
RM 30 – 14. 1. 2016 

 
1 

Spis. zn.:  1586/2016 
                Č.j.:  1592/2016 

z 30. schůze rady města Šumperka ze dne 14. 1. 2016.   
 

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. 

RM doporučuje ZM 
schválit rozpočet města Šumperka na rok 2016 dle předloženého materiálu: 
 

  příjmy rozpočtu celkem:       483.378 tis. Kč 
  výdaje rozpočtu celkem:             587.826 tis. Kč 
  přebytek z minulých let: 87.448 tis. Kč 
  úvěr ve výši: 20.000 tis. Kč 
  splátky jistin úvěrů: 3.000 tis. Kč 

 
 

         Termín:  28.01.2016 
         Zodpovídá: Mgr. Brož 
   

RM doporučuje ZM  
schválit rozpočty fondů města Šumperka: 
 
Sociální fond 
Fond životního prostředí 
Fond na úpravu zevnějšku 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 4543/14, 146/14, 318/15, 483/15, 757/15, 797/15, 816/15, 
819/15, 858/15, 888/15, 945/15, 963/15, 967/15, 1026/15, 1054/15, 1074/15, 
1077/15, 1084/15, 1090/15, 1116/15, 1117/15, 1167/15, 1168/15, 1175/15, 
1176/15, 1185/15, 1188/15, 1196/15, 1197/15, 1203/15, 1206/15, 1207/15, 
1218/15, 1219/15, 1220/15, 1221/15, 1222/15, 1223/15, 1224/15, 1233/15, 
1234/15, 1237/15, 1246/15, 1248/15, 1249/15, 1266/15, 1272/15, 1273/15, 
1281/15, 1284/15, 1253/15, 1286/15, 1296/15, 1300/15, 1303/15, 1325/15, 
1326/15, 1329/15, 1330/15, 1331/15, 1338/15, 1341/15, 1343/15, 1364/15, 
1365/15, 1378/15, 1381/15, 1386/15, 1389/15, 1390/15, 1395/15, 1396/15, 
1397/15, 1398/15, 1399/15, 1400/15, 1401/15, 1402/15, 1403/15, 1404/15, 
1406/15,   1409/15,    1410/15,    1412/15,   1413/15,    1414/15. 
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schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4439/09 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
5412/10 do 31.01.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4315/13 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1082/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku  
ke dni 31.01.2016 s nájemcem T. N., bytem Brno. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 01.02.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2958/7 v domě nám. Jana 
Zajíce 2958/14 v Šumperku s J. V., bytem Postřelmov. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31.01.2016, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím T. N., bytem Brno, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s J. V., bytem Postřelmov. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s J. V., bytem 
Postřelmov, a to za stejných podmínek s účinností od 01.02.2016. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
s účinností od 14.1.2016 pojistit vozidlo Škoda Fabia Combi, RZ 5M9 6434, rok výroby 2015, 
vozidlo dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění vozidel ze dne 28.12.2012 
uzavřené mezi městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, ve znění pozdějších dodatků. Roční 
pojistné na vozidlo činí 5.326,- Kč, alikvot za období od 14.1.2016 do 29.2.2016 činí cca 
686,- Kč. 
K datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 2M3 5553, rok výroby 2005, 
vyjmout toto vozidlo z pojištění dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění 
vozidel ze dne 28.12.2012 uzavřené mezi městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, ve znění 
pozdějších dodatků. Roční pojistné bude poníženo o částku 3.290,- Kč. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje služebního vozidla městské policie Škoda Fabia 
Combi, RZ 2M3 5553, rok výroby 2005 a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

schvaluje 
vybavení vozidla městské policie Škoda Fabia Combi, RZ 5M9 6434, rok výroby 2015, 
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré 
barvy + GPS. Stávající vozidlo Škoda Fabia Combi, RZ 2M3 5553, rok výroby 2005, které bylo 
tímto zařízením vybaveno doposud, bude odprodáno. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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schvaluje 
- s účinností od 14.01.2016 pojistit nově zakoupený osobní automobil Škoda Superb,  RZ 

5M8 5555, rok výroby 2015, dle pojistné smlouvy č. 6980652197 o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ze dne 28.12.2012 uzavřené mezi 
městem Šumperkem a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 
665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, ve znění pozdějších dodatků, roční 
pojistné ve výši 5.404,- Kč, alikvotní částka za období od 14.1.2016 do 29.2.2016 činí cca 
696,- Kč. 

- s účinností od 14.01.2016 pojistit nově zakoupený osobní automobil Škoda Superb,  RZ 
5M8 5555, rok výroby 2015, dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění 
vozidel ze dne 28.12.2012 uzavřené mezi městem Šumperkem a Kooperativou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 
47116617, ve znění pozdějších dodatků, roční pojistné činí 10.442,- Kč, alikvotní částka 
za období od 14.1.2016 do 29.2.2016 činí cca 1.345,- Kč. 
 

- vyjmout ke dni prodeje osobní automobil Škoda Superb, RZ 3M7 6226,  rok výroby 2008 
z pojištění dle pojistné smlouvy č. 6980652197 o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla ze dne 28.12.2012 uzavřené mezi městem Šumperkem      
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 
186 00, IČO 47116617, ve znění pozdějších dodatků, roční pojistné bude poníženo           
o částku ve výši 3.377,- Kč.

- vyjmout ke dni prodeje osobní automobil Škoda Superb, RZ 3M7 6226,  rok výroby 2008, 
z pojištění dle pojistné smlouvy č. 2266896165  o havarijním pojištění vozidel ze dne 
28.12.2012 uzavřené mezi městem Šumperkem  a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, ve znění 
pozdějších dodatků, roční pojistné bude poníženo   o částku ve výši 6.071,- Kč. 

 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje služebního vozidla městského úřadu Škoda Superb, 
RZ 3M7 6226, rok výroby 2008 a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

ruší 
usnesení RM č. 5796/10 ze dne 30.9.2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák.č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, s účinností od 14. 1. 2016 odboru správnímu a vnitřních věcí 
působnost v oblasti uzavírání zprostředkovatelských smluv s autobazary za účelem 
zprostředkování prodeje vyřazených motorových vozidel ve vlastnictví města Šumperka. 
Současně RM uděluje vedoucímu odboru správního a vnitřních věcí podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

schvaluje 
s účinností od 14.01.2016 uzavřít dodatek č. 12 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 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 11.986.011,- Kč na částku 19.986.011,- Kč a doplněny parcely, na kterých 
budova stojí o p.č. 456/1 a p.č. 456/2 v kat. území Šumperk, 
 

- v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) 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 11.986.011,- Kč na částku 19.986.011,- Kč a doplněny parcely, 
na kterých budova stojí o p.č. 456/1 a p.č. 456/2 v kat. území Šumperk, s tím, že pojištění 
MŠ Pohádka – Nerudova 4B se vztahuje i na probíhající přístavbu k budově MŠ, která není 
zkolaudovaná. 

 
Pojistné za změněné riziko a období od 14.01.2016 do 29.2.2016 činí 144,- Kč a je splatné 
k 20.1.2016. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0083/12 uzavřené dne 31.12.2012, ve 
znění dodatků č. 1 ze dne 2.4.2013 a dodatku č. 2 ze dne  7.8.2014, mezi městem Šumperk 
jako půjčitelem a Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk, IČO: 00852082, se sídlem Šumperk, Komenského 9, PSČ 787 01, 
kterým dojde ke změně smlouvy o výpůjčce takto: 
 
z předmětu výpůjčky se k datu 31.1.2016 vyjímají nebytové prostory v budově č.p. 94 na 
pozemku stavební parcela č. 21 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk (orientačně DDM u radnice) 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy, část pozemku stavební parcela č. 21 v k.ú. Šumperk dle 
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přílohy smlouvy a přístřešky na této části parcely stojící, a z textu smlouvy se vyjímají veškerá 
ustanovení, která se vztahují k vyjmutému předmětu výpůjčky. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne  
11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 
13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 14.1.2010, 
usnesení č. 1902/12 ze dne 12.1.2012 a usnesení č. 3198/12 ze dne 28.12.2012 v části: 
 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že s účinností od 

1.1.2016 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky 819,- 
Kč/měsíc + DPH v platné výši na částku 841,- Kč/měsíc + DPH v platné výši 

 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s podnájmem části pozemku p.č. 578/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Šumperk - lokalita vedle 
objektu pavilonu D (oční oddělení  a centrální laboratoře) v areálu Nemocnice v Šumperku, 
pronajatého společnosti  Nemocnici Šumperk, a.s., pro podnájemce společnost Rýmařovská 
pekárna s.r.o., se sídlem Národní 443/26, 795 01 Rýmařov, IČO 25871005,  a to za účelem 
přemístění stávajícího objektu kantýny z části pozemku p.č. 569/1 v k.ú. Šumperk na část 
pozemku p.č. 578/1 v k.ú. Šumperk, z důvodu plánované výstavby pavilonu R na pozemku p.č. 
569/1 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, za podmínek: 
 
- doba podnájmu: neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení optické komunikační sítě: „CG4M SUMP SUYSC OK“ – podzemní vedení 
optického kabelu přes pozemek p.č. 1405/1 v k.ú. Šumperk a vnitřní rozvody optického 
kabelu včetně optického rozvaděče v budově na adrese Čsl. armády 445/22, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 6.370,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 590,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
6.960,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0013/2015/Pe ze dne 12. 5. 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:  30.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu uložit a 
provozovat přes pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumperk vodovodní, splaškovou kanalizační a 
NTL plynovodní přípojku, pro účely připojení stavby: „Samoobslužná automatická myčka aut 
Typ 3+1 P“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
AUTO-SPA NETWORK, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1047/26, Praha 1 – Nové Město,                
PSČ 110 00, IČO 24258920 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0015/2013/Pe ze dne 28. 6. 2013. 

- Oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

RM doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.11.2015 do 2.12.2015 dle usnesení rady města č. 1239/15 ze dne 12.11.2015, schválit 
směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 

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

- z vlastnictví spol. Pars nova, a.s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČO 
25860038, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ: 00303461, pozemky p. č. 2095/4 o výměře 249 m2 a p.č. 2095/14 o 
výměře 229 m2 vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena dohodou ve výši 240,- Kč/m2, tj. 114.720,- Kč 

- spol. Pars nova, a.s., doplatí finanční rozdíl ve výši 32.400,- Kč do 30 dnů ode dne 
uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

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

 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka darovat část pozemku p. č. 676/2 o výměře 69 m2  v k. ú. 
Horní Temenice geometrickým plánem č. 960-91/2015 ze dne 11.8.2015 označenou jako 
p.p.č. 676/21 za účelem narovnání majetkoprávního vztahu k silničnímu pozemku silnice III. 
třídy. 
Obdarovaný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné části 
pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
29.12. 2015 do 14.1.2016, dle usnesení RM č. 1406/15 ze dne  28.12.2015, změnu 
nájemní smlouvy označené jako MP/0018/2012/Vr ze 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. 
Nájemní smlouva je uzavřena s nájemcem Českým rybářským svazem – místní organizací 
Šumperk, se sídlem Kozinova 33/11, Šumperk, IČ 18050433 za účelem provozování 
chovného rybníka. Změny budou sjednány dodatkem č. 3.  
Podmínky dodatku:  
- změna spočívající v posunutí sjednané doby nájmu nově do 31.12.2016 
- dojde 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:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 30 – 14. 1. 2016 

 
9 

RM doporučuje ZM 
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, budoucí 
prodej  části  p.p.č. 999/49 o výměře cca 585 m2, části p.p.č. 927/62 o výměře cca 41 m2, 
části  p.p.č. 927/61 o výměře cca 192 m2 a  části p.p.č. 927/11 o výměře cca 122 m2  vše  
v k.ú. Šumperk (dále předmět prodeje) za podmínek:   
- účel prodeje: vybudování parkoviště (dále výstavba) 
- budoucí kupující: R. M., bytem Bludov 
- kupní cena: 800,- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost DPH z kupní ceny odvést 
- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 70% z kupní ceny nejpozději do 30 

dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní  
- v případě neuhrazení zálohy na kupní ceny v termínu si budoucí prodávající sjednává právo 

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

nejpozději do 31.12.2016 rozhodnuto ve správním řízení  o povolení výstavby  a dále 
v případě, pokud nebude v termínu zrealizovaná výstavba  

- v případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy jedním ze smluvních stran 
nebudou budoucímu kupujícími kompenzovány náklady na projektovou dokumentaci 
výstavby   

- budoucí kupující si sjednává právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
bude ve správním řízení rozhodnuto, že výstavbu nelze realizovat, záloha na kupní cenu 
bude budoucím prodávajícím vrácena do 14 dnů ode dne výzvy, bez nároku na úrok ze 
složené zálohy na kupní ceny   

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 
výstavby geometrickým plánem, po vybudování chodníku dle schválené studie parkoviště a 
chodníku na ul. Průmyslové, vypracované ing. Zdeňkem Vitáskem, číslo zak. 0023-15/st, 
případně dle odsouhlasené studie odborem RÚI a PMS, a.s.,  nejpozději do tří měsíců ode 
dne kolaudace parkoviště a chodníku, nejpozději však do 31.12.2018  

- budoucí prodávající si sjednává právo uplatnit u budoucího kupujícího smluvní pokutu ve 
výši  50.000,- Kč v případě nedodržení termínu zrealizování výstavby a chodníku ve 
stanoveném termínu  

- 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:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
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, budoucí 
prodej  části  p.p.č. 999/49 o výměře cca 857 m2 v k.ú. Šumperk (dále předmět prodeje) za 
podmínek:   
- účel prodeje: úprava zeleně 
- budoucí kupující: SHM, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČ: 47976519 
- kupní cena: 800,- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost DPH z kupní ceny odvést 
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- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 70% z kupní ceny nejpozději do 30 
dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- v případě neuhrazení zálohy na kupní ceny v termínu si budoucí prodávající sjednává právo 
od smlouvy jednostranně odstoupit 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu v termínu nejpozději do 30.9.2016 
návrh úpravy zeleně,  pokud nebude předložen návrh úpravy zeleně v termínu, budoucí 
prodávající si sjednává právo od smlouvy jednostranně odstoupit  

- budoucí kupující zrealizují úpravu zeleně   na předmětu prodeje  nejpozději do 30.09.2018  
- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

úpravy zeleně geometrickým plánem nejpozději  do tří měsíců ode dne provedené  úpravy 
zeleně na předmětu prodeje,  nejpozději však do 31.12.2018  

- budoucí prodávající si sjednává právo uplatnit u budoucího kupujícího smluvní pokutu ve 
výši  50.000,- Kč  v případě nedodržení termínu zrealizování úpravy zeleně    

- 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:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 999/49,  p.p.č. 
927/62,  p.p.č. 927/61, p.p.č. 927/11, vše  v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést 
na předmětných pozemcích výstavbu parkoviště a chodníku. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
fyzická osoba podnikající Roman Mazák – NUGET, se sídlem Průmyslová 3062/5, Šumperk, 
IČO 44761805 
 
Podmínky: 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci výstavby podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018 
- smlouva bude uzavřena po předložené odsouhlasené studii odborem RÚI a PMŠ, a.s..  
- po dokončení výstavby chodníku bude chodník za cenu 1,- Kč/celek převzat do majetku  

města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 999/49 v k.ú. 
Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku výstavbu chodníku. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
SHM, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČ: 47976519 
Podmínky: 
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- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci výstavby a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018 
- smlouva bude uzavřena po předložené odsouhlasené studii odborem RÚI a PMŠ, a.s.  
- po dokončení výstavby chodníku bude chodník za cenu 1,- Kč/celek převzat do majetku  

města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
změnu usnesení RM číslo 1388/15 ze dne 28.12.2015, který bylo schváleno uzavření 
smlouvy  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. 
Změnou dojde k novému označení stavebníka z CBA NUGET, s.r.o., se sídlem Průmyslová 
3062/5, IČO 27785360 nově na podnikající osobu Roman Mazák - NUGET, se sídlem 
Průmyslová 3062/5, IČO 44761805. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
schválit budoucí převzetí chodníku při komunikaci Průmyslová do majetku a správy města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk. Chodník bude do majetku a správy města 
Šumperka převzat od investorů stavby   SHM, a.s., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČ 
47976519 za kupní cenu 1,- Kč/celek a za 1,- Kč/celek od osoby podnikající Romana Mazáka 
-  NUGET, se sídlem Průmyslová  3062/5, Šumperk, IČO 44761805.  Chodník bude převzat do 
majetku a správy města Šumperka v případě, pokud budou splněny podmínky výstavby, které 
budou dány v rámci správního řízení povolení stavby chodníku. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

souhlasí 
s umístěním sídla „Asociace Sportu pro všechny při Obchodní akademii v Šumperku, z.s.“,  
Hlavní třída 31, 787 01 Šumperk, v budově č.p. 652 stojící na pozemku st.p.č. 620 v k.ú. 
Šumperk (budova Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
v Šumperku  na adrese Hlavní třída 31 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 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0002/2014 uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. P., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu.    
Podmínky: 
Úhrada dlužné částky na nájemném a službách  spojených s užíváním bytu ve výši 19.946 Kč     
v termínu do   29. 2. 2016, nájemní smlouva na dobu určitou   od  1. 2. 2016  do   31. 3. 
2016. 
Při nedodržení podmínky dále nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. N/0012/2014 uzavřené dne 28. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. K., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Jeremenkova 1571/19  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  
od  1. 2. 2016  do   30. 6.  2016. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 747/3 o výměře 285 m2 v k.ú. Horní Temenice za  
těchto podmínek: 
- sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě 
- kupní cena min. 10,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 
       Termín:  20.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
ukončení smlouvy o zajištění údržby a ovládání veřejné automatické toalety zn. Francioli 
č. OBCH/0011/2015 uzavřené dne 14.4.2015 mezi městem Šumperk a Charitou Šumperk, 
IČO 48005894, se sídlem Šumperk, Jeremenkova 7, PSČ 787 01, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 24.7.2015, výpovědí podanou Charitou Šumperk dne 7.12.2015. Na základě podané 
výpovědi smlouva skončí k datu 31.1.2016. 
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schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0021/2015 ze dne 25.11.2015 na akci 
„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1.NP pavilonu F – vybudování sociálních lůžek a 
rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení“ uzavřené s firmou RÝMSTAV CZ, spol. s r.o., 
se sídlem Nerudova 20/1290, Rýmařov, PSČ 795 01, IČO 25391810, na provedení změn do 
maximální částky 315.000,- Kč bez DPH, tj. 381.150,- Kč včetně DPH a prodloužení termínu 
plnění díla do 14.2.2016. Cena díla se zvýší na celkovou částku max. 5.559.085,- Kč bez DPH, 
tj. 6.726.493,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  20.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
doplnění usnesení Rady města Šumperka č. 670/15 ze dne 21. 05. 2015, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem, jako 
vlastníkem pozemků a společností Vodohospodářská zařízení, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 
Šumperk, IČO 47674954, jako stavebníkem. Doplnění spočívá v rozšíření pozemků ve 
vlastnictví města Šumperka, které jsou nově dotčeny akcí: „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“, podprojekt: „2 Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace“, 
a to o pozemky: 
 
p.č. 248/50 – k.ú. Dolní Temenice 
p.č. 879/6 – k. ú. Dolní Temenice 
p.č. 61/13 - k. ú. Dolní Temenice 
p.č. 871/2 - k. ú. Dolní Temenice 
p.č. 871/4 - k. ú. Dolní Temenice 
p.č. 867/1 - k. ú. Dolní Temenice 
p.č. 2287 - k. ú. Dolní Temenice 
 
V ostatním se usnesení Rady města Šumperka č. 670/15 ze dne 21.05.2015 nemění. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 
Šumperkem na rok 2016 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 
2016 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičnu na dobu delší               
než 100 hodin do 30.06.2016 organizaci Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55,  
IČO 26999501. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
barevného multifunkčního kopírovacího stroje, v celkové výši do 52 tis. Kč. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
prominutí zůstatku odvodu finančních prostředků organizaci Radovan Auer – what.ever!, 
statutární zástupce Auer Radovan, ve výši 19.999 Kč poskytnutých na dotaci na akci Džemfest  
a soutěž skupin Džemkap 2007. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar  
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 
v  souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 2.424,- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů 
pro žáka ze sociálně slabší rodiny. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

RM doporučuje ZM 
schválit Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2016 – 2017 dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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RM schvaluje 
změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  14.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 
systém města Šumperka uzavřené dne 28. 3. 2000 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk a Vladimírem Kranichem, Vikýřovice 197, IČO 42993881. 
 
       Termín:  20.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0039/2014, 
uzavřené dne 7.1.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. P., bytem Šumperk, zastoupenou 
opatrovníkem M. P., jako nájemkyní bytu č. 16 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Temenické 2795/109 na straně druhé za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 2. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č.  DPS/0001/2015, 
uzavřené dne 20.1.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Š., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu 
č. 204 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35 na straně druhé za 
podmínek:  
.    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 2.2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 30 – 14. 1. 2016 

 
16 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 o velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Ř., trvale bytem 
Postřelmov, zastoupený zmocněncem M. Ř., jako nájemcem na straně druhé za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od    

1. 2. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Přístavba MŠ Pohádka – Nerudova 4B - 
dostavba“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  
               Ing. arch. Petr Doležal 
                 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
                   Ing. Petra Laslofi 
 
                      
- seznam zájemců ve složení: 
FORTEX-AGS, a.s.,  Jílová 1550/1, Šumperk IČO 00150584 
STAVOKOMPLEX – TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 78963 Ruda nad Moravou IČO 25827375 
EXPERIOR, s.r.o., Říční 114, 78991 Štíty, IČO 28577132 
PRUMHOR, spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 01 Praha 1, IČO 47153903
 
Nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

RM doporučuje ZM  
schválit 
- realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 5“ v roce 

2016 
 

- podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2016“ v max. výši 4 mil. Kč 
 

- spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 
5“ v roce 2016 z vlastních zdrojů města ve výši min. 6 mil. Kč 

 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 201547 ze dne 20.05.2015., ve znění dodatku 
č.1 ze dne 14.12.2015, uzavřené se společností  Obchodní centrum SAN, s.r.o., se sídlem 
Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČO 02241943.  
V případě neuzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 201547 ze dne 20.05.2015, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2015,  RM schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. 201547 
ze dne 20.05.2015, ve znění dodatku č.1 ze dne 14.12.2015, uzavřené se společností  
Obchodní centrum SAN, s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČO 02241943, 
na dílo „Stavební úpravy a sanace suterénu radnice“, a to v souladu s čl. 14 „Odstoupení od 
smlouvy“ smlouvy o dílo č. 201547 ze dne ze dne 20.05.2015. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou  Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 5,    
602 00 Brno na akci: „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace“ na 
posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace včetně potřebných vyjádření na výše 
uvedenou akci. Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána 
do 30.6.2016, dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a rozpočtu bude 
odevzdána do 15.10.2016. 
 
       Termín:  15.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Altán ve Smetanových sadech 
v Šumperku“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. arch Valert, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena 
Kratochvílová 
                 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Milan Klimeš, Mgr. Ilona Moťková, 
Ing. Alice Urbášková   
                      
min. seznam zájemců ve složení: 
 
- FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk IČO: 00150584 
- SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 2944/1B,  787 01  Šumperk, IČO: 

25898671 
- HOPAX, s.r.o., Nádražní 116, Červenka IČO 607 79 713 
- BC Morava, s.r.o., Výzkumníků269, 788 13 Rapotín, IČO 25552 872 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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bere na vědomí 
Analýzu hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2015. 
 

ukládá 
řediteli Městské policie předložit plán opatření, která by při současném personálním obsazení 
Městské policie zvýšila četnost výskytu pěších hlídek Městské policie v ulicích města. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 28. 1. 2016 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
        
   


