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Spis. zn.:  34054/2016 
                Č.j.:  34060/2016 

 

z 37. schůze rady města Šumperka ze dne 14. 4. 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. 
 
 
 

doporučuje ZM 
schválit celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2015 bez výhrad.  
Výsledky města Šumperka k 31.12.2015: 
Příjmy celkem      528.928 tis. Kč 
Výdaje celkem     532.150 tis. Kč 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

bere na vědomí 
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015 činí  89.978 tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. do 31. 12. 
2015. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

doporučuje ZM 
schválit výrok: 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b)  zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperk, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2015. 
 
Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2015 
Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
rozpočtová opatření č. IV roku 2016: 

  příjmy ve výši:       112 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            -165 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 490.069 tis. Kč 
  výdaje celkem: 594.109 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  597.517 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                  597.109 tis. Kč 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

doporučuje ZM 
schválit zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2015. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

doporučuje ZM 
schválit akční plán na léta 2016 – 2018 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 
Šumperka. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

doporučuje ZM 
schválit Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2017 - 2018 dle přílohy. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 
 dražbě 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci    
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 
 dražbě  toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 
       Termín:  25.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše“ zhotovitelem akce sdružení Společnost EKOZIS 
a J.I.H. pro Šumperk (EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, IČO 41031024 a J.I.H. – 
sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10, IČO 24289779). Nabídková cena je 
3.656.280,- Kč bez DPH, tj. 4.424.099,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       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 Vrchlického 22“  
 
- 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, Mgr. Petr Málek, 
                Ing. Milena Kratochvílová 
                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Milan Pšenčík, 
                     Ing. Vladislav Mesiarkin 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu: „Propoj 
komunikace ul. Školní s ul. Sluneční v Šumperku“ zhotovitelem stavby společnost BERKASTAV 
s r.o., Nádražní 11, 792 01 Bruntál, IČO 02657392.   Celková nabídková cena je 
1.012.393,70 Kč bez DPH, tj. 1.224.996,38 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2016/00042 v rámci stavby: „Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – 
Zábřežská včetně ul. Nerudova“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 
04084063. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Sportovně – rekreační  areál  Benátky – in-line  dráha“ uchazeče    JR STaKR s.r.o.,  
U Stadionu 1999/9A, Bruntál, IČO 28596854.  
Nabídková cena je 1.258.253,07 Kč bez DPH, tj. 1.522.486,21 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadávací 
dokumentaci na zhotovitele stavby „Sportovně – rekreační areál Benátky - hřiště“  
 
- 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,  
  Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Milena Kratochvílová 
                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Rudolf Krňávek 
                     Ing. Vladislav Mesiarkin 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Finská - hřiště“ uchazeče Hřiště.cz s.r.o., Zábrdovická 2, Brno, IČO 28354303.  
Nabídková cena je 805.940,- Kč bez DPH, tj. 975.188,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „ZŠ Šumavská - provedení akustického 
podhledu“ 
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Lenka Salcburgerová,   
  Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Viktor Verner  
     
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Lubomír Polášek, Mgr. Ilona Moťková,  
                     RNDr. Zuzana Bendová 
                                  



RM 37 - 14. 4. 2016 
 

 
5 

 
minimální seznam zájemců ve složení: 
Tomáš Wojaczek, Masarykova 851, 735 14  Orlová – Lutyně, IČO 70324638 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375  
DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO 25367501 
AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 Brno, IČO 27679748 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

ruší 
usnesení č. 931/15 ze dne 20.8.2016 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
na základě průzkumu a následného projednání s obyvateli ulice Javoříčko pokračovat v 
projektové činnosti pro akci „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Javoříčko včetně vybudování 
nových parkovacích míst“ s firmou HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5,  602 00 Brno, 
IČO 44961944. 
 
       Termín:  30.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

ukládá 
začlenit realizaci Javoříčka do akčního plánu na roky 2016 - 2018 a zároveň do rozpočtového 
výhledu města Šumperka na léta 2017 – 2018.  
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
         Ing. Peluhová 
 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – 
fasáda“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt,    
  Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. arch. Petr Doležal 
 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
                     Ing. Petra Laslofi 
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minimální seznam zájemců ve složení: 
Prumhor spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, Praha 1, IČO 47153903 
EXPERIOR s.r.o., Říční 114, 78991 Štíty, IČO 28577132 
DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, Olomouc, IČO 25367501 
VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, IČO 25878778 
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, Olomouc, IČO 25904116 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2015 
 

 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 447.924,42 62.446,85 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 114.052,01 88.412,96 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka 38.767,10 198.750,43 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek 118.897,25 91.295,57 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  75.801,88 198.290,80 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 5.542,71 34.967,57 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 6.392,43 49.813,88 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 84.121,04 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. 859.470,05 64.748,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil - 97.845,13 231.327,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 21.943,79 7.329,64 
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schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, 8.května 
63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Sluneční 
38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Vrchlického 
22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Šumavská 
21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 
nám. 6, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny Šumperk, 17. 
listopadu 6, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2015 
příspěvkových organizací města Šumperka takto: 

 
 
         Termín:  30.04.2016 
         Zodpovídá: ředitelé p.o. 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 410.371,27 100.000,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 102.464,97 100.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr. 
Hynek Pálka 122.537,17 115.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek 119.192,82 91.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner 74.092,68 200.000,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková 40.510,28 0,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 56.206,31 0,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 24.121,04 60.000,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. 462.109,05 462.109,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 113.481,87 20.000,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 6.273,43 23.000,00 
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schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování 
investičních výdajů – pořízení konvektomatu do školní jídelny, v celkové výši do 360 tis. Kč. 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 

bere na vědomí 
doporučení komise školství a sportu podporovat rozšíření a budování nových kapacit výhradně 
na mateřských a základních školách zřizovaných městem Šumperkem. 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele: 
 

- 07.05.(sobota), 10.06.(pátek), 24.06.(pátek), 15.07.(pátek), 19.08.(pátek), 02.09.(pátek), 
23.09. (pátek): Taneční zábava, Hanušovická pivnice, Zemědělská 20, čas ukončení akce 
do 24:00 hod.

- 12.-14.05.2016 (čtvrtek, pátek, sobota): Šumperský majáles 2016, letní scéna Vily Doris, 
čas ukončení akce do 24:00 hod. 

- 28.05.2016 (sobota): Den sousedů, ul. Pražská, čas ukončení akce do 24:00 hod. 
 

- 04.06.2016 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2016, v Sadech 1. máje, čas ukončení 
akce do 24:00 hod. 

- 10.06.2016 (pátek): Ochutnávka plzeňských piv – živá hudba, letní zahrádka restaurace 
Pod Kaštanem, Gen. Svobody 64,  čas ukončení akce do 24:00 hod. 

- 01.07.2016 (pátek): Zahájení prázdnin – živá hudba, letní zahrádka restaurace Pod 
Kaštanem, Gen. Svobody 64, čas ukončení akce do 24:00 hod. 
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- 09.-12.06.2016 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna – Sady 1. máje, čas 
ukončení akce vždy do 24:00 hod. 

- 11.06.2016 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, čas 
ukončení akce do 24:00 hod. 

- 24.06.2016 (pátek): Temenická pouť na Sluneční škole, venkovní areál ZŠ, čas ukončení 
akce do 24:00 hod.

- 18.08.2016 (čtvrtek): MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, ukončení akce do 24:00 hod
- 19.08.2016 (pátek): MFF, ohňostroj, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, ukončení akce do 

24:00 hod. 
- 20.08.2016 (sobota): MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, ukončení akce do 24:00 hod. 
 

- 26.08.2016 (pátek): Revival Invaze, Pavlínin dvůr Šumperk, čas ukončení akce do 24:00 
hod. 

 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 

- 01.05.2016 (pátek): Oslavy 1. máje, Sady 1. máje u Vily Doris, od 09:00 do 14.00 hod. 
 

- 08.05.2016 (neděle): Kloboukový den, park – Vila Doris, od 10:00 do 18:00 hod. 

- Šumperský majáles 2016, letní scéna u Vily Doris 
- 11.05.2016 (středa): od 15:00 do 20:00 hod.,  
- 12.05.2016. (čtvrtek): od 15:00 do 22:00 hod.,  
- 13. - 14.05.2016 (pátek, sobota): od 14:00 do 24:00 hod. 
 

- 28.05.2016 (sobota): Den sousedů, ul. Pražská, od 12:00 do 24:00 hod. 
 

- 28.-29.05.2016 (sobota, neděle): Vans shop rist, areál skateparku Šumperk, od 09:00 do 
20:00 hod. 

- 20.06.2016 (pondělí); 22.06.2016 (středa); 24.06.2016 (pátek): Šumperská nokturna, 
Kostelní náměstí, od 20:30 do 21:30 hod. 
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- 25.12.2016 (neděle): Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba, klášterní kostel a prostor před 
vchodem, od 16:30 do 18:00 hod. 

 

- 24.06.2016 (pátek): Temenická pouť na Sluneční škole, venkovní areál ZŠ, od 15:00 do 
24:00 hod. 

- 14.12.2016 (středa): Česko zpívá koledy, vnitřní prostory školy a prostor před školou, od 
17:00 do 20:00 hod. 

 

- 04.06.2016 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2016, v Sadech 1. máje, od 09:00 do 
24:00 hod. 

- 09.-12.06.2016 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna – Sady 1. máje, vždy od 
20:00 do 24:00 hod. 

 

- 11.06.2016 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, od 
13:30 do 24:00 hod. 

 

- 17.08.2016 (středa): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 14:00 do 22:00 hod. 
- 18.08.2016 (čtvrtek): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 08:30 do 24:00 hod. 
- 19.08.2016 (pátek):  MFF, ohňostroj, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 

hod. 
- 20.08.2016 (sobota): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod. 
- 21.08.2016 (neděle): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 22:00 hod. 

- 26.08.2016 (pátek): Revival Invaze, Pavlínin dvůr Šumperk, od 19:00 do 24:00 hod. 

- 20.11.2016 (neděle): Koncert pro Charitu, Kostelní náměstí v Šumperku, od 16:00 hod. 
do 18:00 hod. 

 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
prodej regionálních produktů v Informačním centru Šumperk za stanovenou jednotkovou 
prodejní cenu vč. DPH: 
  

 - Džem z lesních brusinek 175 g        81,00 Kč 
 - Špendlíkový džem 175 g         81,00 Kč 
 - Pečená jablíčka s máslovým karamelem 160 g     81,00 Kč  
 - Rakytníkový džem          81,00 Kč 
 - Bezový sirup květový 265 ml      124,00 Kč 
 - Játrová paštika s restovanou cibulkou 130 g      90,00 Kč 
 - Králičí paštika 130 g         90,00 Kč 
 - Paštika z divočáka na červeném víně 130 g      90,00 Kč 

- Jelení paštika s brusinkami 130 g       90,00 Kč 
- Srnčí paštika s portským vínem 130 g      90,00 Kč 
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- Kachní paštika s jablky 130 g       90,00 Kč 
- Vepřové maso ve skutečné vlastní šťávě 130 g     79,00 Kč 
- Vepřové maso ve skutečné vlastní šťávě 210 g   116,00 Kč 
- Vepřové maso z udírny bez rychlosolí 210 g    116,00 Kč 
- Pečený králík s vepřovým bůčkem 210 g    120,00 Kč 
- Hovězí maso na drceném pepři 210 g    129,00 Kč 
- Pečená křepelka podle paní nadlesní 200 g    154,00 Kč 
- Jehněčí pečínka jemně kořeněná 210 g    146,00 Kč 
- Kachní stehýnka ve vlastním sádle pečená 2 ks, 450g  230,00 Kč 
- Farmářská bedýnka Samé maso     672,00 Kč 
- Krabička 3 ks paštik       331,00 Kč 
- Dárková kazeta 3 ks džemů      279,00 Kč 

 - Šípkové víno 0,75 l       160,00 Kč 
- Borůvkové víno 0,5 l       120,00 Kč 
- Čokoládové víno 0,5 l       120,00 Kč 
- Kávové víno 0,5 l       120,00 Kč  
- Šípkový sirup 52 % šípků 0,25 l     119,00 Kč 
- Šípkový džem 55 % šípků 120 g       69,00 Kč 
 

 - Likérový nápoj Praděd – Altvater 45% 0,2 l    200,00 Kč 
- Klášterní likér Schönberg 40% 0,2 l     180,00 Kč 
- Maršíkovská ořechovka 45% 0,2 l     200,00 Kč 

 - Mošt s černým a červeným rybízem 1 l       45,00 Kč 
- Hruškový mošt 1 l         45,00 Kč 
- Mošt jablečný s šípkem 1 l        48,00 Kč 
- Sirup Ullersdorf 0,2 l         90,00 Kč 
- Růžový sirup 0,2 l         90,00 Kč 

 - Tabulka čokolády balená 90 g       85,00 Kč 
- Srdce čokoládové malé        22,00 Kč 
- Tabulka čokolády velká dárková 600 g     440,00 Kč 

 - Čerstvý sýr 1 kg       215,00 Kč 
- Ořechový sýr 1 kg       249,00 Kč 
- Olivový sýr 1 kg       249,00 Kč 
- Oštěpek 1 kg        283,00 Kč 
- Pařené sýry uzené, neuzené 1 kg     283,00 Kč 

 - Trubičky balení po 5 ks            47,00 Kč 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 
 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Junák – český skaut, středisko Rudy 
Knotka Šumperk, z. s., IČO 166 258 51, na pořádání benefičního koncertu dne 24. dubna 
2016. 
 
       Termín:  24.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro SONS ČR, oblastní pobočka 
Šumperk, 8. května 22, 787 01 Šumperk, IČO 65399447, na pořádání koncertu dne 15. 
června 2016. 
 
       Termín:  24.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM: 1051/15, 1059/15, 1069/15, 1211/15, 1213/15, 1294/15, 
1295/15, 1337/15, 1339/15, 1388/15, 1411/15, 1488/16, 1502/16, 1510/16, 
1511/16, 1514/16, 1515/16, 1516/16, 1520/16, 1522/16, 1523/16, 1524/16, 
1525/16, 1526/16, 1527/16, 1529/16, 1530/16, 1532/16, 1568/16, 1569/16, 
1571/16, 1576/16, 1577/16, 1578/16, 1584/16, 1585/16, 1588/16, 1589/16, 
1590/16, 1597/16, 1598/16, 1599/16, 1600/16, 1601/16, 1602/16, 1603/16, 
1604/16, 1608/16, 1609/16, 1610/16, 1612/16, 1613/16, 1615/16, 1616/16, 
1617/16, 1618/16, 1619/16, 1620/16, 1621/16, 1622/16, 1625/16, 1626/16, 
1627/16, 1628/16, 1629/16, 1631/16, 1642/16, 1643/16, 1644/16, 1646/16, 
1648/16, 1651/16, 1653/16, 1658/16, 1659/16, 1660/16, 1661/16, 1662/16, 
1663/16, 1665/16, 1666/16, 1668/16, 1670/16, 1671/16, 1672/16, 1673/16, 
1674/16, 1675/16, 1676/16, 1677/16, 1678/16, 1679/16, 1680/16, 1681/16, 
1682/16, 1683/16, 1684/16, 1685/16, 1686/16, 1687/16, 1688/16, 1689/16, 
1691/16, 1692/16, 1693/16, 1695/16, 1696/16, 1699/16, 1703/16, 1705/16, 
1708/16,   1709/16. 
 

schvaluje  
prodloužení termínu usnesení: 
1082/15 do 31.05.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1209/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1324/15 do 30.09.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1335/15 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1485/16 do 12.05.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
1489/16 do 12.05.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
1528/16 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1531/16 do 30.04.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1582/16 do 12.05.2016 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
1583/16 do 12.05.2016 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
1630/16 do 30.05.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
1656/16 do 15.05.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová, Mgr. Pavlíček 

ruší 
usnesení RM č. 1306/15 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka do skladové 
haly Dřevo Morava s.r.o“, lok. při ul. Banskobystrické. 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady uděluje 
představenstvu společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, 
IČ: 65138163, 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.“ 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2265 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 45,0 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 zřízení 
venkovní předzahrádky před provozovnou Opera v Komenského ul. – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 14,0 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 zřízení 
venkovní předzahrádky před provozovnou cukrárna KARAMEL na ul. Gen. Svobody – 
předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2032 v k.ú. Šumperk se stavbou 
chodníku o velikosti 4,2 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 zřízení venkovní 
předzahrádky před provozovnou pizzerie GO na Nám. Míru – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 
20 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 zřízení venkovní předzahrádky 
před provozovnou cukrárna PIKOLA na ul. Polská – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. P/0008/2015 
uzavřené dne 20. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. B., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2016  do   30. 4. 
2017. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0015/2015 
uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a Z. Š., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici Banskobystrické 
1279/50  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 
2016  do   30. 4. 2017. 
 

Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0016/2015  
uzavřené dne 29. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,  a J. P., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
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na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici Banskobystrická 1279/50  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2016  do   30. 4. 
2017. 
 

Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0009/2015  
uzavřené dne 22. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. R., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 17 v domě  na ulici Jeremenkova 
1571/19  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5.  
2016  do   30. 4. 2017. 
 

Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu č. NP 03/02 ze dne 15. 1. 2003 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem, a Základní školou pro žáky 
se specifickými poruchami učení a mateřskou školou logopedickou Schola Viva, o. p. s., se 
sídlem Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, jako nájemcem. 
   
Předmět nájmu: část  domu č. p. 2309 na st.p.č. 80 v k.ú. Dolní Temenice,  or. označení 

Temenická 61 v Šumperku 
Způsob ukončení: písemná dohoda s  termínem ukončení  30. 4. 2016 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu nájemní smlouvě   č. N/0002/2014 
uzavřené dne 30.1.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. P., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Banskobystrická 1276/44 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 5  bude prodloužení doby nájmu.    
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou   od  1. 4.  2016  do   30. 6. 2016. 
Při nedodržení podmínky úhrady nájemného dále nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení 
bytu. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu  o vyklizení bytu č. 2 na ulici Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku, jehož nájem skončil uplynutím doby, pro P. D., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 55 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 J. O., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok, předpokládaný počátek nájmu od 1. 5. 2016,                    
smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.    
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o užití práva označenou jako JZ/0052/2013, uživatel 
práva A. R., bytem Šumperk. Poskytovatel práva město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 364/1, IČO 00303461.  Smlouva bude ukončena k datu podpisu dohody. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1564/2, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Čsl. 
armády 31-33A  v Šumperku). 
 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Uživatel práva:    P. R., bytem Šumperk.  
Úplata za užití práva: dohodou 100,- Kč + DPH v platné výši/rok 
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku, 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou. 

Účel:  zajištění vjezdu ke garáží  vlastníka na pozemku st.p.č. 3877 v k. ú. 
Šumperk. 

Podmínky:   údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, vč. zimní údržby. 

 
      Termín:  30.06.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
záměr města zveřejnit pronájem pozemku p.č. 1205/5 o výměře 281 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek: 
- účel pronájmu: zahrada  
- sazba nájemného: 5,- Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- v případě prokázání užívání pozemku, bude uhrazeno nájemné zpětně za období let 2013, 

2014 a 2015 v sazbách platných pro dané období 
 
        Termín:  30.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 151/2 o výměře 814 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům 
- kupní cena:  a) vstup do domu + zelená plocha u domů 400,- Kč/m2 cca 170 m2 

                     b) vjezd k domům, možnost parkování a vjezdy do garáží 100,-Kč/m2 
   cca 644 m2, kupní cena je stanovena odlišně od obvyklé kupní ceny 
   z důvodu omezení využívání vlastnického práva třetími osobami 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- před prodejem budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky pro vlastníky 
garáží, kteří užívají ke vjezdu p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk 

 
        Termín:  20.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 22.3.2016 do 7.04.2016 dle 
usnesení rady města číslo 1659/16 ze dne 17.03.2016 změnu nájemní smlouvy, označené 
jako MP/373/2000/Pro ze dne 8.12.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.2.2002 a dodatku 
ze dne 15.12.2005 na pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: p.p.č. 2430/2 o výměře 
302 m2, p.p.č. 2433 o výměře 78832 m2, p.p.č. 2434/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 2445 o 
výměře 138901 m2, p.p.č. 3449 o výměře 4788 m2, p.p.č. 3466 o výměře 13892 m2 a p.p.č. 
3496 o výměře 2971 m2 v k.ú. Nový Malín. Nájemce: MESPOL Medlov, a.s. se sídlem č.p. 
238, 78391 Medlov. 

 
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  
- změna nájemní smlouvy bude upravena dodatkem ke stávající nájemní smlouvě. 
 
        Termín:  31.05.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14..3.2016 do 30.3..2016 dle 
usnesení rady města číslo 1602/16 ze dne 3.3.2016 propachtovat zemědělský pozemek p.č. 
645/1 o výměře 794 m2 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek: 
- pachtýř: Bludovská a.s., se sídlem Špalkova 156, 78961 Bludov, IČO 25836498  
- 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 

- pachtovné je splatné v plné výši vždy 31.12. příslušného kalendářního roku  
- propachtoval si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného,  v případě pokud 

nebude navýšení pachtovného pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem podána 
výpověď v 6měsíční výpovědní lhůtě tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá 
- 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 propachtovaném pozemku, bude pacht k předmětnému pozemku 
ukončen dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného 
pozemku 

 
        Termín:  31.05.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat    část pozemku p.č. 3011 – ostatní plocha o výměře cca 
100 m2  v k.ú. Šumperk (označené jako díl „A“), včetně komunikace. 
 
Účel: prodej části pozemku p.č. 3011 vlastníkovi areálu bývalého ředitelství Policie ČR  
 v Šumperku na ul. 8. května, a to za účelem rekonstrukce komunikace v dané lokalitě 
 
       Termín:  18.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek st.p.č. 6360 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je přístavba (mrazicí box)  budovy č.p.1006 – stavba občanského vybavení, to 
vše v k.ú. Šumperk. 
 
Účel : pronájem pozemku st.p.č. 6360 v k.ú. Šumperk stávajícímu nájemci budovy č.p. 1006  
 Transfúzní službě a.s. 
 
       Termín:  18.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
 schválit dle přílohy Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či 

vybudování nových  soukromých  kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové 
sítě města, případně rekonstrukcí povrchů komunikací ve městě Šumperku, v letech 2016-
2018. 

 
         Termín:  28.04.2016 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 481/1 a 2061/1 v k.ú. 
Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu - rekonstrukci 
plynárenského zařízení: „REKO MS Šumperk – PRZ Bludovská“. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI a PMŠ, zejména podmínku provést na vlastní náklady odstranění stávajícího 
plynovodu v celé rekonstruované trase pod smluvní pokutou 20.000,-- Kč.    

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018 
 
        Termín:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
vedení podzemní komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Vančurova - Zábřežská“ na pozemku p.č. 
2080/2 v k.ú. Šumperk - přeložka komunikačního vedení v rámci investiční akce města – 
oprava komunikace ul. Vančurovy. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
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Podmínky uzavření smlouvy: 
- Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
- Služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany oprávněného 
v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti. 

- Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 
 

        Termín:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
vedení podzemní komunikační sítě: „VPI Šumperk, Prievidzská, reg. 5. et“ – přeložky 
komunikačního vedení v rámci investiční akce města: „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská, 5. etapa“, na pozemcích p.č. 481/1, 2061/1, 2080/2, 2253/4, 481/3, 481/5 a 
481/6 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
- Služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany oprávněného 
v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti. 

- Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 
 

        Termín:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

ukládá 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          
29. 12. 2015  do 14. 1. 2016 dle usnesení RM č. 1397/15 ze dne 28. 12. 2015, pronájem 
nebytového prostoru – garáže č. 102  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele pč. 652, k.ú. 
Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření  nájemní smlouvy   mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. R.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.   
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Podmínky: 
doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 5. 2016, výpovědní lhůta   

6 měsíců 
nájemné: celkem 5.628  Kč/rok/celek, z toho garáž 3.048 Kč/rok/celek, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.380 Kč/rok/celek, nájemné 
osvobozeno od DPH 

služby:  dodávky tepla   
záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0031/2015 uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a M. S., oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt č. 18 v domě  na ulici Zahradní 
2707/35 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu.    
Podmínky: 
Úhrada dlužné částky na nájemném a službách  spojených s užíváním bytu ve výši 30.873 Kč     
v termínu do   30. 4. 2016, nájemní smlouva na dobu určitou   od  1. 5. 2016  do   30. 6. 
2016. 
Při nedodržení podmínky dále nájem neobnovit a podat žalobu na vyklizení bytu. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

schvaluje 
s účinností od 15.4.2016 uzavřít dodatek č. 2 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 předmět pojištění rozšířen vyjmenované movité 
věci vlastní - prodejní stánky umístěné na Hlavní třídě před Českou spořitelnou: živelní pojištění 
(pojistná částka 280.000,-Kč, spoluúčast 1.000,-Kč), odcizení a vandalismus (s horní hranicí 
pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce 
částkou 50.000,-Kč a spoluúčastí 2.500,-Kč). Roční pojistné se navýší o částku 3.120,-Kč. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje obci Dolní Studénky, IČO: 
00635936, se sídlem Dolní Studénky 99, PSČ 788 20, chladící přívěs, inventární číslo: 
MUSPH0007VV7, v evidované ceně: 113.728,- Kč. Účel darovací smlouvy: využití předmětu 
daru k zajištění podmínek pro stravování osob při různých veřejně prospěšných akcích. 
Obdarovaný se zaváže poskytnout předmět daru v případě mimořádných událostí a krizových 
situací k využití ve prospěch obyvatelstva správního obvodu města Šumperka jako obce 
s rozšířenou působností. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je SPOLEČNĚ – JEKHETANE, 
o.p.s., IČO 68145209, se sídlem Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 2, peněžitý dar ve výši 
8.000,- Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

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

 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu: 
- Pronajímatel: Divadlo Šumperk, s.r.o., IČO 25875906, se sídlem Šumperk, Komenského 

312/3, PSČ 787 01. 
- Nájemce: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 

787 01. 
- Účel nájmu: prostory pro Informační centrum Šumperk. 
- Předmět nájmu: prostory v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 312 stojící na pozemku st.p.č. 

181 v kat. území Šumperk (or. Hlavní třída 14, Komenského 3): hala IC, recepce, příruční 
sklad, galerie, technické zázemí průvodců, kuchyňka, šatna, úklidová místnost, předsíň WC 
– personál a WC. 

- Nájemné: 20.660,- Kč/měsíc (plus případná sazba DPH), splatné vždy do 15. dne kal. 
měsíce, za který je placeno. Nájemné se bude počínaje rokem 2017 každoročně, vždy od 
1. ledna příslušného kalendářního roku automaticky zvyšovat o částku odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášené 
Českým statistickým úřadem pro předminulý kalendářní rok (deflace se do nájemného 
nepromítá). Zvýšení nájemného pro příslušný kalendářní rok se vypočte vždy z výše 
nájemného platného pro rok předcházející. 

- Doba nájmu: od 1.5.2016 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců. 
- Pronajímatel zajistí pro nájemce dodávky elektřiny, vody, tepla, úklidové služby a odvod 

splaškových a srážkových vod. 
- Veškeré opravy, stavební úpravy a údržbu bude provádět nájemce na svůj náklad se 

souhlasem pronajímatele. Dále bude nájemce zajišťovat na svůj náklad předepsané 
kontroly a revize. 
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- Bez souhlasu pronajímatele je nájemce oprávněn provádět pouze ty opravy předmětu 
nájmu, u nichž náklady určené dle v místě a čase obvyklých cen potřebné pro jejich 
provedení nepřesáhnou částku 5.000,-Kč, to neplatí, pokud by takové opravy byly 
technickým zhodnocením ve smyslu zákona o daních z příjmu. 

- Nájemce je oprávněn předmět nájmu nebo jeho část krátkodobě podnajímat bez souhlasu 
pronajímatele. 
 

        Termín:  31.05.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, zakládající právo umístit a provozovat vodovodní přípojku 
přes pozemek p.č. 1567/3 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení skladové haly na pozemku 
p.č.st. 6084/1 v k.ú. Šumperk. 
Povinný ze služebnosti:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný ze služebnosti:  
DŘEVO MORAVA, s.r.o., se sídlem 8. května 750/31, Šumperk, IČO 26809800. 
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 3.520,-- Kč  + DPH v 

platné sazbě. Úplata je splatná ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
22.03.2016 do 07.04.2016 dle usnesení RM č. 1651/16 ze dne  17.03.2016 změnu nájemní 
smlouvy označené jako MP/0022/2011/Šv ze dne 1.10.2011 uzavřené s nájemcem 
Jezdeckým oddílem Šumperk, se sídlem Zemědělská 2450/26, Šumperk, IČ 19013124, za 
účelem provozování sportovní činnosti. Změněn bude na základě dodatku ke smlouvě předmět 
nájmu – nově část p.p.č. 888 o výměře 240 m2 , část p.p.č. 467/2 o výměře 7 900 m2 a část 
p.p.č. 467/1 o výměře 4 200 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice z důvodu digitalizace katastrálního 
území a zpřesnění výměry dle aktuálního stavu. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají 
nezměněny. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
14.03.2016  do 30.03.2016 dle usnesení RM č. 1604/16 ze dne  03.03.2016 schválit 
budoucí dar části p.p.č. 1990/26 o výměře cca 93 m2 , části p.p.č. 1990/32 o výměře cca 15 
m2, části p.p.č. 1990/39 o výměře cca 3 m2 a části 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, který 
uhradí obdarovaný 

- 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 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

        Termín:  28.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1990/26, p.č. 1990/32,  
p.č. 1990/39 a p.č. 1990/40 v k. ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na 
předmětných pozemcích stavbu „Parkoviště Domova důchodců Šumperk“. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
Olomoucký kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem U 
sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO: 75004011. 
Podmínky: 
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI a PMŠ a.s. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
22.03.2016 do 07.04.2016 dle usnesení rady města   č.1668/16 ze dne 17.03.2016, 
pronájem budovy  č.p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č. 
100 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek st.p.č. 100 zastavěná plocha a nádvoří, to vše  
v k.ú. Šumperk, vyjma všech prostor umístěných v 1. PP (expozice čarodějnických procesů)  a 
kanceláře č. 115  (kancelář průvodce) umístěné  v 1.NP budovy  č.p. 233 – stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č. 100 – zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku v k.ú. Šumperk. 
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Nájemce:  Společnost česko-německého porozumění Šumperk - Jeseníky, se sídlem 
Šumperk, Kladská 1 (Evropský dům setkávání), IČO 43961266. 

 
Doba nájmu: určitá 5 let s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021. 
 
Nájemné: 10.000,-- Kč/měsíc. 
 
Účel nájmu: využití budovy jako „Evropského domu setkávání“ pro spolkovou činnost 

Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s., jehož 
členem je i město Šumperk. 

 
Podmínky: Nájemce bude hradit veškeré energie a služby spojené s provozem objektu 

s tím, že rozúčtování mezi město Šumperk a nájemce by probíhalo dle 
stávajících pravidel (veškeré energie se rozpočítávají dle podlahové plochy 
užívaných kanceláří, tj. město hradí cca 1/3 nákladů). 
Nájemce bude mít právo uzavřít podnájemní smlouvy na pronájem kanceláří se 
souhlasem města Šumperka, s povinností předložit kopii podnájemní smlouvy 
městu Šumperku. Podnájemné bude příjmem nájemce. 
 

Krátkodobý podnájem zasedací místnosti by byl možný bez souhlasu města  Šumperka 
s následujícími pravidly: 

 
- přednostní bezúplatné využití zasedací místnosti ze strany města  Šumperka, 
- možnost využití zasedací místnosti zaměstnanci města Šumperka a zaměstnanci 

organizací založených nebo zřízených městem Šumperkem, 
- ve sporných případech bude nájemce povinen nechat odsouhlasit krátkodobý podnájem 

zasedací místnosti v poradě vedení města Šumperka. 
 
        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, zakládající právo umístit a provozovat zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk - Evaldova, p.č. 176, MěÚ Šumperk, NNk, přes 
pozemek p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení NN pro účely 
připojení kašny v Jiráskových sadech. 
Povinný ze služebnosti:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný ze služebnosti:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 
- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 500,-- Kč  včetně 

platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě 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:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 565/3 o výměře 2351 m2 
v k.ú. Šumperk (vymezená plocha k bytovému domu Zábřežská 921/50, Šumperk). 
 
Účel nájmu: a) pozemek pro individuální využití 

b) veřejně přístupná travnatá plocha, pronajatá jako zázemí k bytovému domu  
Zábřežská 921/50, Šumperk 

  c) pozemky pod ostatními stavbami 
Nájemné: a) 5,- Kč/m2/rok 
  b) 1,-- Kč/celek/rok 
  c) 30,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady nájemců, 
  povinnost odstranit stavby po ukončení nájmu na náklady nájemců 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 4000/10000 na 
pozemku p.č.st. 998 v k.ú. Šumperk, odpovídající ploše o výměře 186 m2. 
Účel nájmu: a) pozemek pod obytným domem Myslbekova 840/24, Šumperk 
 b) individuální využití 
Nájemné: a) 200,- Kč/m2/rok 
   b) 5,-- Kč/m2/rok, minimálně 100,-- Kč/rok 
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
     Termín:  30.04.2016 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
nepožadovat po dědicích po M. R., bývalém nájemci bytu číslo 6 v domě na adrese  
Gagarinova 2376/11, Šumperk, zemřelé dne 18.1.2015, náhradu ušlého nájemného za 
období od data úmrtí bývalého nájemce, tj. od 18.1.2015 do data vrácení bytu zpět 
pronajímateli zjištěnými dědici, tj. do 11.2.2016. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p.č. 1413/4 o výměře cca 575 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k bytovému domu 
- kupní cena:  400,-Kč/m2, u plochy pozemku před garážemi bude uznána sleva z kupní 

ceny ve výši finančního plnění za zřízení služebnosti cesty a stezky, pokud kupujícím 
nebude vlastník garáže  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- před prodejem budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky pro vlastníky 
garáží, kteří užívají ke vjezdu p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí náklady ve výši ½ celkových nákladů spojených s vyhotovením 
geometrického plánu. 
 
       Termín:  20.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu cesty a stezky přes pozemek p.č. 
1413/4 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Služebnost bude zřízena ve 
prospěch vlastníka st.p.č. 2684 jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, tj. L. a J. H., 
bytem Dolní Studénky a vlastníka st.p.č. 2686 jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 
tj. V. a P. J., bytem Šumperk, jako oprávněnými ze služebnosti. Povinným ze služebnosti je 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
 
Služebnost  bude uzavřena za podmínek :  
- služebnost se sjedná na dobu neurčitou s jednorázovou úhradou 6.000,-Kč + DPH 
- úhrada za služebnost bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva 
-  oprávnění ze služebnosti uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
- oprávnění se budou podílet na úhradě nákladů spojených s údržbou pozemku k zajištění 

cesty a stezky a to společně s vlastníkem pozemku.    
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej pozemku p.č. 265/1 o výměře 1161 m2 a pozemku p.č. 265/3  
o výměře 136 m2 v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 
 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena:       

a)  p.p.č. 265/3 a část p.p.č. 265/1 o výměře 664 m2 min.  300,-Kč/m2 + sazba DPH  
v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 
b) část p.p.č. 265/1 o výměře 497 m2 min. 200,-Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné 
povinnosti odvodu DPH z kupní ceny, cena je stanovena  s ohledem na svažitost pozemku   
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva,  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- v případě žádosti kupujícího  lze  kupní cenu hradit ve splátkách maximálně po dobu 12 

měsíců 
- vlastník pozemku si vyhrazuje právo stanovit předmět prodeje po zaměření skutečných 

hranic pozemku vzhledem k plánované úpravě stávajícího toku 
 
        Termín:  20.04.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 2017 a 2018 pro město Šumperk a jím 
zřízené nebo založené organizace formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno, 
kdy město Šumperk bude centrálním zadavatelem. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie na 
léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461 na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo 
založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 
 
- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk , IČO 71011994 
- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 

Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091 
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085 
- Základní škola Šumperk,  Dr.E.Beneše 1, se sídlem Dr.E.Beneše 974/1 Šumperk, IČO 

00852295 
- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČO 

00852317 
- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 

00852864 
- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, IČO 

60339381 
- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 

00852287 
- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 

Šumperk, IČO 65496604 
- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400 
- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 
- Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163 
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082 
 

        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie na 
léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a obcí Česká Ves a organizacemi 
zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to: 

 
- Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037 
- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81, IČO 

00852066 
- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem Jesenická 

98, PSČ 790 81, IČO 75029731 
- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, PSČ 790 81, IČO 75029723 
 

Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie na 
léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem Mohelnice a 
organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a to: 

 
- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038 
- FK MOHELNICE z.s., se sídlem 1. Máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696045  
- Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 29386004 
- Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ 789 

85, IČO 63696398 
- Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 63696380 
- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 

Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541 
- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852970 
- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

00852937 
 

Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie na 
léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem Jeseník a organizacemi 
zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to: 
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- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00302724  
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01 IČO 75029430 
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251 
- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 62353080 
- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877 
- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, PSČ 

790 01, IČO 70599921 
- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28.října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

60341742 
- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852341 
- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852112 
- Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852163 
- -Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 

167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 72018763 
- Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 64610063 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu 
na léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a organizacemi zřízenými nebo 
založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 
 
- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk , IČO 71011994 
- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 

Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091 
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085 
- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 

00852864 
- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 

00852287 
- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 

Šumperk, IČO 65496604 
- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400 
- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163 
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu 
na léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a obcí Česká Ves a organizacemi 
zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to: 

 
- Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037 
- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81, IČO 

00852066 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu 
na léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem Mohelnice a 
organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a to: 

 
- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038 
- FK MOHELNICE z.s., se sídlem 1. Máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696045  
- Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 29386004 
- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 

Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541 
- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852970 
- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

00852937 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v 
souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu 
na léta 2017 a 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem Jeseník a organizacemi 
zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to: 

 
- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00302724  
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01 IČO 75029430 
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251 
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- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČO 62353080 

- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 
Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877 

- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, PSČ 
790 01, IČO 70599921 

- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28.října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 
60341742 

- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČO 00852341 

- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 
Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852112 

- Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČO 00852163 

- Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 
167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 72018763 

- Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČO 64610063 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu, ve znění textu oddílu A návrhu smlouvy, uvedeného v příloze 
usnesení, mezi městem Šumperkem, jako nájemcem a Olomouckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 
Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem 
pozemků p.č. 2096/1 a p.č. 2096/25 v k.ú. Šumperk, za účelem provádění stavby: „Veřejné 
osvětlení podél komunikace parc. č. 2085 v k.ú. Šumperk, napojení lokality na Bělidle“.  
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, ve znění textu oddílu B 
návrhu smlouvy, uvedeného v příloze usnesení, mezi městem Šumperkem, jako oprávněným 
ze služebnosti a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, jako 
povinným ze služebnosti, a to služebnost inženýrské sítě, zakládající právo umístit a 
provozovat na pozemcích p.č. 2096/1 a p.č. 2096/25 v k.ú. Šumperk podzemní kabelové 
vedení veřejného osvětlení, umístěné do předmětných pozemků v rámci investiční akce města: 
„Veřejné osvětlení podél komunikace parc. č. 2085 v k.ú. Šumperk, napojení lokality na 
Bělidle“.  
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2015 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí. 
 

bere na vědomí 
informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 
2015. 

 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, 
uzavřené dne 10. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a 
Armádou spásy v České republice, z. s. IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 
5, s účinností od 30. 4. 2016. 
 
       Termín:  01.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
uzavření rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a Armádou spásy v České republice, z. s. 
IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, s účinností od 1. 5. 2016. 
 
       Termín:  01.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

prodlužuje 
- funkční období členu dozorčí rady  PONTIS Šumperk, o.p.s., Mgr. Haně HAVLÍČKOVÉ o tři 

roky ode dne 2. 5. 2016 do 1. 5. 2019  

 
- funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Aleně MITTEROVÉ o tři 

roky ode dne 28. 6. 2016 do 27. 6. 2019 
 
       Termín:  15.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, 
uzavřené dne 27. 8. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a 
PONTISEM Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, s účinností od 15. 4. 
2016. 
 
       Termín:  15.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0016/2015 
uzavřené dne 16.4.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a B. Ch., bytem Šumperk jako nájemkyní 
bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13 na straně druhé, 
za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 5. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0017/2015 
uzavřené dne 22.4.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. M., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu 
č. 205 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za 
podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 5.2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.05.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0015/2015 
uzavřené dne 13.4.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a F. F., bytem Šumperk jako nájemcem bytu 
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č. 107 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 na straně druhé, za 
podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 5. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.05.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku    
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 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 M. A., trvale bytem 
Šumperk jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od     

1. 6. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šumperk a obcí Sobotín na projednávání 
přestupků dle § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
       Termín:  30.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Dodávka a montáž mobiliáře do interiéru Informačního 
centra Šumperk“ se společností FORM, spol. s r. o., se sídlem Poručíka Hoši 512/2a, 74711 
Kozmice, IČO 43964532, v částce 25.358 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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schvaluje 
navýšení počtu zaměstnanců města Šumperka zařazených do Městské policie Šumperk o 2 
pracovní místa na pozici „Asistent prevence kriminality“ na dobu určitou nejdříve od 1.5.2016 
na dobu jednoho roku za předpokladu získání příspěvku od úřadu práce. 
 
       Termín:  01.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

bere na vědomí 
Zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2015. 
 
 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2015. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

ukládá 
zabývat se zpracováním POH města Šumperka. 
 
       Termín:  03.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 28. 4. 2016 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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








