



RM 27 – 12.11.2015

30

1277/15 Příspěvková organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku

nepřijímá
od Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, nabídku neupotřebitelného 
majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 48.513,30 Kč, v souladu          
s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1278/15 Příspěvková organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku

schvaluje
převod neupotřebitelného majetku – DDHM 47335 – Blu ray disc přehrávač, v pořizovací ceně 
1.998,- Kč od Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, na Středisko volného 
času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, 
IČO 00852082. Předání a převzetí majetku bude provedeno na základě předávacího protokolu 
mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1279/15 Příspěvková organizace města Šumperka - přijetí darů

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
přijmout věcný dar – 46 ks knih do školní knihovny od Klubu rodičů a přátel Hlucháku – KRAS,
IČO 72061774. Celková hodnota daru činní 11.224,- Kč.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Ing. Miterková

1280/15 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 
komunikací

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro Město Šumperk

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové:     Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Petra Štefečková, Pavel Koutný DiS.,
Ing. Milena Peluhová
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Mgr. Petr Vavroušek, Helena Hloušková, Ing. Jaroslav 
Matušů, Bc. Dagmar Güttlerová
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- minimální seznam zájemců ve složení:
O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336
T-Mobil Czech Republik a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681
Vodafone Czech Republik a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001

Termín: 13.11.2015
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný DiS.

1281/15 Smlouva o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních údajů

schvaluje
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti osobních údajů na dobu určitou od 
1.1.2016 do 31.12.2016 s firmou I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha, 
IČ0 27921344.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

1282/15 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka.

bere na vědomí
informaci o situaci S. C., bytem Šumperk.

1283/15 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. 306 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné          a M. V., bytem 
Bludov na straně druhé za podmínek:

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         
od 1. 12. 2015 

- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs.
Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1284/15 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/0034/2014, 
uzavřené dne 28. 11. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,      
IČO: 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a M. F., bytem Šumperk jako nájemkyní 
bytu č. 11 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  2795/109 na straně 
druhé za podmínek:   
  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

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






