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Spis. zn.:  19522/2016 
                Č.j.:  19529/2016 

 

U S N E S E N Í  

z 33. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 3. 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. 
 
 

1584/16 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2016 

schvaluje 
rozpočtová opatření II. roku 2016: 

  příjmy ve výši:       392 tis. Kč
  výdaje ve výši:        416 tis. Kč
 
  příjmy celkem: 490.654 tis. Kč
  výdaje celkem: 593.742 tis. Kč

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  598.102 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                  596.742 tis. Kč 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1585/16 Prodej nepotřebného majetku 

schvaluje 
prodej nepotřebného majetku města dle předloženého materiálu. Navrhovaná prodejní cena je 
300,- Kč. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1586/16 Kontrola usnesení 

schvaluje 
1061/15, 1310/15, 1311/15, 1312/15, 1313/15, 1314/15, 1315/15, 1316/15, 
1317/15, 1318/15, 1319/15, 1320/15, 1321/15, 1322/15, 1323/15, 1408/15, 
1421/16, 1423/16, 1424/16, 1425/16, 1426/16, 1427/16, 1431/16, 1432/16, 
1438/16, 1446/16, 1447/16, 1451/16, 1460/16, 1461/16, 1462/16, 1467/16, 
1472/16, 1476/16, 1477/16, 1478/16, 1479/16, 1480/16, 1481/16, 1484/16, 
1490/16, 1497/16, 1498/16, 1499/16, 1500/16, 1501/16, 1503/16, 1504/16, 
1506/16, 1507/16, 1508/16, 1509/16, 1513/16, 1518/16, 1519/16, 1521/16, 
1535/16, 1536/16, 1540/16, 1541/16, 1543/16, 1544/16, 1546/16, 1566/16, 
1572/16,   1573/16,    1574/16. 
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1587/16 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5412/10 do 31.05.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1059/15 do 17.03.2016 Zodpovídá: PaedDr. Holub 
1388/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1485/16 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
1488/16 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
1489/16 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

1588/16 Žádost člena představenstva PMŠ o udělení pokynu valné hromady týkajícího se 
 obchodního vedení společnosti – vymáhání dluhu po bývalém provozovateli zimního 
 stadionu p. Pospíšilovi 

doporučuje ZM  
schválit usnesení, kterým zastupitelstvo města doporučí radě města v působnosti valné 
hromady společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, 
IČ 65138163, ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře uvedené společnosti, udělit 
představenstvu této společnosti následující závazný pokyn týkající se obchodního vedení 
společnosti tohoto znění: 
 
„Rada města ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, v působnosti valné hromady 
společnosti uděluje představenstvu společnosti závazný pokyn k zahájení jednání s panem 
Josefem Pospíšilem, IČ: 64104371, za účelem uzavření dohody o prominutí dluhu v celkové 
výši 881.790,- Kč, který mu vůči společnosti Podniky města Šumperka a.s. vznikl v souvislosti 
s provozováním zimního stadionu v Šumperku v období do změny systému provozování 
k 01.01.2010, a to za podmínky, že město Šumperk se zaváže poskytnout na dokrytí ztráty 
společnosti Podniky města Šumperka a.s. v roce 2016 investiční dotaci na akci Modernizaci 
technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku, a to ve výši prominutých 
pohledávek.“ 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

 1589/16 Žádost člena představenstva PMŠ o udělení pokynu valné hromady týkajícího se 
 obchodního vedení společnosti – vymáhání dluhu po bývalém provozovateli zimního 
 stadionu p. Pospíšilovi 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 881.790,- Kč společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, na realizaci investičního 
záměru Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku, a 
uložit radě města zapracovat tuto částku do rozpočtových opatření. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1590/16 Umístění stánku pro prodej občerstvení – u domu č. p. 285/3 na ul. Krátká – 
 zveřejnění záměru 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 22223/1 a část pozemku p.č. 2033, 
oba v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o celkové velikosti 8,0 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, za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením – předzahrádka typ 1. 
 
        Termín:  03.03.2016 
        Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 
 

1591/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. N/0011/2015 
uzavřené dne 18. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a E. A., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici Balbínově 879/19 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2016  do   31. 3. 
2018. 
 
        Termín:  30.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1592/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. N/0003/2015 
uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. D., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2016  do   31. 
12. 2016. 
 

Termín:  30.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1593/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. P/0005/2015  
uzavřené dne 18. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. a J. N., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci  na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 17. listopadu 1326/5  
v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2016  do   31. 
3. 2018. 
 

Termín:  30.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1594/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. P/0004/2015  
uzavřené dne 13. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. L., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2016  do   31. 3. 
2018. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1595/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 12  na  ulici Banskobystrická 1276/44 v Šumperku, který byl uzavřen 
dne 19. 1. 2000 nájemní smlouvou č. 31/2000-P ve znění pozdějších dodatků, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem            
a  R. K., bytem Šumperk, jako nájemcem, na základě ustanovení  § 2291 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1596/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 2  na  ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, který byl uzavřen dne 
18. 2. 2005 nájemní smlouvou č. 940/2005-N  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a J. Z., bytem Šumperk, jako 
nájemcem, na základě ustanovení  § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1597/16 MJP – žádost o prodej domu Hlavní třída 12 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí dopis ze dne 16.2.2016 adresovaný zastupitelům města Šumperka týkající se 
prodeje domu or. ozn. Hlavní třída 12, Šumperk. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1598/16 MJP – žádost o prodej domu Hlavní třída 12 

doporučuje ZM 
ponechat dům č.p. 289 situovaný na pozemku st.p.č. 175, or. ozn. Hlavní třída 12, Šumperk  
na seznamu neprodejných domů v majetku města Šumperka.  
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1599/16 MJP – směna pozemků při ul. Vrchlického 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.2.2016 do 2.3.2016 dle usnesení rady města č. 1498/16 ze dne 11.2.2016, schválit 
směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, 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:  31.03.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1600/16  MJP – budoucí  prodej části p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby 
 přístupové rampy k domu J. z Poděbrad 14 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.2.2016 do 2.3.2016 dle usnesení rady města č. 1501/16 ze dne 11.2.2016, schválit 
příslib budoucího prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje:  výstavba přístupové rampy (dále jen stavba) 
- 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, kupní 
cena bude vyrovnána před podpisem kupní smlouvy na základě předloženého 
geometrického plánu, kterým bude zaměřena stavba       

- budoucí kupující: Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 14, Šumperk, se 
sídlem Šumperk, J. z Poděbrad 1998/14, PSČ 78701, IČO 26821737 

- vlastnické právo bude převedeno  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  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu vlastnického práva 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1601/16 MJP – budoucí prodej st.p.č. 93 a p.p.č. 215 v k.ú. Dolní Temenice, or. při ul. Anglické 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.2.2016 do 2.3.2016 dle usnesení rady města č. 1497/16 ze dne 11.2.2016, schválit 
příslib budoucího prodeje   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 
- budoucí kupující: J. a E. P., bytem Šumperk 
- kupní cena:  300,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny pozemku DPH 
- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31.12.2017, 

náklady spojené s převodem vlastnického práva budou hradit kupující  
- 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 

- 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:  31.03.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1602/16 MJP – zveřejnění pachtu pro zemědělskou výrobu v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita 
 ul. Bludovská, směr k poldru 

schvaluje 
zveřejnit záměr města propachtovat pozemek p.č. 645/1 o výměře 794 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice za podmínek: 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: minimálně 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

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

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

propachtovatele 
- v případě více žadatelů o propachtování pozemku bude o pachtýři rozhodnuto na základě 

nabídky výše pachtovného. 
 
       Termín:  15.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1603/16 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1450/20 a části p.p.č. 1438/1 v k. ú. Šumperk, 
 or. lokalita garáží při ul. Vrchlického 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1450/20  o výměře cca 400 m2 a část p.p.č. 1438/1 
o výměře cca 70 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: p.p.č. 1450/20 - min. 400,- Kč/m2 + DPH pokud bude městu Šumperk 

stanoven povinnost odvodu z kupní ceny pozemku DPH, p.p.č. 1438/1 - 100,- Kč/m2 + 
DPH pokud bude městu Šumperk stanovena povinnost odvodu z kupní ceny pozemku DPH 
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– odlišná kupní cena od stanovené obvyklé kupní ceny  - svažitý pozemek s omezeným 
způsobem užívání v souvislosti se zákonným právem užívání pozemku v souvislosti 
s vlastnictvím garáží 

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

 
        Termín:  15.03.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1604/16 MJP – zveřejnění záměru města darovat části pozemků v k.ú. Šumperk za účelem 
 výstavby parkoviště Domova důchodců Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka darovat část p.p.č. 1990/26 o výměře cca 93 m2, část p.p.č. 
1990/32 o výměře cca 15 m2, část p.p.č. 1990/39 o výměře cca 3 m2 a část p.p.č. 1990/40 
o výměře cca 8 m2  v k. ú. Šumperk z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodaření pro 
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, 
Šumperk, IČO 75004011, za účelem realizace stavby Parkoviště Domova důchodců Šumperk 
za podmínek: 
- mezi účastníky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací,  vlastní darovací 

smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby „Parkoviště Domova 
Důchodců Šumperk“  po zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem 

- chodník na pozemcích p.č. 1990/39, p.č. 1990/32, p.č. 1990/40 v k.ú. Šumperk ve 
vlastnictví města nebude stavbou zasažen a zůstane zachován 
 
 
       Termín:  18.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1605/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodní a splaškové 
 kanalizační přípojky v rámci akce „Příprava území pro výstavbu 3 RD, Šumperk– 
 Horní Temenice“ – investor spol. FORTEX-AGS, a.s., lokalita „Za Hniličkou“ 
 v Šumperku-Temenici 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu uložit a 
provozovat přes pozemky p.č. 1316/7 a 1376 v k.ú. Horní Temenice vodovodní a splaškovou 
kanalizační přípojku, v rámci akce: „Příprava území pro výstavbu 3 RD, Šumperk – Horní 
Temenice“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, IČO 00150584 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
právu provést stavbu VBb/0015/2015/Pe ze dne 29. 05. 2015. 

- Oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu. 
- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
- Smlouvou bude současně zřízeno věcné břemeno, spočívající v právu uložit a provozovat 

vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v části pozemku p.č. 1390 v k.ú. Horní 
Temenice ve vlastnictví spol. Fortex – AGS, a.s., ve prospěch samotné spol. FORTEX – AGS, 
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a.s., jako vlastníka přípojek, když tato část pozemku bude převedena do vlastnictví města 
Šumperka, pro účely výstavby veřejného chodníku v dané lokalitě. 

 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1606/16 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodní přípojky pro účely 
 připojení sídla spol. Povodí Moravy, s.p. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přes pozemky p.č. 920/3 a 920/12 v k.ú. Dolní Temenice vodovodní 
přípojku, pro účely připojení objektu na adrese Temenická 2277/52, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČR - Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno – Veveří, PSČ 602 00, IČO 
70890013 
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 123,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 397,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
520,-- Kč, zaplacené dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni VBb 
21/2001 - Sk ze dne 24. 9. 2001, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem 
věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu. 
- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
        Termín:  31.05.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1607/16 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE 
 „Přeložka NTL plynovodní přípojky č. 5.1“, lok. ul. Dolnostudénská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „Přeložka NTL plynovodní přípojky č. 5.1“ přes pozemek p.č. 
2096/9 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:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1608/16 MJP – realizace trasy projektu „FreeRun“ v lokalitě příměstského lesa 

souhlasí 
s  běžeckou trasou projektu „FeeRun“ pouze v lokalitě příměstského lesa dle grafické přílohy, 
jakožto lokality sloužící k rekreačním účelům, a současně RM souhlasí s umístěním informační 
tabule na pozemku p.č. 2009/2 v k.ú. Šumperk s vyznačením běžeckých tras v dané lokalitě 
tak, aby nebránila v parkovaní vozidel na pozemku p.č. 2009/2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

           Mgr. Pavlíček 
 

1609/16 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův dům v Šumperku 
 – obnova  krovu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Geschaderův dům v Šumperku – obnova krovu“ 
vyloučit firmu: 
 
- Osladil Petr, se sídlem Zámecká 80, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 74450409 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1610/16 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův dům v Šumperku 
 – obnova  krovu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Geschaderův dům v Šumperku – obnova krovu“ 
zhotovitelem akce firmu  KROVSTAV, s.r.o., se sídlem Hlavní 425, Hanušovice, PSČ 788 33, 
IČO 64618064. Nabídková cena je 1.301.438,- Kč bez DPH, tj. 1.574.739,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1611/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
 distribuční soustavy ČEZ „Šumperk, Město Šumperk, přeložka VNk“, lokalita 
 sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy „Šumperk, Město Šumperk, přeložka 
VNk“, na pozemcích p.č. 328/2 a 328/13 v k.ú. Šumperk – přeložka stávajícího kabelového 
vedení VN, v rámci investiční akce města Šumperka „Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. 
Beneše v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.000,-- Kč  

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN. 

- Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí náklady 
spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1612/16 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č.222/101 v k.ú. Horní Temenice – výstavba 
 kioskové trafostanice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 222/101  o výměře cca 20 m2  v k.ú. Horní Temenice 
za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba kioskové trafostanice (dále jen stavba) 
- kupní cena: dle znaleckého posudku, který bude vypracován soudním znalcem z oboru 

oceňování nemovitostí + sazba DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva 
- se žadateli bude uzavřena smlouva budoucí v souladu se zveřejněným záměrem prodeje a 

schválení v orgánech města 
- vlastnické právo bude převedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podání výzvy budoucích 

kupujících, přičemž výzva k uzavření vlastní kupní smlouvy bude budoucími kupujícími 
učiněna po kolaudačním souhlasu stavby  

- náklady s převodem vlastnického práva bude hradit kupující, včetně geometrického plánu, 
na základě kterého bude specifikován pozemek, který bude předmětem vlastní kupní 
smlouvy 

- smluvní strany si sjednávají právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavebního povolení. 

 
       Termín:  15.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1613/16 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 1031/6 v k.ú. Horní Temenice – výstavba 
 asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1031/6 o výměře maximálně 1621 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra se 

zázemím 
- vlastník pozemku si vyhazuje právo stanovit plochu určenou pro sjednaný prodej s 

ohledem na skutečné zaměření pozemku s ohledem na zpresnění hranic pozemku v dané 
lokalitě a se záměrem v dané části vybudovat odstavná stání  

- se žadatelem bude uzavřena smlouva budoucí kupní v souladu se zveřejněným záměrem 
prodeje a schválení v orgánech města 

- vlastnické právo na část pozemku, který bude zastavěn stavbou bude převedeno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne kolaudace komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou 
lokalitu výstavby rodinných domů s názvem lokalita pro RD „ Za Hniličkou“,  vlastnické 
právo k části pozemku určena jako zahrada bude převedeno po úhradě kupní ceny   

- náklady s převodem vlastnického práva bude hradit kupující, včetně geometrického plánu, 
na základě kterého bude specifikován pozemek, který bude předmětem vlastní kupní 
smlouvy 
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- ostatní podmínky budou dány v rámci schválení budoucího prodeje části p.p.č. 1031/6 
v k.ú. Horní Temenice. 

 
       Termín:  15.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1614/16 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníků základních škol ve městě Šumperku pro školní rok 
 2016/2017 

bere na vědomí 
informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do 1. ročníků základních škol v Šumperku pro 
školní rok 2016/2017. 

 

1615/16 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem 

schvaluje 
Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem s účinností  
od 01.04.2016. 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1616/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, přijmout finanční dary do celkové  
výše 67.500 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Průmyslová 3020/3, IČO 47976519 do výše 35.000 Kč a od firmy PLATIT, a.s., se sídlem 
Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČO 25904795 do výše 32.500 Kč, které budou účelově 
poskytnuty na dorovnání vstupného na rodinné slevy, které kino poskytuje na vybraná dětská 
představení. 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1617/16 Příspěvkové organizace města Šumperka - žádosti o souhlas s podáním individuální 
 žádosti a o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje 

souhlasí 
s podáním žádosti Městskou knihovnou Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, o 
individuální dotaci Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí pro rok 2016 ve výši 
1.746.717 Kč a s uzavřením smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí individuální dotace 
na výkon regionálních funkcí pro rok 2016 a smlouvy s Vědeckou knihovnou v Olomouci o 
přenesení výkonu regionálních funkcí pro rok 2016 na Městskou knihovnu Šumperk. 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1618/16 Příspěvkové organizace města Šumperka - žádosti o souhlas s podáním individuální 
 žádosti a o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje 

souhlasí 
s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o individuální dotaci 
Olomouckého kraje  na částečnou úhradu nákladů na provozní činnost Střediska ekologické 
výchovy Švagrov pro rok 2016 ve výši 650.000 Kč a s uzavřením smlouvy s Olomouckým 
krajem o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů na provozní činnost 
Střediska ekologické výchovy Švagrov pro rok 2016. 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1619/16 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
 
- Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Šumperk 

nám. Míru 211/4, Šumperk 787 01, IČO 00431516 
 

- T. V. 
Zábřeh na Moravě 

 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1620/16 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
 prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 53,  787 01 Šumperk, IČO: 47673796, 
- 01.04.2016 (pátek), 06.05.2016 (pátek), 03.06.2016 (pátek), 01.07.2016 (pátek), 

05.08.2016 (pátek), 02.09.2016 (pátek),  07.10.2016 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní 
třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 

 
JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 12, 787 01 Šumperk, IČO: 25396463, 
- 01.05.2016 (neděle): Šumperský autosalon a prvomájové oslavy, pěší zóna Šumperk, od 

09:00 do 22:00 hod. 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1621/16 Kronika města Šumperka za rok 2013 

schvaluje 
kronikářský zápis za rok 2013 do Kroniky města Šumperka. 
 
       Termín:  03.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1622/16 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na průčelí Městského úřadu 
Šumperk (budova radnice - nám. Míru 1, Šumperk) dne 10.03.2016. 
 
       Termín:  10.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1623/16  Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2015 

bere na vědomí 
Zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2015 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 
11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 

 

1624/16 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2015 

bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2015. 
 

1625/16 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2015 

ukládá 
specifikovat opakovaná zjištění interního auditu u jednotlivých odborů a specifikovat útvary,    
u kterých k opakovaným pochybením dochází. 
 
       Termín:  14.04.2016  
       Zodpovídá: Ing. Kopová 

1626/16 Parkoviště – ulice Fibichova, Šumperk 

schvaluje 
vypsání otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     
a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Parkoviště - ulice Fibichova, Šumperk“  
 
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, Petr Slezák 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Alice Urbášková, 
  Ing. Radek Novotný 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1627/16 Propoj komunikace ul. Školní s ul. Sluneční v Šumperku 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „Propoj 
komunikace ul. Školní s ul. Sluneční v Šumperku “   
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Petr Charamza, Mgr. Milan Šubrt,  
  Ing. Milena Kratochvílová 
                 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, 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:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

1628/16 Sportovně – rekreační areál Benátky – in-line dráha 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Sportovně – rekreační areál Benátky - in-
line dráha“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka   
  Salcburgerová, Ing. Radek Novotný     
                 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
                   Ing. Jaroslava Vicencová 
                                          
minimální seznam zájemců ve složení: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh IČO 41031024 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČO 60838744 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk IČO 25898671 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc IČO 25869523 
STAVOKOMPLEX – TVM s.r.o., Hrabenov 92, IČO 25827375 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1629/16 ZŠ ul. 8. května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa, rekonstrukce kuchyně 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „ZŠ ul. 8. 
května, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – IV. etapa, rekonstrukce kuchyně“ 
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
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členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Radovan Pavelka, 
               Ing. Ladislav Trčka 
     
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel 
                    Křivohlávek, Ing. Petr Pacal 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
 
INGREMO s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov IČO: 28307453  
SANATĚS Olomouc, s.r.o., Na Zákopě 525/1G, 772 00 Olomouc – Chválkovice IČO: 26863006 
Sanace a vysoušení staveb s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava – Předměstí IČO: 25391593 
Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov IČO: 10637028 
San-Injekt CZ s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 03062651 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová  

 

1630/16 ZŠ ul. 8. května, Šumperk – rekonstrukce kuchyně – zařízení vzduchotechniky 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „ZŠ ul. 8. 
května, Šumperk – rekonstrukce kuchyně – zařízení vzduchotechniky“ 
 
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, Mgr. Radovan Pavelka, 
  Ing. Ladislav Trčka 
     
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Pavel 
  Křivohlávek, Zdeněk Svozil 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
ADEX LM s.r.o., Příčná 758/22, Šumperk IČO 25892592 
Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, Šternberk IČO 25900102 
FAKSA-STRAKA s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce IČO 49611968 
Jiří Kouřil, Dolany 77 IČO 48386740 
Elklima s.r.o., Češkova 1740, Pardubice IČO 15050521 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1631/16 Svatební obřady – zrušení termínů 

ruší 
stanovené termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu 
Šumperk ve dnech 04.06.2016, 20.08.2016, 10.09.2016 a 08.10.2016. 
 
       Termín:  04.03.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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1632/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/008/2015 
uzavřené dne 19. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. V., bytem Šumperk jako nájemcem bytu 
č. 307 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé, za 
podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1633/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0002/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a M. M., bytem Šumperk 
jako nájemci bytu č. 210 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 
na straně druhé, za podmínek:  
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1634/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0005/2015 uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 202 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 33 – 3.3.2016 

 
17 

 

1635/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0022/2015 uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. M., bytem Šumperk, 
zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem jako nájemcem bytu č. 19 v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1636/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0009/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. M., nyní B., bytem 
Šumperk jako nájemkyní bytu č. 23 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 
2795/109 na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1637/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0010/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. B., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 24 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1638/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 203 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. K., bytem 
Šumperk jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 

4. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1639/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. G., bytem 
Šumperk, zastoupeným opatrovníkem L. K. jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 

4. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1640/16 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka¨ 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. a L. H., bytem 
Nový Malín jako nájemci na straně druhé, za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od    

1. 4. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1641/16 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště (umělý trávník) – žádost FK Šumperk o 
 dotaci z MŠMT – dofinancování spoluúčasti ze strany města 

ukládá  
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2016 finanční prostředky 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“ v případě, že FK Šumperk bude v termínu do 
30. 6. 2016 přiznána dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 
133510. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     RNDr. Jan Přichystal v.r. 
         starosta                      1. místostarosta 


