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Spis. zn.:  108583/2015 
               Č.j.:  118512/2015 

z 29. schůze rady města Šumperka ze dne 28. 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. 
 

doplňuje  
usnesení 28. schůze RM ze dne 3.12.2015 o níže uvedené usnesení, které bylo v RM dne 
3.12.2015 schváleno, ale nedošlo k jeho zapsání do písemného vyhotovení usnesení.   
 
RM schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 927/49, p.p.č. 
927/56,  p.p.č. 927/57, p.p.č. 927/58, p.p.č. 927/59, p.p.č. 927/60  vše  v k.ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích výstavbu parkovacích míst 
v rámci stavby rozšíření parkovacích ploch v areálu CBA Nuget- výstavba Logistického 
centra firmy CBA /Nuget v Šumperku - VI. etapa rozšíření. 
 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Stavebník: 
CBA NUGET s.r.o., se sídlem Průmyslová 3062/5, IČO 27785360 
 
Podmínky: 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018 
- smlouva bude uzavřena společně se smlouvou budoucí kupní předmětných pozemků 
 
 
        Termín:  31.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření XV. roku 2015: 

  příjmy ve výši:      1.936 tis. Kč 
  výdaje ve výši:         532 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 512.346 tis. Kč 
  výdaje celkem: 620.177 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  630.408 Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:    627.742 Kč 
 
       Termín:  31.12.2015  
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
rozpočtová opatření XVI. roku 2015: 

  příjmy ve výši:      -331 tis. Kč 
  výdaje ve výši:         -247 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 512.015 tis. Kč 
  výdaje celkem: 619.930 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  630.077 Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:    627.495 Kč 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

bere na vědomí, 
že v účetnictví města je vedena nevypořádaná záloha poskytnuta PMŠ a.s. ve výši 
23.805.849,28  Kč. Jedná se o částku 3.141.988,11 Kč, což přestavuje neproúčtovaný 
závěrečný účet PMŠ a.s. za rok 2014 a částku  20.663.861,17 Kč, což jsou nevyúčtované 
zálohy za období červenec – prosinec  roku 2015.  K proúčtování dojde po předložení 
potřebných dokladů. 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 993/15, 996/15, 1195/15, 1217/15, 1243/15, 1244/15, 1251/15, 
1269/15, 1270/15, 1271/15, 1274/15, 1285/15, 1287/15, 1288/15, 1292/15, 1293/15, 
1299/15, 1302/15, 1305/15, 1308/15, 1309/15, 1327/15, 1328/15, 1334/15, 1340/15, 
1342/15, 1348/15, 1349/15, 1350/15, 1351/15, 1352/15, 1353/15, 1354/15, 1355/15, 
1356/15, 1357/15, 1358/15, 1359/15, 1360/15, 1361/15, 1362/15, 1363/15, 1367/15, 
1368/15, 1379/15, 1380/15, 1382/15, 1383/15, 1384/15. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1335/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 na ulici Lidická 1312/75 v Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako pronajímatelem 
na straně jedné a P. P., místo trvalého pobytu Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 15. 1. 
2016,                    smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zrušit opatření č. 2/2004,  směrnice Rady města Šumperka o poskytování bytových 
náhrad, které bylo schváleno usnesením rady města č. 1662/04 ze dne 15. 1. 2004 a 
nabylo účinnosti dnem schválení. 
 
       Termín:  28.12.2015 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu nebytových prostor č. 102 – garáž a dílna v objektu na ulici 
Temenická 2795/109 v Šumperku mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem a P. S., bytem Šumperk,  jako nájemcem, 
ke dni 31. 12. 2015. 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr  města pronajmout nebytové prostory v objektu Temenická 2795/109, 
Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 23.30 m². 
  
Podmínky: 
  
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od  1. 3. 2016 
  výpovědní lhůta 6 měsíců    
Nájemné:  celkem 5.628 Kč/rok/celek, z toho garáž 3.048 Kč/rok/celek, nájemné  
  stanoveno včetně  DPH v platné sazbě, dílna 1.380 Kč/rok/celek, nájemné  
  osvobozeno od DPH 
Služby:  dodávky tepla, výše záloh 2.400 Kč/rok 
Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením 
 
       Termín:  04.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 29 – 28. 12. 2015 

 
4 

 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Charita Šumperk, 
se sídlem Šumperk, Jeremenkova 705/7, PSČ 787 01 Šumperk, IČO 48005894, peněžitý 
dar ve výši 200.000,- Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 
smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Nadační fond 
Šumperský dětský sbor, se sídlem Šumperk, Komenského 810/9, PSČ 787 01,  IČO 
28657187, peněžitý dar ve výši 200.000,- Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 
smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Klub tanečního sportu 
Šumperk, se sídlem Šumperk, Fialova 3, PSČ 787 01, IČO 68318545, peněžitý dar ve 
výši 87.862,- Kč, a to za účelem: 
- vzdělávání trenérů (kurzy, školení, trenérské zkoušky ) 
- zajištění preventivních opatření proti jednostranné zátěži tanečníků ( např. tréninky 

s kondičním trenérem) 
- zakoupení ozvučení a hudební aparatury 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 
smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Společnost česko-
německého porozumění Šumperk - Jeseníky, se sídlem Šumperk, Kladská 1, PSČ 787 
01,  IČO 43961266, peněžitý dar ve výši 100.000,- Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 
smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Nemocnice 
Šumperk a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52,  IČO 47682795, 
peněžitý dar ve výši 100.000,- Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 
smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, jehož 
nájemce je   Božena Kolářová, bytem nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk, IČO 
47845121, pro podnájemce Aleše Čecha, bytem Pod Lesem 695, Vikýřovice, PSČ 788 
13, IČO 48437026 za následujících podmínek: 
- Doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 1. 2016 
- Podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- Podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- Podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- Pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- Příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 
 
       Termín:  31.12.2015 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/2/2005/Vr uzavřenou dne 14.2.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.9.2011, dodatku 
č. 2. ze dne 1.7.2014, dodatku č. 3 ze dne 23.2.2015, dodatku č. 4 ze dne 27.10.2015 a 
dodatku č. 5 ze dne 18.12.2015 na pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: 
p.č.1255 o výměře  766 m2, p.p.č. 1258/3 o výměře 8476 m2, p.p.č. 1264/15 o výměře 46 
m2, p.p.č.1105/13 o výměře 212 m2,  p.p.č.1107/4 o výměře 66 m2,  p.p.č.1107/1 o 
výměře  334 m2, p.p.č.1319/2 o výměře  265 m2,  p.p.č.1310/1 o výměře 2217 m2, 
p.p.č.1307/101 o výměře  348 m2,  část p.p.č.1308/4 o výměře 1180 m2,  p.p.č.940/1 o 
výměře 2244 m2, p.p.č.908/14 o výměře 1304 m2,  p.p.č.950/10 o výměře 21 m2,  
p.p.č.1196 o výměře  24 m2, p.p.č.1195 o výměře  49 m2, p.p.č.1288/10 o výměře 11 m2, 
p.p.č.1279/1 o výměře  206 m2, p.p.č.915/22 o výměře  908 m2, p.p.č.915/18 o výměře  
63 m2, p.p.č.915/19 o výměře  353 m2, p.p.č.915/20 o výměře  102 m2,  p.p.č.1303/8 o 
výměře 160 m2,  p.p.č.827/3 o výměře  62 m2,  p.p.č.932 o výměře 1243 m2,  p.p.č.931 o 
výměře  148 m2, p.p.č.788/103 o výměře 3562 m2, p.p.č.1305/5 o výměře 103 m2,  část 
p.p.č.924/2 o výměře  180 m2, část p.p.č.924/1 o výměře 1500 m2, část p.p.č.1296 o 
výměře  650 m2 v k.ú. Horní  Temenice, p.p.č. 381/7 o výměře 1004 m2, p.p.č. 381/4 o 
výměře 208 m2, p.p.č. 400/12 o výměře 113 m2,  p.p.č. 466/2 o výměře 556 m2,  p.p.č. 
467/2 o výměře 8339 m2, p.p.č. 468/3 o výměře 649 m2, p.p.č. 403/1 o výměře 3451 m2, 
p.p.č. 467/1 o výměře 4836 m2, p.p.č. 468/4 o výměře 50 m2,  p.p.č. 449/1 o výměře 
5492 m2,  p.p.č.349/10 o výměře 4128 m2, p.p.č.349/11 o výměře 2438 m2, p.p.č. 449/8 
o výměře 863 m2, p.p.č. 503/10 o výměře 287 m2, p.p.č. 449/10 o výměře 1791 m2, 
p.p.č. 503/13 o výměře 1025 m2,  část p.p.č. 341 o výměře 947 a p.p.č. 486/101 – ZE 
původ EN o výměře 6612 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice a část p.p.č. 1686/1 o výměře 
2050 m2 v k.ú. Bratrušov. 
Změnou nájemní smlouvy dojde: 
- ke zvýšení sazby nájemného, kde roční nájemné bude vypočítáno jako 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 

- zvýšená sazba nájemného platí od 1.1.2016  
- nájemcem bude hrazena daň z nemovitostí z pronájmu pozemku v k,ú. Bratrušov.  
K tomuto  záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně v termínu do 
20.1.2016. Pronajímatel si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek. 
 
       Termín:  10.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s umístění sídla  Klubu českých turistů, odbor Šumperk, IČO 64095193, v budově č.p.  
691 stojící na pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Šumperk (budova Střediska volného času a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníku Doris Šumperk, IČO 00852082,  
na adrese ul. 17.listopadu 2 v Šumperku),  zapsané  v katastru nemovitostí  Katastrálního  
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na LV č.  3478  pro obec a 
katastrální území  Šumperk. 
 
       Termín:  31.01.2016 
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       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/0018/2012/Vr uzavřenou dne 11.6.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2013 a  
dodatku č. 2.ze dne 20.1.2015 na pronájem pozemků p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 
1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 
m2 a části p.p.č. 1491/2 o výměře 600 m2 vše v k.ú., Šumperk za účelem provozování 
chovného rybníka. 
Změnou nájemní smlouvy dojde. 
- k posunutí sjednané doby nájmu nově do 31.12.2016 
- k doplnění podmínky ve znění : nájemce bere na vědomí, že v roce 2016 na 

pozemcích, které jsou předmětem pronájmu a pozemcích navazujících na předmět 
pronájmu, bude zahájena výstavba in-line dráhy. Nájemce se zavazuje, že v rámci 
stavby in-line dráhy přizpůsobí využívání předmětu nájmu výstavbě. Harmonogram 
prací bude sdělen odborem RÚI na požádání nájemce. 

 
       Termín:  10.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
podmínku kupní smlouvy, jejíž předmětem jsou pozemky st.p.č. 100/1 a p.č. 921/14 v k.ú. 
Dolní Temenice a která bude uzavřená mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk,  nám. 
Míru 364/1, IČO 00303461, jako kupujícím a J. N., bytem Ruda nad Moravou jako 
prodávajícím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo převodce J. N. 
nabyvatel město Šumperk. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, na službu 
„Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“ pojistitelem majetku města 
Šumperka, odpovědnosti, havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. společnost Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21, PSČ 186 00, a v případě, že ve lhůtě nebudou podány námitky uzavřít 
s vybraným uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojistné 
smlouvy s účinností od 1.3.2016 do 28.2.2019. Celková výše nabídkové ceny - pojistného 
za období od 1.3.2016 do 28.2.2019 činí 3.129.099,- Kč. 
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       Termín:  29.2.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky pro zemědělskou výrobu: 
katastrální území  Šumperk :  
parc. č. 506/30 o výměře 52290 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 644/18 o výměře 107 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 651/44 o výměře 455 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 675/2  o výměře 430 m2  (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 675/5  o výměře 106 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 675/8  o výměře 92 m2  (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 675/10 o výměře 71 m2  (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 755/14 o výměře 312 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 832/57 o výměře 4604 m2   (druh pozemku: trvalý travní porost) 
parc. č. 2082/1 o výměře 1604 m2  (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 2092/1 o výměře 4408 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 2176/8 o výměře 619 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
 
katastrální území Dolní Temenice: 
parc. č. 650/2  o výměře 3561 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 868/29 o výměře 146 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 868/4  o výměře 183 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
parc. č. 816/47 o výměře 491 m2   (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 771/1  o výměře 1838 m2  (druh pozemku: orná půda) 
parc. č. 771/2  o výměře 1138 m2  (druh pozemku: orná půda) 
 
katastrální území Dolní Studénky: 
parc. č. 427/67 o výměře 350m2   (druh pozemku: vodní plocha) 
 
- 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. Dolní Studénky  
- 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 nebo výstavby 

v souladu s územním plánem na propachtovaných pozemcích bude pacht 
k předmětnému pozemku ukončen dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke 
způsobu využití daného pozemku. 

 
       Termín:  10.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/47/2006/Pro/Vr ze dne 20.9.2006 znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2008 , dodatku č. 2 
ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 3 ze dne 17.3.2015 na pronájem zemědělských pozemků, 
jmenovitě: p.p.č.494/13  o výměře 9787 m2, p.p.č. 506/21 o výměře 26648 m2, p.p.č. 
517/1 o výměře 19065 m2, p.p.č.526/1 o výměře 53660 m2,  p.p.č.550/6 o výměře 12175 
m2,  p.p.č.585/1 o výměře 5933 m2, p.p.č.644/8 o výměře 723 m2,  p.p.č.644/11 o 
výměře 2012 m2, p.p.č.651/35 o výměře 750 m2,  p.p.č.651/39 o výměře 2047 m2,  
p.p.č.651/40 o výměře 1680 m2, p.p.č.651/51 o výměře 2514 m2,  p.p.č.651/66 o výměře 
516 m2,  p.p.č.651/77 o výměře  398 m2, p.p.č.675/14 o výměře 2224 m2, p.p.č.675/17 o 
výměře 4741 m2, p.p.č.675/19 o výměře 7136 m2, p.p.č. 755/18 o výměře  269 m2, 
p.p.č.755/20 o výměře 2252 m2, p.p.č.755/49 o výměře  230 m2, p.p.č.755/53 o výměře  
310 m2,  p.p.č.914/1 o výměře 121008 m2,  p.p.č.914/12 o výměře 4691 m2,  
p.p.č.1040/9 o výměře 1121 m2,  p.p.č.2171/6 o výměře 839 m2, p.p.č.2187/2 o výměře 
3033 m2, část p.p.č.1268/1 o výměře 53000 m2,   p.p.č.506/29 o výměře  104 m2, 
p.p.č.1615/2 o výměře 655 m2,  p.p.č.2081 o výměře  1948 m2, p.p.č. 601 o výměře 6959 
m2,  p.p.č. 832/64 o výměře 336 m2, p.p.č. 832/67 o výměře 245 m2,  část p.p.č. 914/5 o 
výměře 10896 m2,  část p.p.č. 607 o výměře 5000 m2 vše v k.ú. Šumperk,  p.p.č. 612 o 
výměře 718 m2, p.p.č. 442/10 o výměře 2331 m2, p.p.č. 607/4 o výměře 1011 m2,  p.p.č. 
442/46 o výměře 3779 m2, p.p.č. 704/2 o výměře 12141 m2 vše v k.ú. Dolní Studénky a 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/0044/2013/Wi ze dne 22.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014 a dodatku 
č. 2 ze dne 17.3.2015 na pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: p.p.č. 1040/1 o 
výměře 20326 m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2088 m2, 
p.p.č. 1041/2 o výměře 2102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16606 m2, p.p.č. 1040/5 o 
výměře 8467 m2, p.p.č. 1040/7 o výměře 1076 m2, p.p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, 
p.p.č.1041/4 o výměře 9087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18465 m2, p.p.č. 1040/6 o 
výměře 1112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o výměře 21063 m2, 
p.p.č. 1040/9 o výměře 1121 m2, p.p.č. 2183/3 o výměře 6280 m2 a p.p.č. 1268/44 o 
výměře 8587 m2 vše v k.ú. Šumperk. 
Změnou nájemní smlouvy MP/47/2006//Pro/Vr ve znění pozdějších dodatků a nájemní 
smlouvy MP/0044/2013/Wi ve znění pozdějších dodatků dojde: 
- ke zvýšení sazby nájemného, kde roční nájemné bude vypočítáno jako 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 

- zvýšená sazba nájemného platí od 1.1.2016  
- nájemcem bude hrazena daň z nemovitostí z pronájmu pozemku v k,ú. Dolní 

Studénky.  
K tomuto  záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně v termínu do 
20.1.2016. Pronajímatel si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek. 
 
       Termín:  10.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat podzemní vedení optické komunikační sítě: „ICT – Optický kabel Šumperk“ 
přes pozemky p.č. 1396/1, st. 2084/2, 1396/2, 1423/8, 1423/9, 1424/1, 1424/2, 1450/20, 
1466/4, 1565, 1615/1, 1662/6, 1800/4, 1800/5, 1804/1, 1804/3, 1837/1, 1837/3, 1838/1, 
1838/3, 1838/4, 1893/1, 1914/6, 2115/2, 2115/3, 2133/1, 2136, 2137/8, 2193/3, 2200/9, 
2254/11, 2254/15, 2254/17, 2254/26, 2275/1, 2286 a 2290 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, PSČ 101 52, IČO 
25702556 
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 302.272,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 998,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 303.270,-- Kč, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti VBb/0002/2015/Pe ze dne 3. 2. 2015, bude 
oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
„Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk“ 
dodavatelem služby společnost O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, PSŠ 140 
22 Praha 4,                  IČO 60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 8. 1. 2016 do 31. 
1. 2017. 
 
       Termín:  08.01.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě 
Šumperku, uzavřené dne 3. 12. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní 
organizace Šumperk, IČO 623 53 292, zastoupenou Ing. Mgr. Natašou Strakošovou 
Vykydalovou, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, s účinností od 29. 12. 2015. 
 
       Termín:  05.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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schvaluje 
uzavření rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku mezi 
městem Šumperkem a Dětským klíčem Šumperk, o.p.s., IČO 258 52 957, zastoupeným 
Ing. Věrou Nedomovou, se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk,  s účinností od 29. 12. 2015. 
 
       Termín:  05.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

schvaluje 
odstoupení od smlouvy o dílo č.  32/2015 ze dne  25.06.2015, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 22.09.2015, uzavřené se společností  Obchodní centrum SAN s.r.o., se sídlem 
Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČO 02241943, na dílo „Přístavba a úpravy MŠ 
Pohádka – Nerudova 4B“, a to v souladu s čl. 15 „Odstoupení od smlouvy“ smlouvy o dílo 
č. 32/2015 ze dne  25.06.2015. 
 
       Termín:  15.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 
 

ukládá  
zapracovat do rozpočtu roku 2016 investiční dotaci Divadlu Šumperk, s.r.o., Komenského 
312/3, Šumperk, IČO 25875906, ve výši 2.000.000,00 Kč, která bude určena k úhradě 
stavebních prací za účelem rekonstrukce nebytových prostor pro městské informační 
centrum. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RM 29 – 28. 12. 2015 

 
12 

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

 






