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Spis. zn.:  1586/2016 
                Č.j.:  12235/2016 

 

z 32. schůze rady města Šumperka ze dne 11. 2. 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. 
  

schvaluje 
zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s. o činnosti správce za rok 2014 – závěrečný 
účet – vyúčtování poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2014 a vyúčtování 
financí, které PMŠ a.s. inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za 
rok 2014. Závěrečná kumulovaná bilance účtu: 3.174.875,41 Kč. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

RM doporučuje ZM  
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Divadlu Šumperk, s. r. o.,   
IČO 25875906: 
- 920 tis. Kč na opravy tří výtahů v budově divadla  
- 5.000 tis. Kč na: 

- 2.000 tis. Kč vybudování informačního centra města v prostorách budovy divadla  
- 3.000 tis. Kč výměnu technologie plynové kotelny včetně regulace a výměnu 

technologie elektrického protipožárního systému v budově divadla 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

RM doporučuje ZM  
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka 
Divadlu Šumperk, s.r.o., ze dne 24.01.2013. Dodatkem se mění ustanovení článku II, kterým 
se příjemci VFP částka navyšuje z 12.170 tis. Kč na 12.650 tis. Kč. 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

RM doporučuje ZM  
schválit statut sociálního fondu města Šumperka dle přílohy s účinností od 01.04.2016.  
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 



RM 32 – 11. 2. 2016 
 

 
2 

RM doporučuje ZM  
schválit navýšení přídělu do sociálního fondu města Šumperka pro rok 2016 ze 2 % na 2,5 % 
z rozpočtovaných mzdových prostředků. 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

RM doporučuje ZM  
schválit rozpočtová opatření I. roku 2016: 

  příjmy ve výši:       6.884 tis. Kč 
  výdaje ve výši:         5.500 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 490.266 tis. Kč 
  výdaje celkem: 593.326 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  597.710 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                  596.326 tis. Kč 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
2899/12, 974/15, 975/15, 1009/15, 1010/15, 1062/15, 1070/15, 1071/15, 1208/15, 
1210/15, 1212/15, 1215/15, 1227/15, 1231/15, 1232/15, 1241/15, 1247/15, 
1235/15, 1297/15, 1298/15, 1301/15, 1307/15, 1332/15, 1333/15, 1369/15, 
1370/15, 1371/15, 1372/15, 1373/15, 1374/15, 1375/15, 1376/15, 1377/15, 
1394/15, 1405/15, 1407/15, 1412/15, 1416/15, 1417/16, 1418/16, 1422/16, 
1428/16, 1429/16, 1430/16, 1433/16, 1436/16, 1437/16, 1439/16, 1440/16, 
1444/16, 1445/16, 1448/16, 1450/16, 1452/16, 1453/16, 1454/16, 1455/16, 
1456/16, 1457/16, 1458/16, 1459/16, 1463/16, 1464/16, 1465/16, 1469/16, 
1471/16,   1473/16,    1474/16,    1475/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5412/10 do 25.02.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1069/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1228/15 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1336/15 do 31.05.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1388/15 do 29.02.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
opravu usnesení RM č. 1451/16 ke smlouvě o právu provést stavbu: „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, podprojekt: „2 Město Šumperk – rekonstrukce a 
doplnění kanalizace“, investor VHZ a.s. – doplnění usnesení rady města č. 670/15 ze dne 
21.05.2015, když v usnesení je chybně uvedeno katastrální území u parc. č. 2287 „k.ú. Dolní 
Temenice“, správně má být uvedeno „k.ú. Šumperk“. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
pronájem části 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 16.04.2009 a dle UMR č. 566/11 a 
567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou, vždy s výjimkou doby konání Vánočních trhů, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Wild Bubble tea, Gen. Svobody 
17/2 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  01.03.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

bere na vědomí 
informace o pořádání Májových oslav a pořádání 15. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v Sadech 1. Máje dne 01.05.2016, v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele 
akce – společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ: 25396463. 

schvaluje 
úpravu vztahu k nemovitostem města užívaným při konání Májových oslav a pro 15. 
šumperský autosalón dne 01.05.2016, v rozsahu dle žádosti pořadatele akce – společnosti 
JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ:25396463, za podmínek: 
 
- užívání ploch komunikací a ostatních ploch na základě smlouvy o užití práva za úplatu ve výši 
5.000,-  Kč /celek 
- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30.06.2016 
 
       Termín:  01.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
upravenou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, uzavíranou s členy orgánů 
dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
uzavření smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti, ve znění dle nově upravené vzorové 
smlouvy, sjednávaných mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 
21, Šumperk, IČ: 65138163, a 
- Mgr. Tomášem Spurným, členem představenstva 
- RNDr. Janem Přichystalem, členem představenstva 
- JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., členem představenstva 
- Ing. Františkem Šmejkalem, členem představenstva 
- Bc. Davidem Mátlem, členem představenstva 
- Ing. Lubošem Cekrem, členem dozorčí rady 
- Ing. Josefem Sedláčkem, členem dozorčí rady  
- p. Martinem Janíčkem, členem dozorčí rady 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

RM doporučuje ZM 
schválit spoluúčast ve výši do 3 milionů Kč na záměru spolku Fotbalový klub Šumperk, z. s., 
jako podílu vlastních prostředků na financování akce „Rekonstrukce povrchu fotbalového 
hřiště“, pro případ, že FK Šumperk uspěje se žádostí o dotaci, kterou podal v lednu 
2016 u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510. 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 900, 937/1, 879/17 a 879/4 v k.ú. Dolní Temenice stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/2, Frank, nové NNk“ – nové 
zemní kabelové vedení NN v délce 172 m, včetně 2 ks rozpojovacích skříní. 
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. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks rozpojovací 
skříně a 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene, 
stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 
minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude 
oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
od uzavření vlastní smlouvy 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. 11. 2018. V 
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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 a.s. 

 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 9/3 a 9/10 v k.ú. Šumperk stavbu: „Optimalizace přenosu dat 
z objektu Dešťová zdrž Šumavská“ – nové zemní kabelové NN vedení pro přenos dat v délce 
5,5 m, včetně 1 ks plastového pilíře s rozvaděčem a GSM anténou. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 1769/6, Šumperk, IČO 47674954. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata je stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude 
oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
od uzavření vlastní smlouvy 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. 11. 2018. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

- Budoucí oprávněný zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu pro určení 
rozsahu věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 

 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemek p.č. 1845/7 v k.ú. Šumperk vodovodní přípojku, pro účely 
připojení pozemku p.č. 1845/35 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávnění z věcného břemene:   
J. Z., bytem Olomouc 
M. Z., bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- 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/0009/2013/Pe ze dne 11. 4. 2013. 
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- Oprávnění doloží GP v příslušném počtu. 
- Oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „Přeložka STL plynovodu č. 3.5, NTL plynovodu č. 3.6“ přes 
pozemky p.č. 2264/3 a 2059/3 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč + DPH 

v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do 
KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 
povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucích služebných pozemcích p.č. 512/1 a 508/1 v k.ú. Dolní Temenice plynárenské 
zařízení: „REKO VTL Šumperk – ČH sedlo, b. 92 shybka“, včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 
plynárenského zařízení. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle 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 + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od podpisu vlastní smlouvy 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. 11. 2018.       



RM 32 – 11. 2. 2016 
 

 
7 

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, a.s. 

 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice stavbu podzemního vedení 
komunikační sítě T-Mobile: „Propojení sítí TMCZ v Šumperku“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČO 64949681 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle 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 + platná sazba DPH. Úhrada 
úplaty bude budoucím oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím 
povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření vlastní smlouvy 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. 11. 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, a.s. 

 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej  p.p.č. 215 o výměře 993 m2 a st.p.č. 93 o výměře 
176 m2 oba v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena:  300,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny pozemku DPH 
- před prodejem pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s převodem 

vlastnického práva po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31.12.2017 
- při podpisu smlouvy budoucí kupní bude budoucím kupujícím uhrazena 1. splátka na kupní 

cenu ve výši min. 200.000,-Kč, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách po dobu 12 měsíců 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy budoucí kupní jednostranně odstoupit 
v případě, pokud nebude kupní cena uhrazena ve stanoveném termínu, tj. do 12 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 
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- v případě odstoupení od smlouvy budoucí kupní budou budoucím prodávajícím vráceny 
složené splátky na kupní cenu bez nároku na úrok ze složených splátek a budoucí kupující 
uhradí za užívání pozemku nájemné ve výši schválených sazeb nájemného pro dané 
období 

 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání, a 
to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 

převedena do vlastnictví J. a I. M., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 1392/15, dle GP 
p.p.č. 1392/35 o výměře 55 m2 a p.p.č. 1392/37 o výměře 6 m2  v k. ú. Šumperk, přičemž 
hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a kupní ceny 
400,-Kč/m2 

- z vlastnictví J. a I. M., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461 část pozemku p. č. 1392/13, dle GP 
p.p.č. 1392/36 o výměře 11 m2 v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků 
je stanovena jako násobek výměry pozemku a kupní ceny 400,-Kč/m2 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 400,--Kč/m2, 
úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků hradí 
město Šumperk,  správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí  po 
zrušení zápisu věcného břemene na p.p.č. 1392/13 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
8.6.2015 do 24.6.2015 dle usnesení rady města č. 750/15 ze dne 4.6.2015 schválit prodej 
části p.p.č. 1392/15 o výměře 1853 m2, dle GP p.p.č. 1392/15 o výměře 1053 m2, p.p.č. 
1392/32 o výměře 136 m2, p.p.č. 1392/33 o výměře 16 m2 a p.p.č. 1392/34 o výměře 648 
m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:
- kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud vznikne městu Šumperk povinnost 

odvést z ceny pozemku DPH, včetně zpevněných ploch chodníku a parkovacích stání  
- účel prodeje: zahrada u bytového domu 
- kupující: O. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 
1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, L. G., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, J. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/32 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, A. a L. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/17 na p.p.č. 1392/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15, T. O., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, J. Ř., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33 
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a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15, V. S., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, Z. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 
1392/34, J. a O. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, R. a L. 
U., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, R. a I. W., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, L. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 
1392/34, všichni bytem Šumperk, P.  A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 
1392/34, bytem Šumperk, H. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, bytem 
Bludov, L. M.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 
1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34,  bytem Vikýřovice, I. 
Ř.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32 a  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, bytem Holice 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu vlastnického práva 

- kupující p.p.č. 1392/15 a p.p.č. 1392/32 v k.ú. Šumperk berou na vědomí, že na 
pozemcích jsou umístěny lampy veřejného osvětlení s podzemním vedením, které nejsou 
součástí pozemku. 

       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat 3 ks veřejného osvětlení, včetně podzemního vedení, 
umístěných na pozemku p.p.č. 1392/15 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 1392/15 a p.p.č. 
1392/32 oba v k.ú. Šumperk  za kupní cenu 3.000,-Kč. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 25/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- kupní cena: 1869,-Kč/m2 včetně DPH, před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši 70% z předpokládané kupní ceny      
- účel prodeje:  výstavba přístupové rampy (dále jen stavba) 
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- před uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní 
s převedením vlastnického práva do 3 měsíců ode dne kolaudace stavby, nejpozději však 
do 31.12.2017 

- stavba bude povolena k výstavbě nejpozději do 31.12.2016 a bude kolaudována 
nejpozději do 30.9.2017 

- smluvní strany si sjednávají právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
nebude výstavba stavby povolena  

- kupujícím uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva 

 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku výstavbu přístupové rampy a 
chodníku k domu na st.p.č. 3962 v k.ú. Šumperk. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 1998/14, Šumperk, se sídlem Šumperk, 
J. z Poděbrad 1998/14, PSČ 78701 
Podmínky: 
- 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. 2017 
-  
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1438/1 o výměře cca 250 m2 v  k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: díl a) 400,-Kč/m2 a DPH, pokud bude městu Šumperk stanovena povinnost 

odvodu z kupní ceny pozemku DPH; b) 100,- Kč/m2 – odlišná kupní cena od stanovené 
obvyklé kupní ceny - svažitý neudržovaný pozemek s omezeným způsobem užívání 
v souvislosti se svažitostí a zákonným právem užívání pozemku v souvislosti s vlastnictvím 
garáží    

- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví - zahrada   
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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RM doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, označené jako č. 
19/Vk/HT a č. 18/Vk/HT, jejímž předmětem budoucího převodu vlastnického práva je část 
p.p.č. 92/2 o výměře cca 26 m2 a část p.p.č. 92/3 o výměře cca 15 m2 oba  v k.ú. Horní 
Temenice. Důvodem ukončení je skutečnost, že pozemek již není ve vlastnictví budoucích 
prodávajících Z. T., bytem Šumperk a E. a L. T., bytem Šumperk. Budoucím kupujícím je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Z důvodu úmrtí Z. T. přebral 
závazky ze smlouvy E. T., bytem Šumperk, který společně s L. T., bytem tamtéž, vrátí při 
podpisu dohody k ukončení smluv budoucích kupních vyplacenou zálohu na kupní cenu ze 
smlouvy č. 18/Vk/HT ve výši  900,- Kč a  vyplacenou zálohu na kupní cenu ze smlouvy č. 
19/Vk/HT ve výši 1560,- Kč. 
Vrácením zálohy na kupní cenu budou závazky ze smluv budoucích kupních vyrovnány. 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2016 - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.483.169  Kč 
- navýšení fondu investic z rozpočtu města 8.600.000  Kč 
- 

 
 

FOND INVESTIC: 
- pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení (ortopedie nebo chirurgie)  4.200.000  Kč 
- pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy 12.500.000  Kč 
- pavilon F – vybudování soc. lůžek - vícepráce 383.169  Kč 

     
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův dům v Šumperku – obnova krovu“ 
 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Monika Paulová, Dis., Ing. Vladislav 
Mesiarkin 
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náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Beata Fischerová, 
PaedDr. Zdeněk Formánek 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
 
- KROVSTAV, s.r.o., se sídlem Hlavní 425, Hanušovice, PSČ 788 33, IČO 64618064 
- Lakomý Jaroslav, se sídlem Na Travech 200, Štíty, PSČ 789 91, IČO 76251705 
- Miroslav Zatloukal a syn s.r.o., se sídlem Bludovská 2611/35, Šumperk, IČO 28573170 
 
       Termín:  15.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka propachtovat pozemky druh – lesní pozemek, ostatní 
plocha v k.ú. Bratrušov, Dolní Temenice, Horní Temenice, Hraběšice, Krásné u Šumperka, 
Mladoňov u Oskavy, Nový Malín, Osikov, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice u Šumperka, 
Sobotín, Šumperk a Vikýřovice. 
 
Účel pachtu: zajištění správy lesních pozemků ve vlastnictví města Šumperka dle zákona č. 
289/1995 Sb., lesní zákon a schváleného lesního hospodářského plánu a poskytování služeb 
s tím souvisejících, prostřednictvím správce společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
 
 

Katastrální území Číslo parcely Výměra v m2 Druh pozemku dle KN 

Bratrušov 1170/7 2514 lesní pozemek 
Bratrušov 1184/4 2088 lesní pozemek 
Bratrušov 1184/6 5030 lesní pozemek 
Bratrušov 1185 2086 lesní pozemek 
Bratrušov 1186 4690 lesní pozemek 
Bratrušov 1265/2 3968 lesní pozemek 
Bratrušov 1265/3 48 lesní pozemek 
Bratrušov 1265/4 25 lesní pozemek 
Bratrušov 1267 42210 lesní pozemek 
Bratrušov 1272 161615 lesní pozemek 
Bratrušov 1273 56497 lesní pozemek 
Bratrušov 1275 8276 lesní pozemek 
Bratrušov 1279/1 30179 lesní pozemek 
Bratrušov 1282 7042 lesní pozemek 
Bratrušov 1327 16624 lesní pozemek 
Bratrušov 1328 3640 lesní pozemek 
Bratrušov 1329 21497 lesní pozemek 
Bratrušov 1330 4751 lesní pozemek 
Bratrušov 1332/1 2158 lesní pozemek 
Bratrušov 1332/3 279 lesní pozemek 
Bratrušov 1332/4 27291 lesní pozemek 
Bratrušov 1332/5 22958 lesní pozemek 
Bratrušov 1332/7 127519 lesní pozemek 
Bratrušov 1387 780 lesní pozemek 
Bratrušov 1388 18152 lesní pozemek 
Bratrušov 1389 54054 lesní pozemek 
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Bratrušov 1391 4740 lesní pozemek 
Bratrušov 1392/1 54076 lesní pozemek 
Bratrušov 1392/2 10761 lesní pozemek 
Bratrušov 1395/5 10121 lesní pozemek 
Bratrušov 1395/6 20551 lesní pozemek 
Bratrušov 1395/8 3219 lesní pozemek 
Bratrušov 1395/9 20947 lesní pozemek 
Bratrušov 1395/10 307593 lesní pozemek 

Bratrušov 1400 91245 lesní pozemek 
Dolní Temenice 341 1550 lesní pozemek 
Dolní Temenice 344 147982 lesní pozemek 
Dolní Temenice 375/102 2141 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/1 2574 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/5 80 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/6 34 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/7 363 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/8 5575 lesní pozemek 
Dolní Temenice 378/9 14518 lesní pozemek 
Dolní Temenice 396/2 1366 lesní pozemek 
Dolní Temenice 435 7403 lesní pozemek 
Dolní Temenice 436/2 1200 lesní pozemek 
Dolní Temenice 453 33548 lesní pozemek 
Dolní Temenice 455 1318 lesní pozemek 
Dolní Temenice 457 2593 lesní pozemek 
Dolní Temenice 459 3433 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/1 192 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/5 33 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/7 2464 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/8 197 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/9 46 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/10 287 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/11 8832 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/12 84270 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/13 1025 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/14 163 lesní pozemek 
Dolní Temenice 503/15 57 lesní pozemek 
Dolní Temenice 589/1 24400 lesní pozemek 
Dolní Temenice 590/1 26990 lesní pozemek 
Dolní Temenice 593/1 21008 lesní pozemek 

Dolní Temenice 836/1 98 lesní pozemek 
Horní Temenice 734/2 41193 lesní pozemek 
Horní Temenice 735 24252 lesní pozemek 
Horní Temenice 774 2496 lesní pozemek 
Horní Temenice 777 1403 lesní pozemek 
Horní Temenice 788/101 91868 lesní pozemek 
Horní Temenice 801/1 38 lesní pozemek 
Horní Temenice 801/4 3554 lesní pozemek 
Horní Temenice 801/5 848 lesní pozemek 
Horní Temenice 846 29143 lesní pozemek 
Horní Temenice 849 13992 lesní pozemek 
Horní Temenice 877 1570 lesní pozemek 
Horní Temenice 935 734 lesní pozemek 
Horní Temenice 936/1 348 lesní pozemek 
Horní Temenice 936/2 3810 lesní pozemek 
Horní Temenice 958/1 181 lesní pozemek 
Horní Temenice 958/4 38 lesní pozemek 
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Horní Temenice 958/5 176 lesní pozemek 
Horní Temenice 958/9 24176 lesní pozemek 
Horní Temenice 958/10 9920 lesní pozemek 
Horní Temenice 1000/3 1089 lesní pozemek 
Horní Temenice 1000/5 417 lesní pozemek 
Horní Temenice 1000/6 1013 lesní pozemek 
Horní Temenice 1051/6 21230 lesní pozemek 
Horní Temenice 1051/7 25321 lesní pozemek 
Horní Temenice 1051/8 5314 lesní pozemek 
Horní Temenice 1057/10 734 lesní pozemek 
Horní Temenice 1078/1 3096 lesní pozemek 
Horní Temenice 1078/2 7107 lesní pozemek 
Horní Temenice 1083 2327 lesní pozemek 
Horní Temenice 1084 1324 lesní pozemek 
Horní Temenice 1090/4 21941 lesní pozemek 
Horní Temenice 1091/10 224 lesní pozemek 
Horní Temenice 1095/1 19821 lesní pozemek 
Horní Temenice 1100/4 28660 lesní pozemek 
Horní Temenice 1126 30759 lesní pozemek 
Horní Temenice 1127 4222 lesní pozemek 
Horní Temenice 1145/4 10931 lesní pozemek 
Horní Temenice 1145/5 217624 lesní pozemek 
Horní Temenice 1145/7 9037 lesní pozemek 
Horní Temenice 1292/1 4317 lesní pozemek 

Horní Temenice 1293 1447 lesní pozemek 
Hraběšice 181 317 lesní pozemek 
Hraběšice 183/2 1144 lesní pozemek 
Hraběšice 185/1 844 lesní pozemek 
Hraběšice 186 1741 lesní pozemek 
Hraběšice 187/1 1053 lesní pozemek 
Hraběšice 198 257 lesní pozemek 
Hraběšice 202 212 lesní pozemek 
Hraběšice 203 2867 lesní pozemek 
Hraběšice 204 223 lesní pozemek 
Hraběšice 205 881 lesní pozemek 
Hraběšice 206 1075 lesní pozemek 
Hraběšice 207 2460 lesní pozemek 
Hraběšice 208 1119 lesní pozemek 
Hraběšice 209 2766 lesní pozemek 
Hraběšice 210 7924 lesní pozemek 
Hraběšice 211 2262 lesní pozemek 
Hraběšice 212 22083 lesní pozemek 
Hraběšice 215/1 16631 lesní pozemek 
Hraběšice 215/2 3225 lesní pozemek 
Hraběšice 216/1 912 lesní pozemek 
Hraběšice 216/2 8187 lesní pozemek 
Hraběšice 216/3 900 lesní pozemek 
Hraběšice 216/4 1071 lesní pozemek 
Hraběšice 216/5 644 lesní pozemek 
Hraběšice 216/6 1094 lesní pozemek 
Hraběšice 217 516 lesní pozemek 
Hraběšice 222 30972 lesní pozemek 
Hraběšice 231/2 8254 lesní pozemek 
Hraběšice 232 4654 lesní pozemek 
Hraběšice 236 1834 lesní pozemek 
Hraběšice 242/2 6005 lesní pozemek 
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Hraběšice 490/1 30621 lesní pozemek 
Hraběšice 498/1 4322 lesní pozemek 
Hraběšice 503/3 62 lesní pozemek 
Hraběšice 510 2082 lesní pozemek 
Hraběšice 511 4551 lesní pozemek 
Hraběšice 512 8727 lesní pozemek 
Hraběšice 515 3187 lesní pozemek 
Hraběšice 528/1 465 lesní pozemek 
Hraběšice 528/4 63 lesní pozemek 
Hraběšice 529 806 lesní pozemek 
Hraběšice 530/1 1780 lesní pozemek 
Hraběšice 530/2 1482 lesní pozemek 
Hraběšice 530/3 2528 lesní pozemek 
Hraběšice 531 1489 lesní pozemek 
Hraběšice 532 11423 lesní pozemek 
Hraběšice 534/1 13147 lesní pozemek 
Hraběšice 534/4 3668 lesní pozemek 
Hraběšice 534/5 371 lesní pozemek 
Hraběšice 542 8409 lesní pozemek 
Hraběšice 544 1737 lesní pozemek 
Hraběšice 545 10105 lesní pozemek 
Hraběšice 546 1903 lesní pozemek 
Hraběšice 548 1137 lesní pozemek 
Hraběšice 551/1 7524 lesní pozemek 
Hraběšice 551/2 1122 lesní pozemek 
Hraběšice 551/3 2061 lesní pozemek 
Hraběšice 551/4 6971 lesní pozemek 
Hraběšice 555 115 lesní pozemek 
Hraběšice 556 11035 lesní pozemek 
Hraběšice 557 252 lesní pozemek 
Hraběšice 558 191 lesní pozemek 
Hraběšice 559 7582 lesní pozemek 
Hraběšice 560 356 lesní pozemek 
Hraběšice 561 3341 lesní pozemek 
Hraběšice 565 417 lesní pozemek 
Hraběšice 566 4341 lesní pozemek 
Hraběšice 567 665 lesní pozemek 
Hraběšice 568 608 lesní pozemek 
Hraběšice 569 2172 lesní pozemek 
Hraběšice 570 550 lesní pozemek 
Hraběšice 571 234 lesní pozemek 
Hraběšice 572 2406 lesní pozemek 
Hraběšice 575 5266 lesní pozemek 
Hraběšice 576 1456 lesní pozemek 
Hraběšice 578 403 lesní pozemek 
Hraběšice 580 10525 lesní pozemek 
Hraběšice 583 5881 lesní pozemek 
Hraběšice 584 198 lesní pozemek 
Hraběšice 586 1163 lesní pozemek 
Hraběšice 588/1 3634640 lesní pozemek 
Hraběšice 588/2 451 lesní pozemek 
Hraběšice 588/3 2389 lesní pozemek 
Hraběšice 589/1 17364 lesní pozemek 
Hraběšice 595 5392 lesní pozemek 
Hraběšice 596/1 116 lesní pozemek 
Hraběšice 596/2 1304 lesní pozemek 
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Hraběšice 596/3 649 lesní pozemek 
Hraběšice 597 908 lesní pozemek 
Hraběšice 598 1685 lesní pozemek 
Hraběšice 610/1 9081 lesní pozemek 
Hraběšice 625 1534 lesní pozemek 
Hraběšice 627/1 402 lesní pozemek 
Hraběšice 627/2 1101 lesní pozemek 
Hraběšice 627/3 1345 lesní pozemek 
Hraběšice 628 1054 lesní pozemek 
Hraběšice 650 2336 lesní pozemek 
Hraběšice 653 1957 lesní pozemek 
Hraběšice 654 1289 lesní pozemek 
Hraběšice 665/4 944 lesní pozemek 
Hraběšice 665/7 363 lesní pozemek 
Hraběšice 669/4 2561 lesní pozemek 
Hraběšice 669/9 46365 lesní pozemek 
Hraběšice 669/10 191 lesní pozemek 
Hraběšice 690/1 4063 lesní pozemek 
Hraběšice 690/2 2180 lesní pozemek 
Hraběšice 691/1 7601 lesní pozemek 
Hraběšice 691/2 5494 lesní pozemek 
Hraběšice 692 2000 lesní pozemek 
Hraběšice 695/2 10250 lesní pozemek 
Hraběšice 696/1 370 lesní pozemek 
Hraběšice 696/3 3165 lesní pozemek 
Hraběšice 697/15 6024 lesní pozemek 
Hraběšice 704 583 lesní pozemek 
Hraběšice 712 266 lesní pozemek 
Hraběšice 714 4392 lesní pozemek 
Hraběšice 722/1 3789 lesní pozemek 

Hraběšice 741/3 1028 lesní pozemek 

Krásné u Šumperka 44/2 439 
lesní pozemek - spol. podíl 

1/2 
Krásné u Šumperka 77 561 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 78/1 4962 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 78/2 3572 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 78/3 91 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 78/4 356 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 79/1 3009 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 79/2 2313 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 79/3 339 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 80 256 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 82 493 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 83/1 2971 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 83/3 1660 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 83/4 235 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 85/1 324 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 86/1 6813 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 86/3 1807 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 86/4 760 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 89/1 4115 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 89/2 244 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 90 209 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 91/1 317 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 91/2 1046 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 92/1 4816 lesní pozemek 
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Krásné u Šumperka 92/4 456 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 96/1 4190 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 96/3 1372 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 96/4 592 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 97 129 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 98/1 3927 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 98/3 2250 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 98/4 119 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 99 539 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 102 604 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 103/1 3691 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 103/2 2649 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 103/3 253 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 104 2928 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 105 1575 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 106 4848 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 107 1331 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 108 1712 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 109/1 1248 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 109/2 2704 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 110 1266 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 111 1834 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 115/5 3843 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 117 8409 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 120 2561 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 121 80244 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 122 158 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 123 119 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 124 7409 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 127/2 1252 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 273 18419 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 293 1435 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 302/4 490 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 309/2 626 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 310 8301 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 311 1770 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 312 4686 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 313/1 10694 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/1 166829 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/2 6611 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/6 791 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/7 22269 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/8 2249 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/9 138 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 314/10 13216 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 315 677846 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 316/1 561 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 316/2 2395 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 317 3586 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 318 601 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 320 593 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 321 2266 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 322 604 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 323 633 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 324 2241 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 325 759 lesní pozemek 
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Krásné u Šumperka 326 180 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 327 683 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 329 406 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 330/1 341 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 330/2 204 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 331/1 4733 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 331/2 1266 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 333/1 3338 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 333/2 907 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 334/3 452 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 334/4 1932 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 334/5 636 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 335/1 427 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 335/2 877 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 351/7 8205 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 353/1 624 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 396/1 285 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 396/3 16707 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 413/4 1539 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 443/2 6017 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 454 2151 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 455 3046 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 463 12813 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 467 6637 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 475 2874 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 476 137 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 477 1057 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 478 63 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 479 2566 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 480 245 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 487 12584 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 488 2591 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 491 7678 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 493 1097 lesní pozemek 
Krásné u Šumperka 496 23555 lesní pozemek 

Krásné u Šumperka 515 13441 lesní pozemek 
Mladoňov u Oskavy 674 3802 lesní pozemek 
Mladoňov u Oskavy 676/1 11461 lesní pozemek 

Mladoňov u Oskavy 676/2 160 lesní pozemek 
Nový Malín 1760 3971 lesní pozemek 
Nový Malín 1764 6122 lesní pozemek 
Nový Malín 1779 1247 lesní pozemek 
Nový Malín 1780 60092 lesní pozemek 
Nový Malín 1782 161 lesní pozemek 
Nový Malín 1785 2454 lesní pozemek 
Nový Malín 1786 9699 lesní pozemek 
Nový Malín 1787 490 lesní pozemek 
Nový Malín 1790 430 lesní pozemek 
Nový Malín 2830 2705 lesní pozemek 
Nový Malín 2865 524 lesní pozemek 
Nový Malín 2866 2900 lesní pozemek 
Nový Malín 2941 30935 lesní pozemek 
Nový Malín 2944 800 lesní pozemek 
Nový Malín 2945 6944 lesní pozemek 
Nový Malín 2948 5008 lesní pozemek 
Nový Malín 2949 3242 lesní pozemek 
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Nový Malín 2951 3252 lesní pozemek 
Nový Malín 2952 10855 lesní pozemek 
Nový Malín 2977/2 1199 lesní pozemek 
Nový Malín 2979/2 317 lesní pozemek 
Nový Malín 2980/2 3730 lesní pozemek 
Nový Malín 2981 17460 lesní pozemek 
Nový Malín 2982 1011 lesní pozemek 
Nový Malín 2983 8035 lesní pozemek 
Nový Malín 2984 2726 lesní pozemek 
Nový Malín 2990 12890 lesní pozemek 
Nový Malín 2992/2 11210 lesní pozemek 
Nový Malín 2993/2 10800 lesní pozemek 
Nový Malín 3014 11322 lesní pozemek 
Nový Malín 3015/2 11399 lesní pozemek 
Nový Malín 3016/2 5017 lesní pozemek 
Nový Malín 3017/2 1699 lesní pozemek 
Nový Malín 3020 2288 lesní pozemek 
Nový Malín 3021 3168 lesní pozemek 
Nový Malín 3034 10877 lesní pozemek 
Nový Malín 3035 15123 lesní pozemek 
Nový Malín 3036 11579 lesní pozemek 
Nový Malín 3037 1704 lesní pozemek 
Nový Malín 3038 927 lesní pozemek 
Nový Malín 3039 10273 lesní pozemek 
Nový Malín 3040 4277 lesní pozemek 
Nový Malín 3041 3765 lesní pozemek 
Nový Malín 3042 7648 lesní pozemek 
Nový Malín 3043 5040 lesní pozemek 
Nový Malín 3044 4319 lesní pozemek 
Nový Malín 3045 7460 lesní pozemek 
Nový Malín 3046 3654 lesní pozemek 
Nový Malín 3047 1239 lesní pozemek 
Nový Malín 3048 13723 lesní pozemek 
Nový Malín 3049 8429 lesní pozemek 
Nový Malín 3050 2187 lesní pozemek 
Nový Malín 3051 8251 lesní pozemek 
Nový Malín 3052 20747 lesní pozemek 
Nový Malín 3054 1613 lesní pozemek 
Nový Malín 3055 3497 lesní pozemek 
Nový Malín 3056 3307 lesní pozemek 
Nový Malín 3057 2336 lesní pozemek 
Nový Malín 3058 1110 lesní pozemek 
Nový Malín 3059 6066 lesní pozemek 
Nový Malín 3060 2400 lesní pozemek 
Nový Malín 3061 1615 lesní pozemek 
Nový Malín 3062 2307 lesní pozemek 
Nový Malín 3063 5873 lesní pozemek 
Nový Malín 3064 3208 lesní pozemek 
Nový Malín 3065 16536 lesní pozemek 
Nový Malín 3066 5226 lesní pozemek 
Nový Malín 3067 145 lesní pozemek 
Nový Malín 3069 401 lesní pozemek 
Nový Malín 3070 2220 lesní pozemek 
Nový Malín 3071 4817 lesní pozemek 
Nový Malín 3072 5369 lesní pozemek 
Nový Malín 3073 1814 lesní pozemek 
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Nový Malín 3074 358 lesní pozemek 
Nový Malín 3082 12854 lesní pozemek 
Nový Malín 3083 6160 lesní pozemek 
Nový Malín 3084 2962 lesní pozemek 
Nový Malín 3085 31010 lesní pozemek 
Nový Malín 3086 6575 lesní pozemek 
Nový Malín 3087 5403 lesní pozemek 
Nový Malín 3088/1 5805 lesní pozemek 
Nový Malín 3088/2 528 lesní pozemek 
Nový Malín 3089 90794 lesní pozemek 
Nový Malín 3090/1 1471 lesní pozemek 
Nový Malín 3090/2 685 lesní pozemek 
Nový Malín 3091 10088 lesní pozemek 
Nový Malín 3092 1994 lesní pozemek 
Nový Malín 3093 2996 lesní pozemek 
Nový Malín 3094 8822 lesní pozemek 
Nový Malín 3095/1 1232 lesní pozemek 
Nový Malín 3095/2 145 lesní pozemek 
Nový Malín 3096 8275 lesní pozemek 
Nový Malín 3097 15738 lesní pozemek 
Nový Malín 3098 5752 lesní pozemek 
Nový Malín 3099 11994 lesní pozemek 
Nový Malín 3100/1 82836 lesní pozemek 
Nový Malín 3100/2 10392 lesní pozemek 
Nový Malín 3101 38125 lesní pozemek 
Nový Malín 3102 9117 lesní pozemek 
Nový Malín 3103 5603 lesní pozemek 
Nový Malín 3104 3387 lesní pozemek 
Nový Malín 3105 2225 lesní pozemek 
Nový Malín 3106 16735 lesní pozemek 
Nový Malín 3107 878 lesní pozemek 
Nový Malín 3108 34161 lesní pozemek 
Nový Malín 3110 13687 lesní pozemek 
Nový Malín 3111 3368 lesní pozemek 
Nový Malín 3112 1003 lesní pozemek 
Nový Malín 3113 15244 lesní pozemek 
Nový Malín 3114 1999 lesní pozemek 
Nový Malín 3115 1762 lesní pozemek 
Nový Malín 3116 4671 lesní pozemek 
Nový Malín 3117 4846 lesní pozemek 
Nový Malín 3118 8711 lesní pozemek 
Nový Malín 3119 6524 lesní pozemek 
Nový Malín 3120 4552 lesní pozemek 
Nový Malín 3121 41891 lesní pozemek 
Nový Malín 3122 3652 lesní pozemek 
Nový Malín 3443 450 lesní pozemek 
Nový Malín 3445 9668 lesní pozemek 
Nový Malín 3447/1 1383 lesní pozemek 
Nový Malín 3448 2961 lesní pozemek 
Nový Malín 3451 4373 lesní pozemek 
Nový Malín 3452 2441 lesní pozemek 
Nový Malín 3453 2080 lesní pozemek 
Nový Malín 3456 212 lesní pozemek 
Nový Malín 3457 2090 lesní pozemek 
Nový Malín 3458 1896 lesní pozemek 
Nový Malín 3462 1358 lesní pozemek 
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Nový Malín 3463 1662 lesní pozemek 
Nový Malín 3467 10484 lesní pozemek 
Nový Malín 3468 920 lesní pozemek 
Nový Malín 3469 6114 lesní pozemek 
Nový Malín 3471 3342 lesní pozemek 
Nový Malín 3472 1283 lesní pozemek 
Nový Malín 3474 25737 lesní pozemek 
Nový Malín 3475 12853 lesní pozemek 
Nový Malín 3476 1705 lesní pozemek 
Nový Malín 3477 16140 lesní pozemek 
Nový Malín 3478 1597 lesní pozemek 
Nový Malín 3479 12082 lesní pozemek 
Nový Malín 3480 28254 lesní pozemek 
Nový Malín 3481 1737 lesní pozemek 
Nový Malín 3482 28208 lesní pozemek 
Nový Malín 3483 36752 lesní pozemek 
Nový Malín 3487 2258119 lesní pozemek 
Nový Malín 3489 43976 lesní pozemek 
Nový Malín 3490 1929423 lesní pozemek 
Nový Malín 3493 957 lesní pozemek 
Nový Malín 3494 9413 lesní pozemek 
Nový Malín 3495 1588 lesní pozemek 
Nový Malín 3498 884 lesní pozemek 
Nový Malín 3499 4493 lesní pozemek 
Nový Malín 3500 1492 lesní pozemek 
Nový Malín 3501 1612 lesní pozemek 
Nový Malín 3502 10606 lesní pozemek 
Nový Malín 3503 1897 lesní pozemek 
Nový Malín 3505 8554 lesní pozemek 
Nový Malín 3507 4608 lesní pozemek 
Nový Malín 3512/2 261 lesní pozemek 
Nový Malín 3514/2 2802 lesní pozemek 
Nový Malín 3514/3 3036 lesní pozemek 

Nový Malín 3598 1966 lesní pozemek 
Osikov 243/2 1256 lesní pozemek 
Osikov 244 784 lesní pozemek 
Osikov 245 5708 lesní pozemek 
Osikov 246 554 lesní pozemek 
Osikov 248 7920 lesní pozemek 
Osikov 249 626 lesní pozemek 
Osikov 252 22097 lesní pozemek 
Osikov 260 3205 lesní pozemek 
Osikov 266/2 252643 lesní pozemek 
Osikov 268/1 45731 lesní pozemek 
Osikov 269 144 lesní pozemek 
Osikov 270 90 lesní pozemek 
Osikov 271 237 lesní pozemek 
Osikov 272 108 lesní pozemek 
Osikov 273 104 lesní pozemek 
Osikov 274 119 lesní pozemek 
Osikov 275 245 lesní pozemek 
Osikov 276 83 lesní pozemek 
Osikov 277 21278 lesní pozemek 
Osikov 279 61 lesní pozemek 
Osikov 280/1 108 lesní pozemek 
Osikov 281/1 19533 lesní pozemek 
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Osikov 282/1 86 lesní pozemek 
Osikov 282/2 104 lesní pozemek 
Osikov 283/1 194 lesní pozemek 
Osikov 283/2 47 lesní pozemek 
Osikov 284 50518 lesní pozemek 
Osikov 294/1 125 lesní pozemek 
Osikov 294/2 13524 lesní pozemek 
Osikov 294/3 176 lesní pozemek 
Osikov 295/2 1241 lesní pozemek 
Osikov 301/1 2465 lesní pozemek 

Osikov 301/2 5052 lesní pozemek 
Petrov nad Desnou 1350/14 2149 lesní pozemek 

Petrov nad Desnou 1350/15 861 lesní pozemek 
Rapotín 2618/1 4825 lesní pozemek 
Rapotín 2619/1 221514 lesní pozemek 
Rapotín 2619/2 55250 lesní pozemek 
Rapotín 2621/1 66405 lesní pozemek 
Rapotín 2621/3 183 lesní pozemek 
Rapotín 2621/4 5307 lesní pozemek 
Rapotín 2621/5 22186 lesní pozemek 
Rapotín 2621/6 8590 lesní pozemek 
Rapotín 2621/7 4264 lesní pozemek 
Rapotín 2621/12 2916 lesní pozemek 
Rapotín 2621/13 222 lesní pozemek 
Rapotín 2621/14 348 lesní pozemek 
Rapotín 2621/15 1405 lesní pozemek 
Rapotín 2621/21 935 lesní pozemek 
Rapotín 2621/22 234 lesní pozemek 
Rapotín 2621/23 740 lesní pozemek 
Rapotín 2625/1 168 lesní pozemek 
Rapotín 2689/1 153480 lesní pozemek 
Rapotín 2689/6 69417 lesní pozemek 
Rapotín 2689/10 303 lesní pozemek 
Rapotín 2689/11 283 lesní pozemek 
Rapotín 2698/1 1594 lesní pozemek 
Rapotín 2698/3 338 lesní pozemek 
Rapotín 2713/1 108 lesní pozemek 
Rapotín 2714 2352 lesní pozemek 
Rapotín 2715 129694 lesní pozemek 
Rapotín 2720/1 4641 lesní pozemek 
Rapotín 2721/1 2177 lesní pozemek 

Rapotín 2722/2 13942 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 12 11088 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 55 170182 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 107/4 793 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 107/6 20993 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 108/1 4025 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 108/2 1877 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 108/3 104 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 110 34445 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 117 32337 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 125 2244 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 126 5560 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 127 1723 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 134 5082 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 135 2910 lesní pozemek 
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Rejchartice u Šumperka 137/2 165 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 137/3 4204 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 137/4 3295 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 137/5 162 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 137/6 4956 lesní pozemek 
Rejchartice u Šumperka 137/7 2687 lesní pozemek 

Rejchartice u Šumperka 137/8 3888 lesní pozemek 

Sobotín 1170/26 278 lesní pozemek 
Šumperk 1791/1 295794 lesní pozemek 
Šumperk 1791/2 4142 lesní pozemek 
Šumperk 1839/1 20501 lesní pozemek 
Šumperk 1861/2 1970 lesní pozemek 
Šumperk 1869/2 3060 lesní pozemek 
Šumperk 1875/1 16047 lesní pozemek 
Šumperk 1875/2 3221 lesní pozemek 
Šumperk 1879 3137 lesní pozemek 
Šumperk 1883 78846 lesní pozemek 
Šumperk 1886 1706 lesní pozemek 
Šumperk 1927/4 2888 lesní pozemek 
Šumperk 1927/8 6228 lesní pozemek 
Šumperk 1975/1 5174 lesní pozemek 
Šumperk 1975/2 20749 lesní pozemek 
Šumperk 2009/1 39847 lesní pozemek 
Šumperk 2010 1631 lesní pozemek 
Šumperk 2014/1 19779 lesní pozemek 
Šumperk 2015 4149 lesní pozemek 
Šumperk 2016 7076 lesní pozemek 
Šumperk 2018 15746 lesní pozemek 
Šumperk 2022 3269 lesní pozemek 
Šumperk 2023 19337 lesní pozemek 
Šumperk 2025 91451 lesní pozemek 
Šumperk 2030/1 2308781 lesní pozemek 
Šumperk 2030/3 26451 lesní pozemek 
Šumperk 2030/4 13999 lesní pozemek 
Šumperk 2030/6 1935 lesní pozemek 
Šumperk 2030/7 274 lesní pozemek 
Šumperk 2030/8 321 lesní pozemek 
Šumperk 2030/9 1694 lesní pozemek 
Šumperk 2030/10 812 lesní pozemek 
Šumperk 2030/11 115381 lesní pozemek 
Šumperk 2030/12 11017 lesní pozemek 
Šumperk 2030/13 19884 lesní pozemek 
Šumperk 2030/14 3504 lesní pozemek 
Šumperk 2030/15 4793 lesní pozemek 
Šumperk 2030/16 30803 lesní pozemek 
Šumperk 2030/19 10207 lesní pozemek 
Šumperk 2030/20 5837 lesní pozemek 
Šumperk 2144/2 12376 lesní pozemek 
Šumperk 2146 3025 lesní pozemek 
Šumperk 2149/1 2588 lesní pozemek 
Šumperk 2977/1 1218 lesní pozemek 
Šumperk 2977/2 2209 lesní pozemek 
Šumperk 2977/3 682 lesní pozemek 

Šumperk 2977/4 1619 lesní pozemek 

Šumperk 2030/5 35397 ost.plocha,dobývací prostor 
Vikýřovice 502/1 36438 lesní pozemek 
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Vikýřovice 502/2 516 lesní pozemek 
Vikýřovice 502/3 135 lesní pozemek 
Vikýřovice 1826/44 1402 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/14 6457 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/15 674 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/16 554 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/17 190 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/18 335 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/44 2438 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/45 992 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/46 2399 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/47 277 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/48 4853 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/89 1742 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/90 990502 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/91 29676 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/92 3409 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/94 341 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/95 173 lesní pozemek 
Vikýřovice 1829/96 327 lesní pozemek 
Vikýřovice 1831/1 231435 lesní pozemek 
Vikýřovice 1831/2 1806 lesní pozemek 
Vikýřovice 1831/3 317 lesní pozemek 
Vikýřovice 1831/4 76 lesní pozemek 
Vikýřovice 1832/25 2254 lesní pozemek 
Vikýřovice 1832/31 301 lesní pozemek 
Vikýřovice 1832/32 33202 lesní pozemek 
Vikýřovice 1832/33 91933 lesní pozemek 
Vikýřovice 1833/23 859 lesní pozemek 
Vikýřovice 1833/24 44 lesní pozemek 
Vikýřovice 1834/55 401 lesní pozemek 
Vikýřovice 1834/56 142 lesní pozemek 
Vikýřovice 1834/57 6728 lesní pozemek 
Vikýřovice 1834/58 2826 lesní pozemek 
Vikýřovice 1836/7 1346 lesní pozemek 

Vikýřovice 1836/8 34 lesní pozemek 

Vikýřovice 1830 8949 ost.plocha,ost.komunikace 
 
       Termín:  17.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
20.01.2016 do 08.02.2016 dle usnesení rady města   č. 1448/16 ze dne 14.01.2016, prodej 
nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 747/3 o výměře 285 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
  
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 
 
Kupující: J. J., bytem Šumperk 
 
Podmínky: 
 
- sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě 
- kupní cena 10,--Kč/m2, tj. 2.850,--Kč 
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- 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:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

RM doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.01.2016 do 08.02.2016  dle usnesení rady města č. 1437/16 ze dne 14.01.2016, dar 
části 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 označené  jako p.p.č. 676/21 za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu k silničnímu pozemku silnice III. třídy. 
 
Dárce:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
 
Obdarovaný: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, PSČ 
  779 00, IČO 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic   
  Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Lipenská 753/120,  
  Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 
 
Obdarovaný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné části 
pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  25.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní 2708/37 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a H. D., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem  1. 3. 2016, nájemné ve výši   
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2923/5 v domě Prievidzská 2923/27, Šumperk ke dni 
29.02.2016 s nájemcem M. J. bytem Vikýřovice. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 01.03.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2923/5 v domě 
Prievidzská 2923/27, Šumperk s manžely M. J. a D. J., bytem Vikýřovice. 
 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., ze dne 29.1.2016 o ročním vyúčtování správy 
budov s 24 b.j. při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 v Šumperku a tvorby fondu oprav za 
rok 2015 dle ujednání smlouvy o správě domu ze dne 1.7.2004 a dohody o ukončení správy 
domu ze dne 13.11.2015. 
 

souhlasí 
s umístěním sídla Společnosti česko – německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s., IČO 
43961266, v budově na adrese Kladská 233/1, Šumperk (budova č.p. 233 je součástí st.p.č. 
100 v k.ú. Šumperk). 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
s účinností od 1.3.2016 uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na pojištění 
majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 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, kterým bude změněn soubor pojištěných budov a staveb takto: 
 
- do smlouvy bude zapracována poznámka, že pojištění budovy MŠ Pohádka, Nerudova 4B  - 

budova č.p. 567 na st.p.č. 541 v k.ú. Šumperk, pojistná částka: 25.486.000,- Kč, pro riziko 
živelní pojištění a povodeň a záplava, se vztahuje i na probíhající přístavbu k budově MŠ na 
pozemcích p.č. 456/1 a p.č. 456/2 v kat. území Šumperk, která není zkolaudovaná, 
 

- do předmětu pojištění doplnit stavební a zábranné prostředky – součásti budovy č.p. 172 
na pozemku st.p.č. 432 v kat. území Vernířovice u Sobotína, obec Vernířovice (or. areál 
Švagrov), pojistná částka 500.000,- Kč, a to pro riziko odcizení a vandalismus. Roční 
pojistné se navýší o částku 3.100,- Kč. 

 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
k datu prodeje vyřazených vozidel Škoda Fabia Combi, RZ 2M3 5553, rok výroby 2005, a 
Škoda Superb, RZ 3M7 6226,  rok výroby 2008, vyjmout tato vozidla z pojištění dle pojistné 
smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem 
Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 
8, PSČ 186 00, IČO 47116617. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, jejímž předmětem je pojištění 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné 
osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal, 2. místostarosta 
Mgr. Tomáš Spurný, řidič Josef Maša a Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjedná s účinností 
od 1.3.2016 do 28.2.2017. Územní  platnost:  Evropa,  pracovní cesty. Výše pojistného činí 
600,- Kč/rok/pojištěná osoba, tj. celkem 3.000,- Kč/rok. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
VBb/0003/2011/Šv ze dne 16.05.2011 uzavřené mezi městem Šumperk jako budoucím 
oprávněným a spol. ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na ostrově 177, Chrudim, PSČ 537 01, 
IČO: 60108835,  jako budoucím povinným, kterou se budoucí povinný zavázal zřídit ve 
prospěch budoucího oprávněného právo odpovídající věcnému břemeni -  umístění stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ na pozemcích p.č. 1268/54, p.č. 1268/55, p.č. 1268/56, p.č. 
2096/19, p.č. 1268/19 a p.č. 2096/5 v k.ú. Šumperk. Dohoda o ukončení bude uzavřena 
z důvodu změny vlastníka výše uvedených pozemků, a to dnem podpisu. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

souhlasí 
s umístěním sídla Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Šumperk, 
p.s., IČO 72043636, se sídlem 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk a Školního sportovního 
klubu AŠSK při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, organizační složka spolku hlavního Asociace 
školních sportovních klubů České republiky v budově č.p. 810, která je součástí pozemku 
st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (budova  Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris, Šumperk na adrese Komenského 810/9 v Šumperku - 
Komín),  zapsané  v katastru nemovitostí  Katastrálního  úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Šumperk na LV č.  3478  pro obec a katastrální území  Šumperk. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
s umístěním sídla Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 
Olomouckého kraje, p.s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 70937729 a Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Šumperk, p.s., Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 00676535, v budově č.p. 2800, která je součástí pozemku st.p.č. 
1785 v k.ú. Šumperk, na adrese Gen. Svobody 2800/68 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:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici 17. listopadu 1326/5 v Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a F. a J. J., oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2016,                    
smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 44 na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 3. 2016,  smluvní nájemné ve výši          
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0004/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. S., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici gen. Svobody 254/1 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2016  do   28. 2. 
2017. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0005/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 24 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2016  do   28. 2. 
2018. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0006/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a L. K., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 37 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  
v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2016  do   28. 
2. 2018. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. N/0007/2015 uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a G. P., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 65 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 3. 2016  do   28. 2. 2018. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0009/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a J. M., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě  na ulici Lidická 1313/77   v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2016  do   28. 2. 
2018. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 , kterým dojde ke změně  nájemní smlouvy, označené jako MP/2/2005/Vr 
uzavřenou dne 14.2.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.7.2015 , 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. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 29.12.2015 do 14.1.2016 dle 
usnesení rady města č. 1409/15 ze dne 28.12.2015 a od 10.12.2015 do 28.12.2015, dle 
usnesení rady města č. 1334/15 ze dne 3.12.2015 propachtovat zemědělské pozemky: 
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) 
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katastrální území Dolní Temenice: 
A) parc. č. 650/2 o výměře 3561 m2  (druh pozemku: orná půda) 
    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) 
 
B) parc. č. 868/29  o výměře 146 m2   (druh pozemku: ostatní plocha) 
    parc. č. 868/4 o výměře 183 m2   (druh pozemku: ostatní plocha 
 
C) parc. č. 446/101  o výměře 19637 m2   (druh pozemku: orná půda) 
    parc. č. 886/101  o výměře 916 m2   (druh pozemku: orná půda) 
    parc. č. 887/101  o výměře 1066 m2   (druh pozemku: orná půda) 
     
 
katastrální území Dolní Studénky: 
parc. č. 427/67 o výměře 350m2   (druh pozemku: vodní plocha) 
 
- pachtýř: Bludovská a.s. se sídlem Špalkova 156, 789 61 Bludov, IČ 25836498 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: k.ú. Šumperk, k.ú. Dolní Studénky a díl A) k.ú. Dolní Temenice  ročně 2,2 %, díl 

B) k.ú. Dolní Temenice 2,9 % a díl C) k.ú. Dolní Temenice 2,7 %  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 pěti letou výpovědní lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku a platí od 
1.1.2016 v případě prokázání již užívaných pozemků. Pokud pozemky nebyly pachtýřem 
užívány, bude pachtovné vypočítáno ode dne podpisu uzavření pachtovní smlouvy  

- pachtýř se zavazuje hradit daň z nemovitých věcí v k.ú. Dolní Studénky  
- doba pachtu: neurčitá s pětiletou výpovědní lhůtou 
- propachtovatel si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě pokud 

nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem podána 
výpověď v 6 měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- 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:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4, kterým dojde ke změně  nájemní smlouvy, označené 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 
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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 uzavřít dodatek č. 3., kterým 
dojde ke změně nájemní smlouvy, označené 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 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako Smlouva č. 3772/2008 ze dne 
25.9.2008, u  města Šumperk smlouva evidována jako nájemní smlouva MP/0060/2009  a 
to v části pronájmu p.p.č. 506/30 o výměře 52290 m2 v k.ú. Šumperk. Nájemní smlouva bude 
ukončena dohodou k datu podpisu nové pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude 
propachtování p.p.č. 506/30 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 10.12.2015 do 28.12.2015 dle 
usnesení rady města č. 1334/15 ze dne 3.12.2015 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) 
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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) 
        
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) 
 
- pachtýř: Úsovsko a.s. se sídlem Klopina 33, 789 73, Úsov, IČ 60793015 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: ročně 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 
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- propachtovatel si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě pokud 
nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem podána 
výpověď v 6 měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- pachtýř se zavazuje hradit daň z nemovitých věcí v k.ú. Nový Malín  
- doba pachtu: neurčitá s pětiletou výpovědní lhůtou 
- 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  
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení rady města číslo 1336/15 ze dne 3.12.2015, kterým bylo schváleno uzavření 
pachtovní  smlouvy k souboru pozemků uvedených v usnesení rady města č. 1336/15 ze dne 
3.12.2015, pachtýř: Úsovsko a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 78793, IČO: 60793015. Změnou 
dojde k doplnění usnesení  o text ve znění: propachtovatel si sjednává právo jednostranně 
navýšit výši pachtovného, v případě pokud nebude navýšené pachtovné pachtýřem 
akceptováno, bude propachtovatelem podána výpověď v 6 měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil koncem pachtovního roku. 
Další podmínky uvedené v usnesení zůstávají beze změny. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

bere na vědomí 
informativní materiál k vybudování sportoviště za Bratrušovským koupalištěm. 

 
 
 

bere na vědomí 
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání             
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2016/2017 v úterý 15.03.2016 a ve středu 16.03.2016. 
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schvaluje 
plat Mgr. Kamile Šeligové, ředitelce Městské knihovny Šumperk, 17. Listopadu 6, IČO 
65496604, dle předloženého materiálu, s účinností od 01.03.2016. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
mimořádnou odměnu Mgr. Zdeňce Daňkové, ředitelce Městské knihovny Šumperk, 17. 
listopadu 6, IČO 00852082, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách v Šumperku v období 
jarních školních prázdnin ve dnech 15.02.2016 až 19.02.2016. 
 
 

bere na vědomí 
zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 
organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2015. 
 
 

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

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2016: 
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Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1, IČO 00852295 

PaedDr.  
Milan Tichý 624.218,00 624.218,00 0,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63, IČO 00852317 

Mgr.  
Radovan Pavelka 391.145,00 383.665,04 7.479,96 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38, IČO 00852864 

PaedDr.  
Hynek Pálka 133.379,00 128.852,00 4.527,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22, IČO 60339381 

Mgr.  
Petr Málek 255.132,00 246.132,00 9.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21, IČO 00852287 

Mgr.  
Viktor Verner 138.172,00 126.709,00 11.463,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk,  
Prievidzská 1, IČO 00852091 

Mgr.  
Yvona Šimková 463.117,00 462.609,00 508,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25, IČO 60801085 Jarmila Palová 336.201,00 323.062,00 13.139,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk,  
Nerudova 4B, IČO 71011994 

Bc. 
Pavlína Bošková 359.416,00 359.416,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk,  Komenského 9, IČO 00852082 

PhDr.  
Petra Müllerová, Ph.D. 109.647,00 109.647,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

MgA. 
Kamil Navrátil 380.569,00 380.569,00 0,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6, IČO 65496604 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 49.530,00 49.530,00 0,00 

 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2015 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

bere na vědomí 
rezignaci Bc. Martiny Buchtové a Bc. Miroslavy Kouřilové na funkci členek redakční rady 
Kulturního života k 30.01.2016. 

jmenuje 
- Bc. Marcelu Musilovou členkou redakční rady Kulturního života s účinností od 01.02.2016  
- Ing. Jiřího Průšu členem redakční rady Kulturního života s účinností od 01.02.2016 
- PhDr. Petru Müllerovou, Ph.D., členkou redakční rady Kulturního života s účinností 

od 01.02.2016  
- Mgr. Kamilu Šeligovou členkou redakční rady Kulturního života s účinností od 01.02.2016 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž mobiliáře do 
interiéru Informačního centra Šumperk“ dodavatelem firmu FORM, spol. s r.o., se sídlem 
Poručíka Hoši 512/2a, Kozmice, 74711, IČO 43964532, za nabídkovou cenu za dílo ve výši 
724.314,- Kč bez DPH, tj. 876.420,- Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

bere na vědomí 
zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2015. 
 
 

RM doporučuje ZM 
schválit pojmenování ulic v nově vznikající lokalitě obytné zástavby „Za Hniličkou“ v Šumperku 
-Temenici při ul. Bohdíkovské: 
- Za Hniličkou 
- Pod Pískovnou 
- V Polích 
- K Rybníčkům 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bohdíkov k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bratrušov k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libina k zajištění výkonu činnosti speciálního stavebního 
úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Olšany k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hrabišín k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Ruda nad Moravou k zajištění výkonu činnosti 
speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 
40 odst.5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Sudkov k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Velké Losiny k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst. 5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vikýřovice k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst. 5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Rejchartice k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst. 5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chromeč k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Sobotín k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bludov k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Loučná nad Desnou k zajištění výkonu činnosti 
speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 
40 odst.5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Dolní Studénky k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Malá Morava k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Staré Město k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Jakubovice k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bušín k zajištění výkonu činnosti speciálního stavebního 
úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a § 40 odst.5, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
 
 
 

uděluje 
v souladu s ustanovením čl. 7  Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku, 
výjimku pro ADP Victoria s.r.o., 28 října 29, Zábřeh, pro bezplatné vydání 2  parkovacích  karet 
pro tuto organizaci. 
 
       Termín:  28.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 
 

RM doporučuje ZM  
schválit bezplatnou přepravu cestujících ve věku 70 let a starších v městské a příměstské 
dopravě zóně č. 1 – Šumperk formou proplácení měsíčních jízdenek s účinností od 1.5.2016, 
s jízdenkou platnou od tohoto data. 
 
       Termín:  01.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Křižovatka místních komunikací ul. 
Vančurovy – Zábřežské včetně ul. Nerudovy“  
 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. 
Luděk Cekr 
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náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, PhDr. Oldřich Svozil, Mgr. Ilona 
Moťková, Ing. Jaroslav Havlík  

- minimální seznam zájemců ve složení: 
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08  Ostrava – Svinov, ICO 
60838744 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, ICO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, 
IČO 48035599
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671 
 
       Termín:  17.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadávací 
dokumentaci na zhotovitele stavby „Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše“  
 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří budou současně plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, PaedDr. Milan Tichý,  
Ing. Milena Kratochvílová 
                               
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Marcela Macečková,   
Ing. Vladislav Mesiarkin 
 
 
       Termín:  17.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                    
č. VPI/MS/2016/00010 v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská –           
5. etapa“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 04084063. 
 
       Termín:  30.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby  
„Revitalizace Smetanových sadů v Šumperku – II. etapa – chodníky, veřejné osvětlení,  
mobiliář “   
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Martin König, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milena 
Kratochvílová 
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náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Jaroslava Vicencová, Mgr. Ilona 
Moťková, Ing. Alice Urbášková   

- minimální seznam zájemců ve složení: 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, ICO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, IČO 25861905 
STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 
LAZAM uničovská stavební s.r.o., Masarykovo náměstí 37, 783091 Uničov, IČO 64087883 
 
       Termín:  17.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

ruší 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Altán ve Smetanových sadech 
v Šumperku“ dle návrhu Ing. arch. Valerta. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2016. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2016. 
 
       Termín:  29.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

bere na vědomí 
Informaci o situaci pana S. C., bytem Šumperk. 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/003/2015 
uzavřené dne 16.2.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk, zastoupeným 
opatrovníkem J. V., jako nájemcem bytu č. 19 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Temenické 2795/109, na straně druhé za podmínek: 
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- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku od 1. 3. 2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0004/2015, 
uzavřené dne 27.2.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Z., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu 
č. 13 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé za 
podmínek:  
    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 3.2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.03.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 o velikosti 2+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. R., bytem 
Písařov, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od    

1. 3. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
materiál „Plán opatření, která by při současném personálním obsazení MP zvýšila četnost 
pěších hlídek MP v ulicích města“ 
 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2015. 
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bere na vědomí 
Plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2016. 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o ukončení smlouvy o zajišťování svozu a odstraňování směsného odpadu ze 
dne 29.7.2002, ve znění dodatku ze dne 7.12.2004, a smlouvy o zajišťování výběru úhrad za 
sběr, svoz, třídění, využívání a likvidaci komunálního odpadu ze dne 1.3.2001, uzavřené 
s příspěvkovou organizací Domov důchodců Šumperk, IČO 75004011, se sídlem Šumperk, U 
Sanatoria 2631/25. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o ukončení smlouvy o zajišťování výběru úhrad za sběr, svoz, třídění, 
využívání a likvidaci komunálního odpadu ze dne 29.9.2001, uzavřenou s obecně prospěšnou 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s., IČO 25843907, se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 
2800/68. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.     Mgr. Tomáš Spurný v. r.  
         starosta           2. místostarosta 
 




