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Spis. zn.:  45189/2016 
                Č.j.:  45196/2016 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 40. schůze Rady města Šumperka ze dne 12. 5. 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. 
 

1829/16 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2016 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. V roku 2016: 

  příjmy ve výši:       1 045 tis. Kč
  výdaje ve výši:        697 tis. Kč
 
  příjmy celkem: 491.114 tis. Kč
  výdaje celkem: 594.806 tis. Kč

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  598.562 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:        597.806 tis. Kč 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

1830/16 Pokladní limity – zrušení usnesení RM č. 3440/09 

ruší  
usnesení RM číslo 3440/09 ze dne 26.03.2009 „stanovení denních pokladních limitů“. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1831/16 Pokladní limity 

stanoví 
denní pokladní limity jednotlivých pokladních knih:  
 
pokladna úřadovna Jesenická ul. 100.000,--Kč 
pokladna úřadovna nám. Míru 100.000,--Kč 
pokladna městské policie 40.000,--Kč 
pokladna vedená u PMŠ a.s. Slovanská ul. 50.000,--Kč 
pokladna vedená u provozovatele hřbitova 50.000,--Kč 
pokladna informační centrum Hlavní třída 30.000,--Kč 
 
V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do následujícího 
pracovního dne. 
 
       Termín:  01.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 



40. RM – 12. 5. 2016  

 
2 

1832/16 Zpráva o výsledcích forenzního auditu ve společnostech PMŠ a.s. a ŠSA s.r.o. 

bere na vědomí 
průběžnou zprávu o výsledcích forenzního auditu ve společnostech Podniky města Šumperka 
a.s. a Šumperské sportovní areály s.r.o. a informaci, že konečná zpráva o výsledcích 
forenzního auditu bude předložena do 26.5.2016 tak, aby byla projednána v Radě města 
2.6.2016. 
 
 

1833/16 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 24,0 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 nově vznikající kavárnou v Kozinově 10 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1834/16 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2315/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
chodníku o velikosti 33,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009  dle UMR 
č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky před provozovnou pizzerie v Lidické 39 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1835/16 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2240 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 20,2 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 Cakir`s Burger na Nám. Míru 22 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

1836/16 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 
pronájem části 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 ulici Komenského 3 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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1837/16 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 
pronájem části 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 v ulici Gen. Svobody č. 16 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1838/16 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 
pronájem části 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 č. 22 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1839/16 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 
pronájem části 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 
v Polské č. 3 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1840/16 Pronájem městského mobiliáře – demontovatelných stánků, košů a stolků ve 
 vlastnictví města 

schvaluje 
podmínky pro pronájem demontovatelných stánků, košů a stolků ve vlastnictví města na území 
města Šumperka v rozsahu: 
 
- stánky:   10 ks demontovatelných stánků 
- umístění:   území města Šumperka 
- výše nájemného:  130,- Kč/stánek/den vč. DPH – nájemné 
- cena za přistavení:  460,- Kč/stánek/vč. DPH – cena za přistavení a odvoz dočasně 
    umístěného stánku 
 
-stojany na pytle (koše): 4 ks 
-výše nájemného:  25 Kč/koš/den včetně DPH  
-přistavení:   nájemce si zajistí vlastními silami 
 
-stolky na občerstvení:  16 ks 
-výše nájemného   50 Kč/stolek/den včetně DPH 
-přistavení:   nájemce si zajistí vlastními silami 
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Nájemného budou zproštěny příspěvkové organizace města, akce pořádané či spolupořádané 
městem a charitativní prodej a akce. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

1841/16 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
 o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk -
 Zábřežská, p.č. 562/5, D., nové NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk–Zábřežská, p.č. 562/5, D., nové NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

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

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 01. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1842/16 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
 o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk, 
 Jesenická–NIMIRU s.r.o., kabely VN, NN (přeložka+nové odběry) – změna trasy vedení 
 VN22kv“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 999/49, 987/3, 1067/23, 1067/5 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Jesenická–NIMIRU s.r.o., kabely VN, NN 
(přeložka+nové odběry) – změna trasy vedení VN22kv“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

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

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 01. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1843/16 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení 
 elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk - Bludovská, p.č. 6238, MIJA-THERM 
 s.r.o., přípojka NNk“ 

schvaluje  
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemek p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk-Bludovská, p.č. 6238, MIJA-THERM s.r.o., přípojka NNk“. 
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. 
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 5.277,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 33,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
5.310,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene osobní služebnosti a o právu provést stavbu VBb/0035/2014/Pe ze dne 16. 10. 
2014, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,  

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1844/16 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1745/1 v k.ú. Šumperk – lokalita 
 zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1745/1 o výměře 48 m2 v k.ú. 
Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 
 
Účel nájmu:   a) pozemek pro individuální využití  
   b) společné přístupové plochy 
Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 
   b) 1,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
      Termín:  23.05.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1845/16 MJP - zveřejnění pronájmu dvou částí pozemku p.č. 1462/17 v k.ú. Šumperk, 
 zahrada u bytového domu Banskobystrická 1274/41, Šumperk 

schvaluje 
    

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1462/17 o výměře 19 m2 a   část 
pozemku p.č. 1462/17 o výměře 19 m2  v k.ú. Šumperk (zahrada u bytového domu 
Banskobystrická 1274/41, Šumperk). 
 
Účel nájmu:   individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
      Termín:  23.05.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1846/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu přeložky optické 
 komunikační sítě CETIN „VPI Šumperk, CykloDesná SO402“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě: „VPI Šumperk, 
CykloDesná SO402“ přes pozemky p.č. 1168/10, 1168/11, 1168/14, 1221/2, 2092/1 v k.ú. 
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 500,-- Kč  

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 60 
dnů od obdržení platebního dokladu, který povinný vystaví nejpozději do 15 dnů od 
uzavření smlouvy. 

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

 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1847/16 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1397/5 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
 Wolkerova 220/7 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1397/5 o výměře 380 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
 
Účel nájmu:  zahrada a zázemí k obytnému domu Wolkerova 220/7, Šumperk. 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok. 
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Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 
nájemců. 

 
      Termín:  23.05.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

1848/16 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0008/2014/Dr , or. 
 lokalita u krytého bazénu při ul. Lidické 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0008/2014/Dr, uzavřenou dne 
01.08.2014 mezi městem Šumperkem jako pronajímatelem a N. I., bytem Šumperk, jako 
nájemcem, k pronájmu pozemku p.č. 1484/3 o výměře 210 m2 a části pozemku p.č. 1484/10 
o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk, za účelem zajištění přístupu k objektu skladu ovoce a zeleniny 
na adrese Lidická 2850/79A, Šumperk. 
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1849/16 MJP - smlouva o užití práva vjezdu na pozemky p.č. 1484/3 a část p.č. 1484/10 
 v k.ú. Šumperk, or. lokalita u krytého bazénu při ul. Lidické  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1484/3 o výměře 210 m2 a část 
pozemku p.č. 1484/10 o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Uživatel práva:  NICKFRUIT s.r.o., se sídlem Lidická 2850/79A, Šumperk, IČO 

26847531. 
Účel:  příjezdová plocha do areálu obchodního skladu na adrese Lidická 

2850/79A, Šumperk. 
Úplata za užití práva: 55,-- Kč/m2/rok + DPH v platné výši,  
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31. 03. 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. 

Podmínky:   povinnost údržby příjezdové plochy vč. zimní údržby. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1850/16 MJP –souhlas s umístěním sídla spolku Unie rodičů z Pětky, z. s., v budově 
 Vrchlického 1846/22, Šumperk 

souhlasí 
s umístěním sídla spolku Unie rodičů z Pětky, z.s., IČO 01734351, v budově na adrese 
Vrchlického 1846/22, Šumperk (budova č.p. 1846 je součástí st.p.č. 2199 v k.ú. Šumperk). 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1851/16 MJP - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/10 
 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 30.06.2016 s nájemcem S. H., bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2958/10 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s P. P., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1852/16 MJP - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/10 
 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.06.2016, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím S. H., bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu 
bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s P. P., bytem 
Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s P. P., 
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 01.07.2016. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1853/16 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 
02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or. ozn. Evaldova 25, 
Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem 
Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 
výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem, a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 
č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 
327/03 ze dne 20.2.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 01.07.2016 do 30.06.2017. 
Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko.  
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1854/16 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem, a 
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JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 
jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2016 do 30.06.2017. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1855/16 MJP – nájem plochy autocvičiště 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy: 
- Pronajímatelé: M. J., bytem Šumperk, M. B., bytem Šumperk, M. S., bytem Šumperk. 
- Nájemce: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1. 
- Předmět nájmu: pozemek p.č. 914/30 v kat. území Šumperk včetně plochy autocvičiště.  
- Účel nájmu: provádění zkoušek z praktické jízdy na motocyklu uchazečů o řidičské 

oprávnění skupin AM, A1, A2 a A Městským úřadem Šumperk – odbor dopravy jako 
příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který provádí tyto zkoušky 
v rozsahu dotčených ustanovení zákona č. 247/2000 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb. 

- Nájemné: 24.000,-Kč/kalendářní rok (včetně případné sazby DPH). Platba bude 
realizována fakturou vystavenou M. B. Faktura bude vystavena vždy v měsíci květnu na 
období následujících 12 měsíců se 14 denní splatností. 

- Doba nájmu: na dobu určitou od 13.5.2016 do 12.5.2019. Nájemní smlouva může být 
ukončena jedině písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí nájemce 
z důvodu zrušení povinnosti obecních úřadu obcí s rozšířenou působností zajistit zkušební 
plochu pro výkon zkoušek dle předmětu této smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a 
uplyne posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena 
zástupci pronajímatelů – M. B. 

- Pronajímatelé poskytnou nájemci plochu autocvičiště k provádění zkoušek vždy v konkrétní 
předem domluvený den a dobu na základě předchozího oznámení nájemce učiněného 
některému z pronajímatelů nejméně 2 pracovní dny předem.  

- Pronajímatelé budou plochu autocvičiště udržovat ve stavu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům pro provádění zkoušek, včetně její celoroční údržby. 

- Součástí nájmu je i přístup do přilehlých nebytových prostor s možností využití WC, 
místnosti k převléknutí uchazečů o řidičské oprávnění a dále možnost uschování pomůcek 
potřebných ke zkouškám. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Novotný 

1856/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici Lidická 1312/75 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6. 2016  do   30. 
11. 2016. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1857/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. MS/0002/2015 
uzavřené dne 20. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. H., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Lidická 1312/75 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6. 2016  do   31. 5. 
2018.  
 

Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1858/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. MS/0001/2015  
uzavřené dne 20. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,   a Z. R., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  na ulici Lidická 1313/77 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6. 2016  do   31. 5. 
2017. 
 

Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1859/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0025/2015  
uzavřené dne 29. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. Š., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 22 v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6.  2016  do   31. 5. 
2017. 
 

Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1860/16 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0002/2015  
uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,  a V. a V. V., bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 23 v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6.  2016  do   30. 
11. 2016. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1861/16 MJP – zveřejnění nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků  - Bludovská 
 a.s. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/47/2006/Pro/Vr ze dne 20.9.2006 znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2008 , dodatku č. 2 
ze dne 12.12.2013, dodatku č. 3 ze dne 17.3.2015 a dodatku č. 4 ze dne 25.4.2016 na 
pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: p.p.č.494/13  o výměře 9787 m2, p.p.č. 
506/21 o výměře 26648 m2, p.p.č. 517/1 o výměře 19065 m2, p.p.č.526/1 o výměře 53660 
m2,  p.p.č.550/6 o výměře 12175 m2,  p.p.č.585/1 o výměře 5933 m2, p.p.č.644/8 o 
výměře 723 m2,  p.p.č.644/11 o výměře 2012 m2, p.p.č.651/35 o výměře 750 m2,  
p.p.č.651/39 o výměře 2047 m2,  p.p.č.651/40 o výměře 1680 m2, p.p.č.651/51 o výměře 
2514 m2,  p.p.č.651/66 o výměře 516 m2,  p.p.č.651/77 o výměře  398 m2, p.p.č.675/14 o 
výměře 2224 m2, p.p.č.675/17 o výměře 4741 m2, p.p.č.675/19 o výměře 7136 m2, p.p.č. 
755/18 o výměře  269 m2, p.p.č.755/20 o výměře 2252 m2, p.p.č.755/49 o výměře  230 
m2, p.p.č.755/53 o výměře  310 m2,  p.p.č.914/1 o výměře 121008 m2,  p.p.č.914/12 o 
výměře 4691 m2,  p.p.č.1040/9 o výměře 1121 m2,  p.p.č.2171/6 o výměře 839 m2, 
p.p.č.2187/2 o výměře 3033 m2, část p.p.č.1268/1 o výměře 53000 m2,   p.p.č.506/29 o 
výměře  104 m2, p.p.č.1615/2 o výměře 655 m2,  p.p.č.2081 o výměře  1948 m2, p.p.č. 601 
o výměře 6959 m2,  p.p.č. 832/64 o výměře 336 m2, p.p.č. 832/67 o výměře 245 m2,  část 
p.p.č. 914/5 o výměře 10896 m2,  část p.p.č. 607 o výměře 5000 m2 vše v k.ú. Šumperk,  
p.p.č. 612 o výměře 718 m2, p.p.č. 442/10 o výměře 2331 m2, p.p.č. 607/4 o výměře 1011 
m2,  p.p.č. 442/46 o výměře 3779 m2, p.p.č. 704/2 o výměře 12141 m2 vše v k.ú. Dolní 
Studénky.  
 
Změnou nájemní smlouvy MP/47/2006//Pro/Vr ve znění pozdějších dodatků dojde ke zúžení 
předmětu nájmu o p.p.č. 585/1 o výměře 19065 m2, p.p.č. 517/1 o výměře 5933 m2 a p.p.č. 
1040/9 o výměře 1121 m2 vše v k.ú. Šumperk. V souladu se změnou předmětu nájmu dojde 
k úpravě celkové  výše nájemného platného od 1.1.2016. 
 
       Termín:  25.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1862/16 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
 o právu provést stavbu podzemní kabelové přípojky NN, v rámci stavby „Rodinný dům 
 na parcele č. 1845/85, Šumperk“, lokalita při ul. Na Kopečku a Na Výsluní 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk přípojku podzemního kabelového vedení 
NN, v rámci plánované stavby: „Rodinný dům na parcele č. 1845/85, Šumperk“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
M. a R. J., oba bytem Šumperk. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucích 
oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 01. 2019. V 
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případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1863/16 MJP – prodej části p.č. 1438/1 v k.ú. Šumperk, lok. skupinových garáží 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. 1503/16 ze dne 11.2.2016,  schválit  
prodej  části  p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2 
v k.ú. Šumperk  za podmínek:   
 
- účel  prodeje: sjednocení vlastnictví - rozšíření zahrady 
- kupující: R. S., bytem Šumperk 
- kupní cena: 100,-Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu svažitosti 

pozemku, neudržovaného stavu pozemku a omezeného způsobu užívání pozemku 
v souvislosti s vlastnictvím garáží 

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

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1864/16 MJP – prodej části p.č. 1438/1 v k.ú. Šumperk, lok. skupinových garáží 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. 1503/16 ze dne 11.2.2016,  schválit  
prodej  části  p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2, dle GP  p.p.č. 1438/9 o výměře 44 m2 v k.ú. 
Šumperk  za podmínek:   
 
- účel  prodeje: sjednocení vlastnictví - rozšíření zahrady 
- kupující: P. M., bytem Opava 
- kupní cena: 100,-Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu svažitosti 

pozemku, neudržovaného stavu pozemku a omezeného způsobu užívání pozemku 
v souvislosti s vlastnictvím garáží 

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

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
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1865/16 MJP – prodej části p.p.č. 1438/1 a části p.p.č. 1450/20, dle GP p.p.č 1438/8 a p.p.č. 
 1450/34 v k.ú. Šumperk, lok. řadových garáží 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. 1503/16 ze dne 11.2.2016 a od 
14.3.2016 do 30.3.2016 dle usnesení rady města č. 1603/16 ze dne 3.3.2016,  schválit  
prodej  části  p.p.č. 1438/1 o výměře 168 m2 a části p.p.č. 1450/20 o výměře 349 m2, dle 
GP  p.p.č. 1438/8  o výměře 110 m2 a p.p.č. 1450/34 o výměře 406 m2 vše v k.ú. Šumperk  
za podmínek:   
 
- účel  prodeje:  zahrada 
- kupující: H. S., bytem Šumperk 
- kupní cena: p.p.č. 1438/8 - 400,-Kč/m2, p.p.č. 1450/34, díl „b“ – 400,-Kč/m2 a  díl „c“ 

100/Kč/m2; u dílu „c“ p.p.č. 1450/34 je nižší kupní cena než cena obvyklá  z důvodu 
svažitosti pozemku a omezeným způsobem využití vlastnického práva  v souvislosti se 
zákonným právem užívání pozemku v souvislosti s vlastnictvím garáží 

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

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1866/16 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 2169/4 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Vančurově, vedle 
 penzionu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout p.p.č. 2169/4  o výměře  117 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- sazba nájemného: 5,- Kč/m2/rok 
- povinnost úhrady nájemného od 1.1.2016 
- nájemce   je povinen uhradit nájemné za rok 2014 a 2015  v sazbách platných pro dané 

období 
 
       Termín:  20.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1867/16 MJP - pronájem pozemku st.p.č. 6360 – zastavěná plocha a nádvoří – pozemek pod 
 přístavbou budovy č.p.1006  (Transfúzní služba a.s. v areálu nemocnice v Šumperku) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
20.04.2016 do09.05.2016 dle usnesení rady města   č.1773/16 ze dne 14.04.2016, 
pronájem pozemku st.p.č. 6360 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je přístavba 
(mrazící box)  budovy č.p.1006 – stavba občanského vybavení, to vše v k.ú. Šumperk. 
 
Nájemce:  Transfúzní služba a.s., se sídlem Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 78701, 
        IČO 26797917 
Účel:  pronájem pozemku st.p.č. 6360 v k.ú. Šumperk stávajícímu nájemci budovy 

č.p. 1006 Transfúzní službě a.s. 
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Podmínky: 
- nájemce je oprávněn na své náklady provádět běžné opravy a údržbu přístavby  (mrazicí 

box) předmětu nájmu, a to do částky 30.000,--Kč za jednotlivý případ 
- údržbu a opravy přístavby nad částku 30.000,--Kč za jednotlivý případ bude nájemce 

provádět na své náklady po předchozím písemném souhlasu pronajímatele 
- havárie stávající budovy i přístavby odstraní nájemce s následným schválením 

pronajímatelem 
- technické zhodnocení stávající budovy i přístavby bude nájemce provádět s předchozím 

písemným souhlasem pronajímatele s tím, že po ukončení bude podepsán oboustranný 
písemný souhlas s vyčíslením nákladů 

- rozšíření předmětu nájmu a úprava způsobu provádění oprav, údržby a investic týkající se 
přístavby bude obsahem dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, přičemž nedojde ke 
změně výše nájemného 

 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1868/16 MJP – majetkoprávní vypořádání stavby „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní a 
 Sokolská, Pod Senovou“ 

doporučuje ZM 
schválit výkup části p.p.č. 871/5 o výměře 13 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace 
- prodávající: R. Š., bytem Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 390,- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávající R. Š. kupující město 

Šumperk 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na části p.p.č. 

871/5 v k.ú. Dolní Temenice, která je předmětem převodu 
 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1869/16 MJP – majetkoprávní vypořádání stavby „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní,  
 Sokolská a Pod Senovou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 871/5 
v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu 
„Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní a Sokolská, Pod Senovou, vč. Rekonstrukce komunikací 
dotčených stavbou v Šumperku“: 
- vlastník pozemku: R. Š., bytem Šumperk 
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1870/16 MJP – majetkoprávní vypořádání stavby „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní,  
 Sokolská a Pod Senovou“ 

doporučuje ZM 
schválit výkup části p.p.č. 750/15 o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace 
- prodávající: Š. V., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ½ 

  A. V., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ½ 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 30,- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávajících Š. a A. V. kupující 

město Šumperk 
 

Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1871/16 MJP – majetkoprávní vypořádání stavby „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní,  
 Sokolská a Pod Senovou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou podíloví spoluvlastníci dotčeného 
pozemku p.č. 750/15 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na 
předmětném pozemku stavbu „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní a Sokolská, Pod Senovou, 
vč. Rekonstrukce komunikací dotčených stavbou v Šumperku“: 
- spoluvlastníci pozemku:  

Š. V., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ½ 
A. V., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ½ 

- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1872/16 MJP – majetkoprávní vypořádání stavby „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní,  
 Sokolská a Pod Senovou“ 

doporučuje ZM 
schválit realizaci budoucího výkupu části p.p.č. 752/12 o výměře cca 6 m2 a části p.p.č. 
752/11 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace 
- prodávající: A. D., bytem Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávajícího A. D. kupující město 

Šumperk 
 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1873/16  MJP - zveřejnění směny pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se 
stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, a to formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání za 
podmínek: 

 
- Z vlastnictví J. K., bytem Bratrušov, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, část p.p.č. 352 o výměře cca 36 m2, 
část p.p.č. 877 o výměře cca 71 m2, část p.p.č. 349/2 o výměře cca 2527 m2 vše v k.ú. 
Dolní Temenice, část p.p.č. 725 o výměře cca 81 m2, část p.p.č. 1285 o výměře cca 30 
m2, část p.p.č. 727/5 o výměře cca 571 m2, část p.p.č. 742 o výměře cca 630 m2, 
část p.p.č. 727/4 o výměře cca 152 m2, část p.p.č. 727/3 o výměře cca 861 m2, část 
p.p.č. 791  o výměře cca 985 m2, část p.p.č. 793 o výměře cca 157 m2, p.p.č. 804/2 o 
výměře 6936 m2, p.p.č. 1300/3 o výměře 909 m2, p.p.č. 801/6 o výměře 2420 m2 v k.ú. 
Horní Temenice. 

- Z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
budou převedeny do vlastnictví J. K., bytem Bratrušov, p.p.č. 1686/1 o výměře 2777 m2, 
p.p.č. 1689 o výměře 179 m2 vše v k.ú.  Bratrušov, p.p.č. 1196 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1195 o výměře 49 m2, p.p.č. 819/1 o výměře 7659 m2, p.p.č. 936/101 o výměře 12967 
m2, p.p.č. 937 o výměře 6772 m2 vše v k.ú. Horní Temenice. 

- Náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
uhradí město Šumperk. 

- Mezi J. K. a městem Šumperk bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné, 
směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních práv váznoucích na pozemcích J. 
K., po zaměření skutečného stavu stavby „Cyklostezka Bratrušov“, nejpozději do 1 roku od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona. 

- smlouva o budoucí smlouvě směnné je uzavírána na dobu určitou 5 let od jejího podpisu 
oběma stranami 
 
       Termín:  27.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1874/16 MJP - budoucí výkup části p.p.č. 541/1 v k.ú. Dolní Temenice v  souvislosti se stavbou 
 „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 541/1 o výměře cca 1 533 m2 v k.ú. Dolní Temenice za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. K., bytem Bratrušov  
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena:  333,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

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

- smlouva o budoucí smlouvě kupní je uzavírána na dobu určitou 5 let od jejího podpisu 
oběma stranami 

 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
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1875/16 MJP – Jezdecký oddíl Šumperk – souhlas s podnájmem částí pozemků v k.ú. Dolní 
 Temenice 

souhlasí 
s podnájmem části p.p.č. 888 o výměře 240 m2, části p.p.č. 467/2 o výměře 7 900 m2 a 
části p.p.č. 467/1 o výměře 4 200 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice, pronajatých na základě 
nájemní smlouvy č. MP/0022/2011/Šv ze dne 1. 10. 2011 ve znění dodatku č. 1 Jezdeckému 
oddílu Šumperk, se sídlem Zemědělská 2450/26, Šumperk, IČ 19013124, za těchto 
podmínek: 
 
- podnájemce: L. O., bytem Šumperk 
- účel podnájmu: údržba pozemků 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu s nájemní smlouvou č. MP/0022/2011/Šv ze 

dne 1. 10. 2011 ve znění dodatku č. 1  
 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

1876/16 MJP - odkoupení části pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP 
 pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene č. 6680-34/2016 nově 
 označeného jako p.č. 3281 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk) a zřízení věcného 
 břemene, or. pozemek u bývalé prodejny Mountfield (nyní Hruška) v Šumperku při ul. 
 Temenické    

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP pro 
rozdělení pozemku č. 6680-34/2016 nově označeného jako pozemek p.č. 3281 - ostatní 
plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk), a to od  pana V. M., bytem Lesnice,  za kupní cenu 
1,--Kč k celku. 
 
Prodávající:  V. M., bytem Lesnice  
Kupující:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461 
Předmět koupě : část pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP pro 

rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene č. 6680-
34/2016 nově označeného jako pozemek p.č. 3281 - ostatní plocha o 
výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk. 

 
Podmínky :  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu 

věcného břemene uhradí kupující 
- správní poplatek za vklad vlastnického práva a práva odpovídající věcnému břemeni do KN 

uhradí kupující  
- kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena až poté, co bude 

z katastru nemovitostí k předmětu koupě vymazáno smluvní zástavní právo 
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující město Šumperk 
 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1877/16 MJP - odkoupení části pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP 
 pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene č. 6680-34/2016 nově 
 označeného jako p.č. 3281 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk) a zřízení věcného 
 břemene, or. pozemek u bývalé prodejny Mountfield (nyní Hruška) v Šumperku při ul. 
 Temenické 

schvaluje 
současně s  nabytím vlastnického práva k pozemku p.č. 3281 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk,  
zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu umístění a správy stavby přesahu 
střechy budovy č.p.2601 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č. 
4541 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, včetně podpěrných pilířů, a to v rozsahu 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene č. 
6680-34/2016 (označeno písmeny A a B), na pozemku p.č. 3281 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk, ve prospěch vlastníka pozemku st.p.č.4541 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk. 
 
Oprávněný z věcného břemene:  V. M., bytem Lesnice  
Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1,   

IČO 00303461 
Doba trvání:    neurčitá 
Úplata za věcné břemeno :  100,-- Kč včetně DPH 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1878/16 MJP – správa majetku – nákup elektrické energie a plynu na léta 2017 a 2018 

ruší 
usnesení č. 1802/16 ze dne 14.4.2016 na uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě 
vzájemných práv a povinností zadavatelů v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné 
zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu s obcí Česká Ves a organizacemi zřízenými nebo 
založenými obcí Českou Vsí. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1879/16 MJP – správa majetku – nákup elektrické energie a plynu na léta 2017 a 2018 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1799/16 ze dne 14.4.2016 spočívající v rozšíření uzavření  „Smlouvy o 
společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v souvislosti s 
centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie o následující 
organizace: 
- Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, pobočný spolek, se sídlem nám. Tyrše a Fügnera 

194/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 45212341  
- TJ MEZ Mohelnice, spolek, se sídlem 1. máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

19013230 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1880/16 MJP – správa majetku – nákup elektrické energie a plynu na léta 2017 a 2018  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1803/16 ze dne 14.4.2016 spočívající v rozšíření uzavření  „Smlouvy o 
společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů v souvislosti s 
centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu zemního plynu o následující 
organizace: 
- Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, pobočný spolek, se sídlem nám. Tyrše a Fügnera 

194/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 45212341  
- TJ MEZ Mohelnice, spolek, se sídlem 1. máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

19013230 
 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1881/16 MJP – výpůjčka nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 v k.ú. a obci 
Šumperk, jehož je součástí, (orientačně nám. Míru 20), 2. NP, a to sklad, klubovna, hala, 
lázeň, WC dívky, WC chlapci, klubovna, pracovna, sál, kuchyň a pracovna. 
- účel: realizace aktivit v rámci sociálních služeb (odlehčovací služba ambulantní a služba 

osobní asistence) pro děti a mladé dospělé s autismem  
- doba výpůjčky: 1 rok 
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 
 
        Termín:  02.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
        

1882/16 MJP – přenesení působnosti k uzavírání smluv o výpůjčce nebytových prostor 
 v budově nám. Míru 20 

svěřuje 
odboru majetkoprávnímu s účinností od 13.05.2016 působnost v oblasti uzavírání smluv o 
výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 v k.ú. a obci Šumperk, 
jehož je součástí, (orientačně nám. Míru 20), jakýchkoliv změn a dodatků těchto smluv a jejich 
ukončení. 
 
Obecně platí: 
Shora uvedené smlouvy o výpůjčce může vedoucí odboru MJP uzavírat na dobu určitou nejvýše 
na 30 dnů, jinak platí působnost RM. Ve smlouvě bude sjednána povinnost vypůjčitele uhradit 
služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová voda) 
paušální částkou ve výši 100,-Kč vč. DPH/den. 
 
Dále RM schvaluje pověření vedoucího odboru majetkoprávního Městského úřadu v Šumperku 
k podepisování smluvních úkonů za město Šumperk, jejichž působnost byla svěřena odboru 
majetkoprávnímu Městského úřadu Šumperk. V době nepřítomnosti vedoucího odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk se pověřuje podepisováním uvedených smluv za 
město Šumperk zástupce vedoucího odboru majetkoprávního. Vedoucí odboru 
majetkoprávního, případně v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce, bude za město Šumperk 
podepisovat tak, že na listinách určených k podpisu bude vyznačeno tištěné jméno a příjmení 
vedoucího odboru a k otisku razítka města Šumperk připojí svůj vlastnoruční podpis.  
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1883/16 MJP - pronájem části p.p.č. 1205/5 v k.ú. Horní Temenice, pozemek navazující na 
 lokalitu určenou k výstavbě RD “Za Hniličkou“  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.4.2016 do 9.5.2016 dle usnesení rady města č. 1768/16 ze dne 14.4.2016  pronájem 
části  p.p.č. 1205/5 o výměře 56 m2 za podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- nájemce: R. a B. N., bytem Šumperk 
- sazba nájemného 5,-Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za období let 2013, 2014 a 2015 v sazbách platných pro 

dané období 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1884/16 MJP - pronájem části p.p.č. 1205/5 v k.ú. Horní Temenice, pozemek navazující na 
 lokalitu určenou k výstavbě RD “Za Hniličkou“  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.4.2016 do 9.5.2016 dle usnesení rady města č. 1768/16 ze dne 14.4.2016  pronájem 
části  p.p.č. 1205/5 o výměře 58 m2 za podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- nájemce: A. S.,  bytem Šumperk 
- sazba nájemného 5,-Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za období let 2013, 2014 a 2015 v sazbách platných pro 

dané období 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1885/16 MJP - pronájem části p.p.č. 1205/5 v k.ú. Horní Temenice, pozemek navazující na 
 lokalitu určenou k výstavbě RD “Za Hniličkou“  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.4.2016 do 9.5.2016 dle usnesení rady města č. 1768/16 ze dne 14.4.2016  pronájem 
části  p.p.č. 1205/5 o výměře 66 m2 za podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- nájemce: M. N., bytem Šumperk 
- sazba nájemného 5,-Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za období let 2013, 2014 a 2015 v sazbách platných pro 

dané období 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1886/16 MJP - pronájem části p.p.č. 1205/5 v k.ú. Horní Temenice, pozemek navazující na 
 lokalitu určenou k výstavbě RD “Za Hniličkou“  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.4.2016 do 9.5.2016 dle usnesení rady města č. 1768/16 ze dne 14.4.2016  pronájem 
části  p.p.č. 1205/5 o výměře 20 m2 za podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- nájemce: S. N., bytem Šumperk 
- sazba nájemného 5,-Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za období let 2013, 2014 a 2015 v sazbách platných pro 

dané období 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
Termín:  30.09.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

1887/16 MJP - uzavření dohody o zániku nájmu nebytových prostor – garáž a dílna v objektu 
 Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu nebytových prostor č. 103 – garáž a dílna v objektu na ulici 
Temenická 2795/109 v Šumperku mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem, a I. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem, ke 
dni  31. 5. 2016. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1888/16 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory – garáž a dílna 
 v objektu Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Temenická 2795/109, 
Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 31.9 m². 
  
Podmínky: 
  
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od  1. 8. 2016 
  výpovědní lhůta 6 měsíců    
Nájemné:  celkem 6. 062 Kč/rok/celek, z toho garáž  4.332 Kč/rok/celek, nájemné  
  stanoveno včetně  DPH v platné sazbě, dílna 1.730 Kč/rok/celek, nájemné  
  osvobozeno od DPH 
Služby: dodávky tepla, výše záloh 2.400 Kč/rok 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením, kteří mají uzavřenu nájemní 
smlouvu k bytu v objektu Temenická 2795/109. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1889/16 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 912/15, 1228/15, 1335/15, 1434/16, 1435/16, 1485/16, 
1487/16, 1489/16, 1528/16, 1531/16, 1547/16, 1548/16, 1549/16, 1550/16, 
1551/16, 1552/16, 1553/16, 1554/16, 1555/16, 1556/16, 1557/16, 1558/16, 
1559/16, 1560/16, 1561/16, 1562/16, 1563/16, 1564/16, 1565/16, 1567/16, 
1582/16, 1583/16, 1591/16, 1592/16, 1593/16, 1594/16, 1595/16, 1596/16, 
1632/16, 1633/16, 1634/16, 1635/16, 1636/16, 1637/16, 1638/16, 1639/16, 
1640/16, 1667/16, 1669/16, 1697/16, 1698/16, 1700/16, 1704/16, 1710/16, 
1711/16, 1712/16, 1713/16, 1714/16, 1715/16, 1716/16, 1718/16, 1719/16, 
1720/16, 1722/16, 1724/16, 1726/16, 1728/16, 1730/16, 1731/16, 1732/16, 
1733/16, 1734/16, 1735/16, 1736/16, 1737/16, 1738/16, 1739/16, 1740/16, 
1741/16, 1742/16, 1743/16, 1744/16, 1745/16, 1746/16, 1747/16, 1748/16, 
1749/16, 1752/16, 1754/16, 1755/16, 1756/16, 1757/16, 1763/16, 1769/16, 
1772/16, 1773/16, 1774/16, 1781/16, 1786/16, 1790/16, 1791/16, 1793/16, 
1795/16, 1806/16, 1809/16, 1810/16, 1811/16, 1812/16, 1817/16, 1818/16, 
1819/16,   1821/16,    1826/16. 

1890/16 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
5511/14 do 30.09.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
5631/14 do 30.09.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1891/16 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1517/16 

ruší  
usnesení RM č. 1517/16 – dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VB/0003/2011/Šv – umístění stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
 
                                                                                  Termín:          12.05.2016 
                                                                                  Zodpovídá:     Ing. Répalová 
 

1892/16 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko 
 Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, a jmenování konkursní komise 

vyhlašuje 
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvkové organizace, IČO 60801085. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1893/16 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko 
 Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, a jmenování konkursní komise 

jmenuje 
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské 
školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085 ve složení: 
 

Předseda komise: RNDr. Jan Přichystal    1. místostarosta 
Členové komise: Ing. Helena Miterková   vedoucí odboru ŠKV 
   Mgr. Lucie Nováková    Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor                
       školství, mládeže a tělovýchovy,  
       metodička MŠ 
   Mgr. Naděžda Pytlíčková Česká školní inspekce, Olomoucký  
                 Inspektorát, školní inspektorka 
   Aranka Jarošová      ředitelka MŠ Libina 
   Jarmila Palová       ředitelka MŠ Sluníčko Šumperk,  
       Evaldova 25 
 

Tajemnice komise: Bc. Zdeňka Brijarová  vedoucí oddělení školství 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1894/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015 
 
Příjemce:   T. V., bytem Šumperk 
Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 
Výše částky:    60.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1895/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
Příjemce:    Svaz důchodců ČR, MO pracovníků školství, Šumperk, 8. května  
   870/63, Šumperk, IČO 01586980 
Zastoupený:  Libuší Deutschovou 
Účel použití:    na činnost 
Výše částky:   10.000 Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1896/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
Příjemce:    Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 
   Šumperk, IČO 02214946 
Zastoupený:  Márií Chmelařovou   
Účel použití:    na činnost 
Výše částky:      10.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1897/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
Příjemce:    Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, Bratrušovská 2633/15,  
   Šumperk, IČO 02214652 
Zastoupený:  Annou Kouřilovou 
Účel použití:    na činnost 
Výše částky:      17.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1898/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
Příjemce:    Tělocvičná jednota Sokol Šumperk - Temenice, Starobranská 50/9,  
   Šumperk, IČO 49561375 
Zastoupený:  Evou Filipiovou 
Účel použití:    na činnost 
Výše částky:      20.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1899/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
Příjemce:    SIDE MX CLUB ŠUMPERK, z.s., Nerudova 1321/29, Šumperk, IČO  
   04062507 
Zastoupený:  Ing. Kamilem Urbánkem 
Účel použití:    na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 
Výše částky:      15.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1900/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
 
Příjemce:    M. V., bytem Šumperk 
Účel použití:    na náklady spojené s provozem autokrosu 
Výše částky:      30.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1901/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
 
Příjemce:    A. S., bytem Šumperk 
Účel použití:    na vydání propagační a reklamní publikace 
Výše částky:      20.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 



40. RM – 12. 5. 2016  

 
26 

1902/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015. 
 
 
Příjemce:    V. V. V., bytem Šumperk 
Účel použití:    na náklady spojené s konáním 16. MS IPCA tělesně postižených  
   šachistů v Srbsku 
Výše částky:      10.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1903/16 Příspěvkové organizace města Šumperka – fondy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši do 300 
tis. Kč. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1904/16 Příspěvkové organizace města Šumperka – fondy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu vstupních dveří, podlah  
a rozvodů vody v budově školy, v celkové výši do 300 tis. Kč. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1905/16 Příspěvkové organizace města Šumperka – fondy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
konvektomatu a objednávacího terminálu do školní jídelny, v celkové výši do 560 tis. Kč. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1906/16 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Římskokatolickou farnost Šumperk, 
Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk, IČO 48005541, na pořádání benefičního koncertu 
dne 3. června 2016. 
 
       Termín:  03.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1907/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.300 Kč, od Mgr. Romana 
Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575 v souladu s § 
27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1908/16 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 
 dotaci do fondu kinematografie 

souhlasí 
s podáním žádosti Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, o dotaci z fondu 
kinematografie do výzvy "Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017". 
Dotace je určena na doplnění technologického řešení pro zrakově a sluchově hendikepované 
návštěvníky. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1909/16 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2016 

schvaluje 
seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů bez možnosti 
prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu nad 15% (pronájem 
stánkového prodejního místa za cenu 400,00 Kč/m2 stánkové plochy) a seznam vybraných 
prodejců občerstvení s prodejem nealkoholických nápojů (pronájem stánkového prodejního 
místa za cenu 100,00 Kč /m2 stánkové plochy) na akci Slavnosti města Šumperka pro rok 
2016. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1910/16 Výjimka z OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
 záležitostí veřejného pořádku (hudební produkce) 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele: 
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Radovan Auer, Čajkovského 12, 787 01 Šumperk, IČO 47845856,  
- 27.05.2016 (pátek): Biograf láska na Dnech kávy, Gen. Svobody 1 (točák), čas ukončení 

akce do 24:00 hod. 
- 10.06.2016 (pátek): Robert Fulghum v Šumperku, Gen. Svobody (točák), čas ukončení 

akce do 24:00 hod. 
- 25.06.2016 (sobota):Biograf láska v zahradě kina Oko, zahrada kina Oko, čas ukončení 

akce do 24:00 hod. 
- 28.07.2016 (čtvrtek): Letní outdoorová Pecha Kucha night, zahrada kina Oko, čas 

ukončení akce do 24:00 hod. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

1911/16 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: 
 
Radovan Auer, Čajkovského 12, 787 01 Šumperk, IČO 47845856, 
- 27.05.2016 (pátek): Biograf láska na Dnech kávy, Gen. Svobody 1 (točák), od 20:00 do 

24:00 hod. 
- 10.06.2016 (pátek): Robert Fulghum v Šumperku, Gen. Svobody (točák), od 20:00 do 

24:00 hod. 
- 11.06.2016 (sobota): Robert Fulghum v Šumperku, ul. Hanácká a zahrada Střední školy, 

ZŠ a MŠ Hanácká, od 10:00 do 16:00 hod. 
- 25.06.2016 (sobota):Biograf láska v zahradě kina Oko, zahrada kina Oko, od 20:00 do 

24:00 hod. 
- 28.07.2016 (čtvrtek): Letní outdoorová Pecha Kucha night, zahrada kina Oko, od 20:00 do 

24:00 hod. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

1912/16 Výjimka z ustanovení nařízení č. 6/2009 o placeném parkování ve městě Šumperku 

uděluje 
v souladu s ustanovením čl. 7 nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě  Šumperku, 
výjimku pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, pro 
bezplatné vydání 2 parkovacích  karet pro tuto organizaci, platných do 30.9.2016. 
 
       Termín:  01.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Dočekal 

1913/16 Veřejnoprávní smlouvy 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Rapotín k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16, odst. 1  a § 40, odst.5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1914/16 Veřejnoprávní smlouvy 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vernířovice k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16, odst. 1  a § 40, odst.5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1915/16 Veřejnoprávní smlouvy 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hanušovice k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16, odst. 1  a § 40, odst.5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1916/16 ZŠ ul. 8. května, Šumperk – technologie kuchyně 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „ZŠ 
8.května, Šumperk – technologie kuchyně“ zhotovitelem stavby společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ 
DÍLNA s.r.o., Raisova  769/6, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28685521. Celková nabídková 
cena je  4.128.545,- Kč  bez DPH, tj. 4.995.539,45 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1917/16 Výstavba komunikace a inž. sítí pro lokalitu „Za Hniličkou“ přeložka venk. vedení VN  
 22 kV a přeložka přípojky VN 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo: Z_S14_12_8120050574 o smlouvě budoucí o 
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu:  
„Přeložka venkovního vedení VN 22kV  v délce cca 320 m a přeložka přípojky VN k DTS_SU 
0499 na kabelové  vedení VN v k.ú. Horní Temenice (Šumperk) na parcelách dle požadavku 
žadatele“ s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035 v celkové ceně do 2.342.190,- Kč. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1918/16 Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice, dílčí část: Chodník ul. Bohdíkovská 
 v Šumperku – Temenici – II. etapa 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 
„REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TEMENICE, dílčí část: Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku–Temenici - II. etapa “   
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Cekr,  
  Ing. Vladislav Mesiarkin 
                 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslav Havlík,  
  Ing. Milena Kratochvílová 
 
- minimální seznam zájemců ve složení: 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk IČO 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 
STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., Pod Lesem 1755/23, 785 01  Šternberk, 
IČO 26873397 
LAZAM uničovská stavební s.r.o., Masarykovo náměstí 37, 783091 Uničov, IČO: 64087883 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1919/16 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská, Šumperk – 5. etapa“ 
 
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. Luděk Cekr,  
                    Ing. Vladislav Mesiarkin 
    
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková,    
  Ing. Jaroslav Havlík, Ing. Milena Kratochvílová 
 
minimální seznam uchazečů: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh IČO 41031024 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 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, 779 00 Olomouc  
IČO 25869523 
PSG DS a.s., Hlinky 505/118, 603 00 Brno IČO 04377036 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1920/16 Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk – I. etapa 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Parkoviště a sběrná místa pro 
odpad, ulice Fibichova, Šumperk – I. etapa“  
 
- 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. Luděk Cekr, Ing. Milena 
Kratochvílová 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Radek Novotný, 
Ing. Alice Urbášková  
 
 
- minimální seznam zájemců ve složení: 
STRABAG a.s. , odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08  Ostrava - Svinov ICO 
60838744 
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 
IČO 48035599 
M- SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03  Pardubice, IČO 42196868 
JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, , 79201 Bruntál, IČO 28596854 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92  Šumperk, IČO 00150584 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1921/16 Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Úprava veřejného prostranství  
při ul. Temenické“  
 
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 
FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
Dlaždičská s.r.o., 783 21 Bílá Lhota – Červená Lhota 3, IČO 27836959 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1922/16 Nabídka odprodeje zastaralé a dále nevyužitelné výpočetní techniky 

schvaluje 
nabídku odprodeje 12 ks zastaralých a dále nevyužitelných počítačových sestav za cenu 500 
Kč/kus. V případě, že nikdo neprojeví zájem o odkup těchto počítačů, budou dány do veřejné 
dobrovolné dražby. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
 

1923/16 Prodloužení servisní podpory pro zařízení DELL – TC ORP Šumperk o 2 roky 

schvaluje 
prodloužení servisní podpory pro zařízení DELL - TC ORP Šumperk o 2 roky, tj. od 27.5.2016 do 
26.5.2018. 
 
       Termín:  20.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
 

1924/16 Konsolidace aktivních prvků sítě a zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk 

schvaluje 
konsolidaci aktivních prvků, nákup UTM zařízení a nasazení systému FlowMon k zajištění 
zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
 

1925/16 Konsolidace aktivních prvků sítě a zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření částku 1.185.000,- Kč na realizaci 
usnesení RM č. 1924/16. 
 
 
       Termín:  14.7.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1926/16 Časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2016 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2016. 
 
       Termín:  01.07.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1927/16 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2016 

doporučuje ZM  
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2016. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1928/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0018/2015 
uzavřené dne 28.5.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. U., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 9 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13, na straně druhé, 
za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 6. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1929/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení č. 11 o velikosti 1+1 obytných místností 
v domě v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a S. C., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:  
 
- nájemní   smlouva  na   dobu   určitou s předpokládaným  počátkem  nájmu od 1. 6. 2016 

do 31. 12. 2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1930/16 Dohoda o náhradě škody 

schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradě škody panem L. B., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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1931/16 Smlouva o umísťování koček do útulku pro opuštěné a nalezené kočky, uzavřená 
 mezi smluvními stranami: T. S. – KETMERY, Úvalno 224 a město Šumperk,  nám. 
 Míru 1 

schvaluje 
uzavření smlouvy o umísťování koček do útulku pro opuštěné a nalezené kočky, uzavřené mezi 
smluvními stranami: T. S. – KETMERY, Úvalno 224 a město Šumperk, nám. Míru 1 s účinností 
od 1.6.2016. 
 
       Termín:  31.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

1932/16 Smlouva o výpůjčce mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, 
 se sídlem Olomouc, Lipenská 120 a městem Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce laserového měřiče rychlosti Pro Laser III pro účely výstavy „Z 
historie dopravní policie“, konané v termínu od 11.6. do 15.9.2016, mezi Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120 a městem 
Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk. 
 
       Termín:  23.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

1933/16 Pořízení GPS do mobilních radiostanic Městské policie Šumperk 

schvaluje 
pořízení softwaru k 10 kusům mobilních radiostanic Městské policie Šumperk včetně PC, na 
kterém bude aplikace nainstalována, v celkové ceně do 130.000 Kč. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

1934/16 Pořízení GPS do mobilních radiostanic Městské policie Šumperk 

ukládá 
řediteli Městské policie provádět archivaci dat o poloze hlídek pro účely pořizování tiskových 
výstupů i export dat do mapy nejméně po dobu 6 měsíců od jejich pořízení. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

1935/16 Pořízení GPS do mobilních radiostanic Městské policie Šumperk 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2016 částku 130.000,- Kč na 
realizaci usnesení RM č. 1933/16. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1936/16 Kamerový monitorovací systém Městské policie Šumperk – informace 

bere na vědomí 
materiál Kamerový monitorovací systém Městské policie Šumperk – informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal v.r.    Mgr. Tomáš Spurný v.r. 
     1. místostarosta          2. místostarosta 
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