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Spis. zn.:  108583/2015 
               Č.j.:  108591/2015 

z 28. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 12. 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. 

jmenuje 
Mgr. Kamilu Šeligovou do funkce ředitelky Městské knihovny Šumperk, p. o., 17. listopadu 6, 
IČO 65496604, s účinností od 1. března 2016. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření XIII. roku 2015: 

  příjmy ve výši:       -223 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            1.376 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 513.009 tis. Kč 
  výdaje celkem: 622.465 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  631.071 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      630.030 tis. Kč 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

doporučuje ZM  
schválit v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium 
s účinností od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu města na rok 2016. 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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doporučuje ZM  
stanovit v souladu s ustanovením § 13, odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria 
takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem     

a organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 
1/12 po posledních rozpočtových opatřeních roku 2015 

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2015 
- na úhradu stavebních prací realizovaných v Šumperské nemocnici, a. s.  
- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další finanční výdaje      
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí  
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2015 
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

schvaluje 
664/15, 818/15, 1005/15, 1023/15, 991/15, 1068/15, 1080/15, 1085/15, 1093/15, 
1094/15, 1095/15, 1096/15, 1097/15, 1098/15, 1099/15, 1100/15, 1101/15, 
1102/15, 1103/15, 1104/15, 1131/15, 1132/15, 1133/15, 1137/15, 1193/15, 
1194/15, 1198/15, 1202/15, 1204/15, 1205/15, 1214/15, 1216/15, 1225/15, 
1226/15, 1229/15, 1230/15, 1236/15, 1238/15, 1239/15, 1240/15, 1242/15, 
1245/15, 1250/15, 1252/15, 1253/15, 1254/15, 1256/15, 1257/15, 1258/15, 
1259/15, 1260/15, 1261/15, 1262/15, 1263/15, 1264/15, 1265/15, 1267/15, 
1268/15,  1275/15,  1276/15,   1277/15,  1278/15,  1279/15,  1280/15. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1083/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1084/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1269/15 do 28.12.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková 
1270/15 do 28.12.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková 
1271/15 do 28.12.2015 Zodpovídá: Ing. Miterková 
1274/15 do 15.12.2015 Zodpovídá: MgA. Kašík 
 

schvaluje 
opravu termínu plnění usnesení č. 1241/15, kterým byl schválen dodatek č. 4 ke smlouvě      
o nájmu nebytových prostor, Česká pošta, s.p., bývalý areál ČD, z 31.01.2015 na 
31.01.2016. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
v působnosti valné hromady 
schvaluje 
výroční zprávu společnosti za rok 2014, zpracovanou v souladu s § 21 zákona                   
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je:  
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
- účetní závěrka společnosti za rok 2014 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 

k účetní závěrce 
- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech      

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
- zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, o ověření výroční zprávy                    

a o prověření zprávy o vztazích 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2035/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 3,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 a dle 
UMR č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.3.2011, na dobu neurčitou s výjimkou doby konání 
Vánočních trhů, za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Wild Bubble tea, 
Gen. Svobody 17/2 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 
 

neschvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě       
a o právu provést na pozemcích p.č. 1932, 1888 a st. 6330 v k.ú. Šumperk stavbu: 
„Kanalizační přípojka stav.p.č. 6330, ul. Vyhlídka v k.ú. Šumperk“, pro účely připojení objektu 
zahradní chaty v zahrádkářské kolonii Vyhlídka v Šumperku - stavby bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č.st. 6330 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví žadatele F. Ř., bytem Horní Moštěnice. 
 
       Termín:  31.03.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o zřízení práva 
umístit a provést na pozemku p.č. 1376 v k.ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 228, FORTEX – AGS, a.s., nové 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 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), minimálně ale ve výši 1.000,-- 
Kč vč. platné sazby DPH. 

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

- 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 přizvat k pracím investičního 
technika pod smluvní pokutou 10.000,-- Kč.    

- Budoucímu oprávněnému bude smlouvou zároveň udělen souhlas s umístěním 
předmětné stavby ze strany města Šumperka, jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 
1316/7 v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít k datu 31.12.2015 dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 
211/96/Pro ze dne 2.12.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.8.1998, kterou byla nájemci 
M. K., bytem Šumperk, pronajata část p.p.č. 1865 o výměře cca 1500 m2, nyní část p.p.č. 
1865/1 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.11.10.2015 do 02.12.2015 dle usnesení rady města číslo 1250/15 ze dne 12.11.2015 
pronájem st.p.č. 4700 o výměře 19 m2 v k.ú Šumperk za  podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou garáže 
- nájemce: M. K., bytem Šumperk 
- 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:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1910/2, p.p.č. 287/1, p.p.č. 220, p.p.č. 
219/2 a p.p.č. 2341 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel užití práva: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk 
- uživatel  práva: M. K., bytem Šumperk  
- úhrada za užití práva: 100,- Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada bude 

prováděna vždy k datu 31.3. běžného roku 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 
- uživatel práva se zavazuje, společně s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, udržovat 

dotčené pozemky sloužící jako vjezd včetně zimní údržby 
 

        Termín:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu budoucí investice 
města – rozšíření ulice, včetně parkování s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 
doby stanovení hranic předmětu prodeje pozemků s ohledem na plánovanou investici, 
nejpozději však do 30.6.2018. V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané 
lokalitě bude kupní cena stanovena na 300,-Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné 
povinnosti odvodu  DPH z kupní ceny. 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 1176/15 ze dne 15.10.2015, kterým byl schválen pacht 
pozemku st.p.č., 392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2 v k.ú. Hrabenov mezi 
propachtovatelem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO 42196451 a pachtýři městem 
Šumperkem, společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a obcí Bludov. Změna 
spočívá ve výši pachtovného, které se z původní částky ve výši 35,--Kč/m2/rok mění na 
částku 100,--Kč/m2/rok.  Celkové  roční  pachtovné stanovené  dle  výše  vlastnického podílu 
na stavbě rozhledny (48/100) tak nově činí  6.480,- Kč namísto původní částky 2.268,- Kč. 
V ostatním se usnesení rady města č. 1176/15 ze dne 15.10.2015 nemění. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k „Mandátní smlouvě na zajišťování správy a oprav nemovitostí 
v areálu „Tyršova stadionu“ v Šumperku a v areálu „Bratrušovského koupaliště“ v Šumperku“, 
ve znění dodatku č. 1, uzavřené dne 15.03.2007, mezi městem Šumperkem, jako 
mandantem,            a společností Podniky města Šumperka, a.s., jako mandatářem. 
Dodatkem dojde k rozšíření předmětu a rozsahu plnění dle mandátní smlouvy, a to o areál 
skateparku nově  vybudovaného u plaveckého areálu Na Benátkách v Šumperku na 
pozemcích p.č. 1487/6,  p.č. 1487/7 a p.č. 1488/8 v k.ú. Šumperk, a který byl zkolaudován 
na základě pravomocného   kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem Šumperk, 
odborem výstavby dne 13.10.2015, č.j. MUSP 93734/2015. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
schválit realizaci uzavřených smluv o budoucí smlouvě darovací, které město Šumperk 
v minulosti uzavřelo s vlastníky napojovaných nemovitostí v rámci výstavby splaškové 
kanalizace v katastrálním území Horní Temenice, která byla vybudována na základě  
pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Šumperku – odborem 
výstavby ze dne 2.12.2003, č.j. výst. 1433/03-Hu a pravomocného stavebního povolení 
vydaného Okresním úřadem v Šumperku, referátem životního prostředí, č.j. Voda 205/R-
180/2001-Pu-231/2 ze dne 23.5.2001 a pravomocně zkolaudována  
Dárce:   město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1/364, IČO 00303461 
 
Obdarovaný:  vlastník napojené nemovitosti, se kterým byla uzavřena smlouva o budoucí  
   smlouvě darovací 
 
Předmět daru:  část splaškové kanalizační přípojky vybudované v tzv. veřejném prostranství 

 (např. pod  komunikací, chodníkem, zeleným pásem) 
 
     Termín:  17.12.2015 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
s účinností od 1.1.2016 uzavřít dodatek č. 11 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 s 24 bytovými jednotkami - č.p. 2922/č.o. 25, č.p.2923/č.or. 27 
při ul. Prievidzská na st.p.č. 718, k.ú. Dolní Temenice, pojistná částka: 19.995.026,- Kč, 
rok pořízení: 2000 

- v příloze č. 2 bude provedeno navýšení pojistné částky u budovy MŠ Pohádka, Nerudova 
4B  - budova č.p. 567 na st.p.č. 541 v k.ú. Šumperk ze stávající pojistné částky 
5.270.760,- Kč na částku 11.986.011,- Kč 

 
Pojistné za změněné riziko a období od 1.1.2016 do 29.2.2016 činí 354,- Kč a je splatné 
k 1.1.2016. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

bere na vědomí 
změnu příjmení u nájemkyně a budoucí kupující bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 
14, Šumperk – L. H. (ve smlouvách uvedeno M.), bytem Šumperk. 
 
        

souhlasí 
aby nájemce Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, IČO: 
49589768, se sídlem Šumperk, Hanácká 3, PSČ 787 01, která užívá pozemek p.č. 360/1 
v kat. území Šumperk na základě nájemní smlouvy č. MP 56/2004/Pro uzavřené s městem 
Šumperk jako pronajímatelem dne 6.1.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.11.2005, 
přenechala část pozemku p.č. 360/1 v kat. území Šumperk (vyznačenou na snímku kat. 
mapy dle přílohy materiálu) Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 
organizace, IČO: 71011994, se sídlem Šumperk, Nerudova č.p. 567/4B, PSČ 787 01 pro 
pobyt dětí venku  v pracovní dny v čase od 9:30 - 10:15 hod., a to do doby dořešení 
prováděné přístavby MŠ Pohádka při ul. Nerudova 4B, Šumperk a revitalizace Smetanových 
sadů. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 



RM 28 – 3. 12. 2015 
 

 
8 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
umístit a provést na pozemku p.č. 1567/3 v k.ú. Šumperk stavbu: „Vodovodní a kanalizační 
přípojka do skladové haly Dřevo Morava s.r.o.“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
DŘEVO MORAVA, s.r.o., se sídlem 8. května 750/31, Šumperk, PSČ 26809800 
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 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 3.795,-- 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.    

 
        Termín:  31.03.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s podnájmem ambulance č. 11 (dle projektové dokumentace místnost č. 121)  v objektu 
Chirurgického komplexu (pavilon C) v areálu Nemocnice Šumperk, a.s., stojící na pozemcích 
st.p.č. 5597, st.p.č. 5596, st.p.č. 5595, st.p.č. 5471, st.p.č. 5530, st.p.č. 5529 a st.p.č. 5531 
v k.ú. Šumperk, pronajaté společnosti  Nemocnici Šumperk, a.s., pro podnájemce společnost 
Genetika Ostrava, s.r.o., se sídlem Kořenského 1317/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 
01832751, za podmínek: 
 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu: s účinností od 1.1.2016  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

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

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

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem  
 
        Termín:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je strpění uložení                  
a provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, 
úsek k.ú. Šumperk“  na pozemcích p.č. 2047/1, p.č. 2047/26, p.č. 2047/27 a p.č. 2096/1  
vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, PSČ: 779 11, IČO 606 09 460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve 
vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ: 772 11, IČO 709 60 399 

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

- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 122.490,- Kč včetně platné sazby DPH bude 
oprávněným uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného povinným z věcného 
břemene do 14 dnů od podpisu smlouvy, splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od 
jeho vystavení 

- 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 
- pozemky p.č. 2047/42 a p.č 2095/3 v k.ú. Šumperk, které byly rovněž předmětem 

nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č.VBb/0006/2012, nebudou obsaženy v této smlouvě, neboť Olomoucký kraj již není 
vlastníkem pozemku p.č. 2047/42 v k.ú. Šumperk  a část pozemku p.č. 2095/3 v k.ú. 
Šumperk dotčená stavbou cyklokomunikace Desná byla geometrickým plánem sloučena 
do pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit realizaci budoucího výkupu p.p.č. 1221/2 o výměře 463 m2 v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, 

část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
- prodávající: FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1,IČO 00303461 
- kupní cena:  100,- Kč/m2 včetně DPH  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 

 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0001/2014 uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. F.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 38 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 
1. 2. 2016 do 31. 1. 2017. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0021/2014 uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a L. N., oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 49 v domě  na 
ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 2. 2016  do 31. 1. 2017. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0037/2014 uzavřené dne 22. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. V.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 58 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0038/2014 uzavřené dne 19. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Ch.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 64 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0039/2014 uzavřené dne 29. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné  a H. M., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Balbínově 879/19  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
P/0002/2015  uzavřené dne  20. 1. 2015  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. H., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1274/41 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0029/2014  uzavřené dne  15. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. Š., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici 
Banskobystrická 1276/44  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0040/2014  uzavřené dne  19. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Š.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 11 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1276/44  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
P/0001/2015  uzavřené dne  26. 1. 2015  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné  a V. K.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1277/46  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0041/2014  uzavřené dne  29. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a G. H.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1279/50  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0042/2014  uzavřené dne  16. 12. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. B.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Jeremenkova 1571/19  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0043/2014  uzavřené dne  5. 1. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a B. P.,  oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na 
ulici Jeremenkova 1571/19   v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od  1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. N/0026/2015  uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a M. H.,  oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 17 v domě  na 
ulici Zahradní 2707/35  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. 
 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
N/0012/2015 uzavřené dne 18. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. S., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Zahradní 2708/37  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 16.11.2015 do 2.12.2015 dle usnesení rady města č. 1229/15 ze dne 12.11.2015, 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0005/2014 uzavřené dne 31.1.2014 
mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 
40613411, se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, jako vypůjčitelem, 
kterou byly vypůjčeny nemovitosti v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, obec 
Šumperk, a to  
 
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 
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za těchto podmínek: 
- 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.    

- 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:  31.03.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu úmrtí povinných osob bez 
zanechaného majetku či z důvodu nemajetnosti povinných osob v celkové výši 60.426,84 Kč 
dle předloženého materiálu.  
 
        Termín:  31.12.2015 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 16.11.2015 do 02.12.2015 dle 
usnesení rady města č. 1230/15 ze dne 12.11.2015, pronajmout zasedací místnost 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 
- Nájemce: Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Mečová 368/5, Brno – město, 602 00 

Brno, IČO: 22832793 
- 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:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 260/15 ze dne 17.09.2015 
z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit poskytnutí peněžité zápůjčky ve výši 1.413.000,-- Kč (slovy: 
jedenmiliončtyřistatřinácttisíc korun českých) společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, dle předloženého materiálu. 
Účel poskytnutí peněžité zápůjčky: úhrada nákladů za realizaci přeložky vodovodu v rámci 
akce „Okružní křižovatka Temenická“, na kterou zpracovala projektovou dokumentaci 
společnost Cekr CZ s. r. o., se sídlem Mazalova 57/2, Šumperk, IČO 27821251. 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě MP/2/2005/Pro/Vr ze dne 14.2.2005, ve znění 
pozdějších dodatků. Nájemce J. K., bytem Bratrušov. Dodatkem dojde k úpravě předmětu 
nájmu, přičemž z přílohy č. 1 dodatku č. 2 ze dne 1.7.2014  budou vyjmuty pozemky -  p.p.č. 
757/6 o výměře 9 m2 a p.p.č. 706/3 o výměře 2861 m2 oba v k.ú. Horní Temenice, p.p.č. 
400/2 o výměře 27375 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.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 výměře3188 m2, p.p.č. 517/1 o výměře 2129 m2, p.p.č. 517/10 o výměře 443 m2 
a p.p.č. 468/1 o výměře 466 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice. Ostatní pozemky uvedené 
v příloze č. 1 dodatku č. 2 ze dne 1.7.2014 zůstávají nadále předmětem pronájmu nájemní 
smlouvy MP/2/2005/Vr ze dne 14.2.2005 .  
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nám. Míru 26, Šumperk – rekonstrukce čelní 
fasády domu“ zhotovitelem akce firmu Pecha Radek, se sídlem Uničovská 296/46, 
Šumperk, IČO 46098682. Nabídková cena je 667.623,- Kč bez DPH, tj. 767.767,- Kč včetně 
DPH. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2016 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví 
města Šumperka. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.11.2015 do 2.12.2015 dle usnesení rady města číslo 1242/15 ze dne 12.11.2015, 
pronájem prostoru k podnikání, označeného jako kotelna, umístěného v I. PP budovy na ulici 
Prievidzská 2922/25 v Šumperku o podlahové ploše 23 m², včetně technického vybavení. 
Podmínky: 
- nájemce:  SATEZA, a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČO 

25350129 
- účel nájmu: výroba a rozvod tepla a TUV                                    
- doba nájmu neurčitá, počátek nájmu 1.1.2016  
- nájemné:  4 220,- Kč/rok/celek s možností valorizace o průměrnou roční míru  

inflace, k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě 
 

Pronájem bude smluvně zajištěn uzavřením dodatku číslo 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 30.12.2008.  
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavření dohody o úhradě za energii na svícení 4 ks lamp VO v lokalitě Skalka, se společností 
Green Concept Building, s.r.o., U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc Chválkovice, IČO 
28599292, jejímž předmětem je na straně jedné závazek města Šumperka zajistit 
prostřednictvím správce veřejného osvětlení provoz vybraných lamp VO ve vlastnictví 
developera, a to dle jeho požadavku, a na straně druhé závazek developera hradit náklady na 
elektrickou energii spojené se svícením 4 ks lamp VO č. 6, 8, 10 a 13, stojících na pozemku 
p.č. 478/8 v k.ú. Dolní Temenice, za následujících podmínek: 

 
- Paušální výše nákladů na elektrickou energii činí 250,- Kč/měsíc + případná zákonná 

sazba DPH. 
- Splatnost faktury do 14 dnů od doručení developerovi. 
- Dohoda se uzavírá na dobu určitou do doby převedení lamp VO do vlastnictví města 

Šumperka. 
        Termín:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu: 
katastrální území  Šumperk :  
parc. č. 487/1  o výměře 3248 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1856/1 o výměře 10523 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1982  o výměře 21754 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1933  o výměře 14070 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 2147  o výměře 8941 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1990/1 o výměře 7780 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1990/3 o výměře 3690 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1981/2 část o výměře 303 m2  (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 1989/1     část o výměře 947 m2  (druh pozemku: trvalý travní porost) 
 
katastrální území Dolní Temenice: 
parc. č. 752/24 část o výměře 1419 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/1 o  výměře 2152 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 780/102 o výměře 6514 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/29 část o výměře 16717 m2 (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 816/54 o výměře 308 m2       (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 816/51 o výměře 511 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 816/59 část o výměře 101 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 868/4     o výměře 183 m2                 (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 779/4  část o výměře 3478 m2 (druh pozemku: ostatní plocha) 
 
parc. č. 779/2  část o výměře 1797 m2 (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 816/47 část o výměře 459 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/26 o výměře 1201 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/27 o výměře 32 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/19 o výměře 4310 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/6  o výměře 539 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 752/21 část o výměře 935 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 865/3  o výměře 212 m2  (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 859  o výměře 2911 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 645/4  o výměře 2721 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 645/6  o výměře 1489 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 108/3  část o výměře 500 m2  (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 645/21 o výměře 3721 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 594/2  o výměře 500 m2  (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 446/101  o výměře 19637 m2                 (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 886/101  o výměře 916 m2               (druh pozemku: orná půda) 
p.p.č. 887/101  o výměře 1066 m2                           (druh pozemku: orná půda) 
        
ZE původ GP parc. č. 679/3 o výměře 8640 m2  v k.ú. Dolní Temenice 
ZE původ GP parc. č. 679/4 o výměře 1200 m2  v k.ú. Dolní Temenice 
ZE původ GP parc. č. 679/5 o výměře 1440 m2  v k.ú. Dolní Temenice 
ZE původ GP parc. č. 679/6 o výměře 896 m2  v k.ú. Dolní Temenice 
 
katastrální území Horní Temenice: 
parc. č. 701/95 o výměře 36994 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 1279/10 část o výměře 163 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 701/91 o výměře 1543 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 701/1   o výměře 1163 m2      (druh pozemku: orná půda 
 
katastrální území Nový Malín: 
parc. č. 3461  o výměře 5686 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
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- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: ročně 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 + 1.500,- Kč/ha  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři výpověď 
nebo nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pětiletou výpovědní 
lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 
- pachtýř se zavazuje hradit daň z nemovitých věcí v k.ú. Nový Malín  
- doba pachtu: neurčitá s pětiletou výpovědní lhůtou 
- podmínka: pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu bez písemného 

souhlasu propachtovatele 
- pachtýř se zavazuje, že v případě výstavby ve veřejném zájmu bude pacht ukončen 

dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného pozemku  
 

Vzhledem k tomu, že předmět pachtu je rozsáhlý,  součástí  zveřejnění nejsou mapové 
podklady. Do mapových podkladů je možné nahlédnout u pracovníka, který zveřejnění 
připravil. 
 
       Termín:  10.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení pachtovní  smlouvy označené jako MP/0003/2014/Pe ze dne 
8.7.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.092014, kterou byly propachtovány pozemky ve 
vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, který je 
propachtovatelem, a pachtýřem Zemědělské družstvo Úsovsko, se sídlem Klopina 33, PSČ 
78973. Soubor propachtovaných pozemků byl  schválen usnesením rady města číslo 
4820/14 a číslo 4831/14 ze dne 10.4.2014 a usnesení rady města číslo 5216/14 ze dne 
24.7.2014 a číslo 5437/14 ze dne 11.9.2014.  Dohoda k ukončení pachtovní smlouvy bude 
podepsána společně s nově uzavřenou pachtovní smlouvou s pachtýřem ÚSOVSKO, a.s., se 
sídlem Klopina 33, PSČ 78793 Úsov, IČO 60793015. 
 
       Termín:  10.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 16.11.2015 do 2.12.2015 dle 
usnesení rady města číslo 1238/15 ze dne 12.11.2015, propachtovat zemědělské pozemky:  
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, 
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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  

 
- pachtýř: Úsovsko, a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 78793, IČO: 60793015 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- roční 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 
+ 1.500,-Kč/ha,  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři výpověď nebo 
nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pěti letou výpovědní lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 
- doba pachtu: neurčitá s pěti letou výpovědní lhůtou 
- pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu bez písemného souhlasu 

propachtovatele 
        Termín:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
nečinit v roce 2016 ze strany města Šumperka jako pronajímatele právní úkony směřující 
k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených 
smluv o nájmu nebytových prostor a budov v majetku města Šumperka s výjimkou nájemní 
smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, uzavřené mezi městem Šumperkem            
a společností Nemocnice Šumperk, a.s. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 481/9 a st.p.č. 4541 
v obci a  k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
v rámci akce „Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické, Šumperk“ v rozsahu, 
umístění a technickém provedení daném projektovou dokumentací, zpracované projekční 
kanceláří KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, č. zakázky 00481-32, 
datum 08/2015.  
Vlastník pozemků: V. M.,Lesnice  
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Podmínky: 
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci  
Investorem akce „Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické, Šumperk“ je město 
Šumperk. Vlastník pozemků se zaváže uhradit v celém rozsahu náklady spojené se 
stavebními úpravami navrženými v rámci pozemku p.č. 481/9 a pozemku st.p.č. 4541 a 
budovy na tomto pozemku stojící. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1213/15 ze dne 12. 11. 2015, ve věci uzavření smlouvy 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“, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím povinným a spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035, jako budoucím oprávněným. 
Změna usnesení spočívá: 
- v doplnění pozemků dotčených stavbou zařízení o pozemek p.č. 227/1 v k.ú. Horní 

Temenice 
- v úpravě stanovené výše zálohy na úplatu za zřízení budoucího věcného břemene, když 

v důsledku změny projektové dokumentace nebude na pozemcích města umístěna 
elektrická skříň a doplněním pozemku p.č. 227/1 dojde k prodloužením trasy zemního 
kabelového vedení NN na pozemcích města o 23 m, přičemž výše požadované zálohy se 
nově stanovuje v částce 3.190,-- Kč včetně platné sazby DPH.  

V ostatním se usnesení RM č. 1213/15 nemění. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 
 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
7.9.2015 do 30.9.2015 dle usnesení rady města č. 1032/15 ze dne 3.9.2015,  schválit 
budoucí prodej  části  p.p.č. 927/49 o výměře cca  76 m2, části p.p.č. 927/56 o výměře cca 
50 m2, části  p.p.č. 927/57 o výměře cca 112 m2, části p.p.č. 927/58 o výměře cca 63 m2, 
části p.p.č. 927/59 o výměře cca 64 m2, části p.p.č. 927/60 o výměře cca  65 m2  vše  v k.ú. 
Šumperk (dále předmět prodeje) za podmínek:   
- účel  prodeje: rozšíření parkovacích ploch v areálu CBA Nuget  (dále výstavba) 
- kupní cena: 800,- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

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

dne podpisu smlouvy budoucí kupní  
- budoucí kupující zrealizují výstavbu  na předmětu prodeje  nejpozději do 30.9.2018  
- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude nejpozději do 

31.12.2016 rozhodnuto ve správním řízení  o povolení výstavby   
- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

výstavby geometrickým plánem, nejpozději do 3 měsíců ode dne vybudování výstavby, 
nejpozději však do 31.12.2018 

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

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

 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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uděluje 
v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku, výjimku pro Střední školu technickou, železniční a služeb, Gen. Krátkého 30, 
Šumperk, IČO: 00851167, pro bezplatné vydání 6 přenosných parkovacích karet pro tuto 
organizaci v období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Novotný  
         Ing. Dočekal 

 

uděluje 
v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku, výjimku pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc, pro bezplatné vydání 2 parkovacích karet pro tuto organizaci v období 1.1.2016 – 
30.6.2016. 
 
       Termín:  10.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Dočekal 

 

schvaluje 
prodloužení smlouvy na provozování MHD v  Šumperku s dopravcem ARRIVA  Morava, a.s., 
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25827405, v termínu od             
1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání základních 
škol v Šumperku pro školní rok 2016/2017, který se uskuteční ve čtvrtek 11.02.2016             
a v pátek 12.02.2016. 

 

bere na vědomí 
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informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin v základních školách  
v Šumperku v období vánočních školních prázdnin ve dnech 23.12.2015 až 3.1.2016. 

 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2014/2015. 

 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2015/2016 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38,  
IČO 00852864. 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          
než 100 hodin do 30.06.2016 organizacím TJ Sokol Šumperk, U tenisu 4, KARATE KLUB 
Šumperk, Myslbekova 28,  Klub tanečního sportu NEXT, o.s., Šumperk, Reissova 36 a 
fyzickým osobám – Z. H., Vikýřovice a H. B., Nový Malín. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

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 fyzické osobě – P. U., Šumperk. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, přijmout finanční dar             
v celkové výši 3.000 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy Associated 
Consultants, Dobrovského 22b, Olomouc, IČO 12679267, který bude účelově poskytnut na 
nákup didaktické hračky, která bude v souladu OECD podporovat tvůrčí a technický rozvoj 
myšlení předškolních dětí. 
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       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dary, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, v celkové výši 35.384,- Kč, a to na:  
- realizaci akcí cyklu Via Lucis v celkové výši 25.500,- Kč: 

- 3.000,- Kč od společnosti URDIAMANT, s.r.o., se sídlem Dolnostudéntská 715/3, 
Šumperk, zastoupené ing. Eduardem Matusem, MBA, IČO 2558653  

- 10.000,- Kč od společnosti APATOR METRA, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24, 
Šumperk, zastoupené ing. Miroslavem Kubíčkem, jednatelem, IČO 26834073 

- 3.000,- Kč od společnosti IREA, s.r.o., se sídlem Mánesova 17, Šumperk, zastoupené 
ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem, IČO 48390062 

- 2.000,- Kč od RNDr. Pavla Bendy, Nový Malín 651, IČO 48434621 
- 5.500,- Kč od společnosti Vápenka Vitošov, s.r.o., se sídlem Hrabová 54, Zábřeh, 

zastoupená Ing. Petrem Hrbkem a Ing. Tomášem Souralem, IČO 45196940 
- 2.000,- Kč od Petra Viktorina, zámečnické a svářečské práce, Nový Malín 280,  

IČO 10024794 
- akce Tornáda ve výši 3.000,- Kč od I. H., Šumperk 
- činnost organizace ve výši 6.884,- Kč od společnosti PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., 

Lipová 40, Staré Město, zastoupená Mgr. Janou Lysákovou, IČO 46581863 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout finanční dar v celkové  
výši 30.000 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy FORTEX AGS, a.s., Šumperk, 
zastoupené Mgr. Tomášem Potěšilem, místopředsedou představenstva, IČO 00150584,  
který bude účelově poskytnut na vybavení školních dílen. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout věcný dar (21 ks školních 
židlí do učebny školních dílen) v celkové hodnotě 12.450,90 Kč, od firmy Ing. Vladimír 
Mikulec – NOVATRONIC, se sídlem U Potoka 1307/10, Šumperk, IČO 12099066, v souladu s 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,          
v platném znění. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout věcný dar - 429 knih  
od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
v celkové hodnotě 84.509,60 Kč. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro druhý adventní koncert, konaný 
dne 06.12.2015 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 
 
       Termín:  06.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 

schvaluje 
nákup 50 ks knih „Vřesová studánka – Povídání o historii a znovuzrození“ za jednotkovou 
cenu 350,- Kč vč. DPH.   
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu knihy „Vřesová studánka – Povídání o historii a znovuzrození“  
za 400,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky 
č. XX/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností 
od 10.01.2016. 
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       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 2/2014 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
Jiří Giesl, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČ: 74381024, 
- 19.12.2015 (sobota): Sousedská žranice – Food festival, ulice Na Hradbách, Polská  

 od 08:00 do 20:00 hod. 
 
Ing. Jan Šafařík, MBA, předseda místní organizace KDU – ČSL, Slovanská 268/2, Šumperk 
- 12.12.2015 (sobota): Předvánoční punč s KDU – ČSL , Sady 1. máje - před kašnou           

„U sovy“, od 08:00 do 13:00 hod.    
     

         Termín:  03.12.2015 
         Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO: 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 
1  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 881 Kč. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., IČO: 00852091,  
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši  -1.512 Kč. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO: 00852082, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů v celkové výši  
do 250 tis. Kč, a to na pořízení: 
- keramické pece pro kroužky a keramické dílny (do 150 tis. Kč) 
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- dřevníku na SEV Švagrov (do 100 tis. Kč) 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO: 60339381, 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 opravy 
podlahy v suterénu (šatny), v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín:  13.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ruší 
usnesení RM č. 4962/14 ze dne 15.05.2014, kterým schvalují Zásady řízení příspěvkových 
organizací zřízených městem Šumperkem. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem s účinností  
od 01.01.2016. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2015/2016 na ZŠ Šumperk, Šumavská 21,  
IČO: 00852287. 

  
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 
systém města Šumperka, uzavřené dne 7. 1. 1998 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk a Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh, IČ:00032433, se 
sídlem Masarykovo nám. 45/5, Zábřeh. Dodatkem dojde k vypuštění čl. I. a čl. II. smlouvy 
tohoto znění: 
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„I. Strana A provozuje zařízení, pro jehož chod je nezbytná elektrická energie. Strana B se 
zavazuje umožnit straně A chod tím, že straně A zajistí dodávku elektrické energie potřebné 
k chodu zařízení, a to z odběrného místa, které se nachází v Obchodním centru DOD 
Šumperk, Hlavní třída 19a. Učiní tak počínaje dnem 1. 1. 1998. II. Strana A se zavazuje platit 
straně B za umožnění chodu zařízení způsobem uvedeným v bodě I. této smlouvy částku 
odpovídající ročnímu odběru zařízení 350KWH za rok, což činí 1500,-Kč. Částka bude splatná 
vždy do     15. 12. každém roce na účet strany B u Komerční banky a.s. Šumperk, č. ú 114-
841/0100“.
V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 
       Termín:  15.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 
systém města Šumperka, uzavřené dne 1. 8. 2000 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk a Lékárnou „U Medvěda“, IČ: 26845296, Slovanská 281/22, 
Šumperk. Dodatkem dojde k vypuštění čl. I. a čl. II. smlouvy tohoto znění:  
„I. Strana A provozuje zařízení, pro jehož chod je nezbytná elektrická energie. Strana B se 
zavazuje umožnit straně A chod tím, že straně A zajistí dodávku elektrické energie potřebné 
k chodu zařízení, a to z odběrného místa, které se nachází v Lékárně „U Medvěda“, Slovanská 
č. 22, Šumperk. Učiní tak počínaje dnem 1. 1. 2000. II. Strana A se zavazuje platit straně B 
za umožnění chodu zařízení způsobem uvedeným v bodě I. této smlouvy částku odpovídající 
ročnímu odběru zařízení 350 kWh za rok, což činí částku 1500,-Kč. Částka bude splatná vždy 
do 15. 12. každém roce na účet strany B u GE Capital bank a.s. Šumperk, č. účtu 
152915920/0600. V případě, že dojde ke zvýšení ceny elektrické energie, uvedená se změní 
v tom poměru, v jakém došlo ke změně ceny el. energie, dle platné vyhlášky“.  
V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 
       Termín:  15.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

schvaluje 
zařazení nového opatření „Rozšíření sociálních služeb o terénní odlehčovací službu 
prostřednictvím Charity Šumperk“ do Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka 
na léta 2014 – 2018. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0009/2014 
uzavřené dne 1.7.2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO: 
00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a V. B., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 4 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé 
za podmínek: 
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- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0006/2014 
uzavřené dne 25.2.2014 mezi městem  Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO: 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. H., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 11 v domě zvláštního určení v  Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na straně 
druhé za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs.  
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
      

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0022/2013 
uzavřené dne 18.7.2014, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČO: 
00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a A. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 305 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně 
druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.1.2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0037/2014 
uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO: 
00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 301 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně 
druhé za podmínek: 

 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
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       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0012/2015 
uzavřené dne 15.4.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO: 
00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a A. N., bytem Šumperk jako nájemkyní 
bytu č. 406 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně 
druhé za podmínek:  
  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0014/2015 
uzavřené dne 18.3.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO: 
00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a J. M., bytem  Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 101 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně 
druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 1.2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0038/2014, 
uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČO: 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. K., zastoupenou opatrovníkem A. K., 
bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu č. 310 v domě zvláštního určení Šumperku, v ulici 
Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek: 
 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 202 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 J. H., trvale bytem 
Šumperk jako nájemkyní na straně druhé za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od 1. 1. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 
Šumperk, o.p.s. dle předloženého materiálu. Finanční prostředky budou vyplaceny z rozpočtu 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

doporučuje ZM 
schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 03. 
2015 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk  a PONTIS 
Šumperk, o.p.s., IČO: 25843907, se sídlem gen. Svobody 2800/68, Šumperk. Dodatkem 
dojde k doplnění čl. II odst. 1 větou třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 
265.923,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc devět set dvacet tři korun českých) na 
zakoupení osobního automobilu“. V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 
       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

RM doporučuje ZM 
schválit navýšení dotace na rok 2016 pro PONTIS Šumperk, o.p.s. o 900 tis. Kč z důvodu 
úspory provozních výdajů v roce 2015. 
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       Termín:  17.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
podpis Dodatku č. 6 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji“ uzavřené dne 11. 5. 2006 se Státní tiskárnou cenin, s.p. se sídlem 
Růžová 6, č.p. 943, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00001279 včetně příloh č.1, č. 2, č. 3 a č. 4. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

schvaluje 
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro město Šumperk schválené RM 1280/15 ze dne 12. 11. 
2015. 
 
       Termín:  03.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
         Koutný, DiS. 

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 
  

- 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:  04.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
         Koutný, DiS. 
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schvaluje 
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele služby „ Kontinuální monitoring imisí 
a meteorologických veličin“. 
 
       Termín:  11.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na 
monitorovací stanici pro kontinuální monitoring imisí a meteorologických veličin v Šumperku. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

doporučuje ZM 
schválit účetní odpis nerealizovaných projektových dokumentací v celkové výši 2.752.104,38 
Kč dle předloženého materiálu.  
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2015 včetně programu. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

   
 




