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Spis. zn.:  54243/2016 
                Č.j.:  54251/2016 

 

ze 41. schůze rady města Šumperka ze dne 2. 6. 2016.  
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o, 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 
za rok 2015. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Šmejkal 

 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 
Benátkách v Šumperku za rok 2015. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Šmejkal 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření VI. roku 2016: 

  příjmy ve výši:       -173 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            521 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 490.941 tis. Kč 
  výdaje celkem: 595.327 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  598.389 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:    598.327 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 25. 5. 2016. 
 
 

schvaluje 
- likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,- Kč 
- prodej nevydraženého předmětu v hodnotě nad 100,- Kč v příští dražbě v květnu 2017 za 

sníženou cenu 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2016. 

     N á z e v 

  

Daně  303 830 103 912 34,2 106 098 97,94 

     - daň z příjmů  158 130 50 107 31,7 55 924 89,60 

      - DPH 130 800 53 540 40,9 50 057 106,96 

      - daň z nemovitostí 14 900 265 1,8 117 226,50 

Správní poplatky 10 080 5 350 53,1 5 263 101,65 

Místní poplatky 15 250 6 187 40,6 5 913 104,63 

     - za komunální odpad 14 500 5 712 39,4 5 434 105,12 

     - za psy 750 475 63,3 479 99,16 

Ostatní odvody 22 900 12 896 56,3 12 715 101,42 

     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů  900 240 26,7 255 94,12 

     - odvody z loterií  22 000 12 656 57,5 12 460 101,57 

Přijaté sankční platby a vratky transferů 7 384 2 411 32,7 1 977 121,95 

Služby za komunální odpad 3 100 1 569 50,6 1 606 97,70 

 
 

 

bere na vědomí 
zprávu o výsledcích forenzního auditu ve společnostech Podniky města Šumperka a.s. 
a Šumperské sportovní areály s.r.o. ze dne 4. 5. 2016. 
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rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady 
ukládá představenstvu společnosti Podniky města Šumperka a.s. vyhodnotit a přijmout 
opatření zohledňující výsledky forenzního auditu ve společnostech Podniky města Šumperka 
a.s. a Šumperské sportovní areály s.r.o. ze dne 4. 5. 2016. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 
24 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 ul. Kozinova 10 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2315/1 v k.ú. Šumperk se stavbou chodníku o velikosti 33 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 na ul. Lidická 39 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
pronájem části 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:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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doporučuje ZM 
schválit požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 663/3 v obci 
Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek 
převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se Státním pozemkovým 
úřadem. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
schválit uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 42/Vk/HT 
uzavřené mezi V. M., bytem Vikýřovice, jako budoucím prodávajícím a městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, jejíž předmětem 
je budoucí prodej části p.p.č. 212/6 a části p.p.č. 212/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem 
realizace stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka Temence v k.ú. Dolní a Horní 
Temenice v Šumperku“. Smlouva se ukončuje z důvodu uzavření nové smlouvy, vyplacená 
záloha na kupní cenu bude převedena do smlouvy nové. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 212/1 o výměře cca  15 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto 
podmínek:  
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“  
- budoucí prodávající: V. M., bytem Vikýřovice 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2 
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk a po 
schválení v ZM 

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 600,- Kč 
 

Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 212/1 
v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“: 
- vlastník pozemku: V. M., bytem Vikýřovice 
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
 
 

Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 41/Vk/HT 
uzavřené mezi M. B., bytem Šumperk, jako budoucím prodávajícím a městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, jejíž předmětem 
je budoucí prodej části p.p.č. 1207/2, části p.p.č. 212/2 a části p.p.č. 212/5 v k.ú. Horní 
Temenice za účelem realizace stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka 
Temence v k.ú. Dolní a Horní Temenice v Šumperku“. Smlouva se ukončuje z důvodu uzavření 
nové smlouvy, vyplacená záloha na kupní cenu bude převedena do smlouvy nové. 
 

Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 212/2 o výměře cca  15 m2 a části p.p.č. 212/5 o výměře 
cca 9 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek:  
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „ Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – 

Temenici II. etapa“  
- budoucí prodávající: M. B., bytem Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2 
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk a po 
schválení v ZM 

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 1.320,- Kč 
 
 
 

Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 212/2 
a p.č. 212/5 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném 
pozemku stavbu „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“: 
- vlastník pozemků: M. B., bytem Šumperk 
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
        Termín:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
nájem části p.p.č. 1333 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel nájmu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“ 
- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 

779 11, IČP 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- nájemné:  300,- Kč/den zásahu do vozovky silnice III. třídy  

 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit realizaci budoucího výkupu pozemků p.č. 1225/1 o výměře 156 m2, p.č. 1229/1 o 
výměře 297 m2, p.č. 1229/44 o výměře 98 m2, p.č. 1229/45 o výměře 341 m2, p.č. 1229/46 
o výměře 183 m2 a části pozemku p.č. 1224/2 o výměře 12 m2 geometrickým plánem č. 
6601-109b/2015 označené jako p.p.č. 1224/8 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, 

část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
- prodávající: SUMTEX CZ s.r.o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  240,- Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 260.880,- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní  cenu ve výši 160.560,- Kč, doplatek ve výši  100.320,- Kč 

bude kupujícím uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu všech zástavních práv váznoucích na předmětu 

koupě 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 
OBCH/0028/2009/Šv ze dne 1. 7. 2009  uzavřené mezi spol. SUMTEX CZ s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617, jako budoucím prodávajícím a městem 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, 
jejíž předmětem je budoucí prodej části pozemku p.č. 1229/1 v k.ú. Šumperk za účelem 
umístění přístřešku autobusové zastávky. Smlouva se ukončuje z důvodu přemístění 
autobusové zastávky v rámci stavby „Cyklokomunikace Desná“. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro administrativní budovu na ul. Žerotínova č.p. 
83“ přes budoucí služebné pozemky p.č. 1229/1, p.č. 1229/44, p.č. 1229/45 a p.č. 1229/46 
v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene a současný vlastník pozemků: 
SUMTEX CZ s.r.o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
NET service Vision, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1781/83, Šumperk, IČO 25832239 
Budoucí vlastník pozemků: 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

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

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu vlastníkovi v termínu nejpozději do 31. 12. 2018. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem PMŠ a RÚI s ohledem na udržitelnost stavby „Cyklokomunikace 
Desná“ z hlediska poskytnutých dotací 

 
        Termín:  31.08.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 16.5.2016 do 1.6. 2016 dle 
usnesení rady města číslo 1861/16 ze dne 12.5.2016 změnu nájemní smlouvy, označené 
jako MP/47/2006/Pro/Vr ze dne 20.9.2006 znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2008 , dodatku 
č. 2 ze dne 12.12.2013, 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.  
 
Nájemce: Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 78961, IČO 25836498 
 
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 
- k úpravě celkové výše nájemného z pozemků as palností od 1.1.2016 
- změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem ke stávající nájemní smlouvě ve znění 

jejich pozdějších dodatků.   
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

 

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

bude převedena do vlastnictví J. P., bytem Šumperk, p.p.č. 264/3 o výměře 85 m2  a část 
pozemku p. č. 264/6, dle GP p.p.č. 264/8  o výměře 293 m2  v k. ú. Horní Temenice, 
přičemž p.p.č. 264/8 a část p.p.č. 264/6 o výměře 105 m2 se ohodnocuje finanční 
částkou 5.520,-Kč/celek (částka neodpovídá obvyklé kupní ceně z důvodu velké svažitosti; 
je počítáno z dohodnuté kupní ceny za části pozemků, které jsou předmětem směny 
pozemků od paní J. P., což odpovídá kupní ceně obvyklé z roku 2001, tj. 120,-Kč/m2) a 
část p.p.č. 264/6 o výměře 188 m2 se ohodnocuje částkou 56.400,-Kč, což odpovídá 
násobku výměry pozemku a finanční částky 300,--Kč/m2. 

- Z vlastnictví J. P., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p. č. 264/1, část p.p.č. 
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264/4 a část p.p.č. 264/2, dle GP p.p.č. 264/7 o výměře 46 m2 vše  v k. ú. Horní 
Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 
pozemku a finanční částky 120,--Kč/m2, tj. celkem 5.520,-Kč, sjednaná kupní cena 
odpovídá výši kupní ceny z roku 2001. 

- Finanční rozdíl směňovaných pozemků ve výši  56.400,-Kč bude paní J. P. uhrazen do 30 
dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. 

- Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu směnné 
smlouvy do katastru nemovitostí  bude uhrazen městem Šumperk. 

- Směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí                
po zrušení zástavních práv smluvních na p.p.č. 161/2 v k.ú. Horní Temenice. 

 
        Termín:  15.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí č. MP 40/97 ze dne 4.6.1997 uzavřené mezi městem 
Šumperkem, jako pronajímatelem a JEDNOTOU, spotřebním družstvem Zábřeh,, se sídlem 
Masarykovo nám. 45/5, PSČ 78901, IČO 00032433, jako nájemcem. Předmětem nájmu je 
pozemek p.č. 2047/5 v k.ú. Šumperk. 
 
Způsob ukončení : dohodou ke dni 30.06.2016. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.01.2016 do 09.05.2016 dle usnesení RM č.1772/16 ze dne 14.04.2016 
schválit prodej  části pozemku p.č  3011 – ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace  v obci a k. ú. Šumperk (dle GP pro rozdělení pozemku č. 6691-49/2016 nově 
označený jako pozemek p.č. 3011/2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk), a to za těchto 
podmínek:  

 
- prodávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČO 00303461 
- kupující: ŠMR a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00,  IČO 

60793295 
- 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 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a dále náklady na 

vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 



RM 41 – 2. 6. 2016 

 
10 

 

schvaluje 
přijetí sponzorského daru rehabilitačního přístroje MOTREN – Bed (přístroj k rehabilitaci a 
k procvičování dolních končetin ) od dárce Řízení letového provozu České republiky, státní 
podnik (ŘLP ČR, s.p.), se sídlem Jeneč, Navigační 787, IČO 49710371 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
v případě poskytnutí sponzorského daru rehabilitačního přístroje MOTREN – Bed (přístroje 
k rehabilitaci a k procvičování dolních končetin), výpůjčku tohoto rehabilitačního přístroje, a to 
za následujících podmínek :   
 
Půjčitel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461. 
Vypůjčitel:  Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 

78752, IČO 47682795.   
Předmět výpůjčky: rehabilitační přístroj MOTREN – Bed (přístroj k rehabilitaci a  
   k procvičování  dolních končetin). 
Účel výpůjčky:   využití rehabilitačního přístroje pro potřeby pacientů Nemocnice 

Šumperk a.s. 
Doba výpůjčky:  neurčitá. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 3.000,- Kč včetně DPH ročně na celoroční údržbu a 
úklid průchodu  u domu č.p. 2092 na pozemku stavební parcela   č. 1638/2 v k.ú. Šumperk, 
or. ozn. Lidická 39 v Šumperku za podmínek: 

 
- poskytovatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 
- příjemce: M. J., Šumperk 
- úhrada  ve výši 3.000,-Kč včetně DPH ročně   bude poskytována jednorázově vždy k 30.6. 

příslušného kalendářního roku a určená výše finanční úhrady platí pro roky 2016, 2017 a 
2018 

- průchod bude celoročně udržován a nepřetržitě otevřen pro veřejnost 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „Přeložka NTL plynovodu č. 3.2, Dobrovského, Šumperk“ přes 
pozemek p.č. 539/14 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč včetně DPH 

v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu věcného práva do KN. 

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

 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „Přeložka NTL plynovodu č. 5.3, Javoříčko, Šumperk“ přes 
pozemky p.č. 1346/7 a 1346/10 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč včetně DPH 

v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu věcného práva do KN. 

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

 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu uložit a 
provozovat přes pozemek p.č. 1645/6 v k.ú. Šumperk zemního elektrického kabelového 
vedení v délce 7,13 m, v rámci akce: „Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
Svazek obcí údolí Desné, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 65497074 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 320,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy 
ve výši 1.320,-- Kč vč. DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu 
VBb/0042/2014/Pe ze dne 23. 12. 2014, bude oprávněnému vyplacen zpět ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní vedení veřejné sítě elektronických komunikací přes pozemky 
p.č. 274/1, 274/10, 274/12 v k.ú. Dolní Temenice, pro účely napojení lokality výstavby RD 
„Skalka“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČO 
00562262 
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 7.853,-- Kč  včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 60 dnů od 
obdržení platebního dokladu. 

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

 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přes pozemek p.č. 2047/10 v k.ú. Šumperk vodovodní přípojku, pro účely 
připojení objektu prodejny potravin Lidl na adrese M. R. Štefánika 2991/30, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 26178541 
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 84,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Přeplatek ve výši 916,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 1.000,-- 
Kč, zaplacené dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni VBb 17/02/Sk 
ze dne 08. 07. 2002, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do 
KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu. 
- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemek p.č. 1327/3 v k.ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – J., parcela 239/4, NNv“. 
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 minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0036/2014/Pe ze dne 16. 10. 2014. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.05.2016 do 01.06.2016 dle usnesení rady města č. 1881/16 ze dne 12.05.2016,  
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), v 2. NP, a to sklad, klubovna, hala, lázeň, WC dívky, WC 
chlapci, klubovna, pracovna, sál, kuchyň a pracovna: 
 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČO: 00303461 
- vypůjčitel: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01,  

IČO: 25852957 
- účel: realizace aktivit v rámci sociálních služeb (odlehčovací služba ambulantní a služba 

osobní asistence) pro děti a mladé dospělé s autismem  
- doba výpůjčky: určitá 1 rok od 16.06.2016 do 15.06.2017  
- služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová 

voda) se vypůjčitel zavazuje hradit půjčiteli paušální částkou ve výši 1.000,-Kč vč. 
DPH/měsíc 
 

        Termín:  31.07.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

nesouhlasí 
s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů, Okresní organizace Šumperk, IČO 00448923, 
v budově na adrese Komenského 810/9, Šumperk (budova č.p. 810 je součástí st.p.č. 994 
v k.ú. Šumperk, or. Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Komín). 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0004/2014 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a K. H., oba bytem Čsl. armády 
445/22, Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 39 v domě  na 
ulici Čsl. armády 445/22   v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 8. 2016  do   31. 1. 2017. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
N/0007/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H.,  bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1276/44 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2016  do   31. 12. 2016. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0008/2014 
uzavřené dne 2. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. a J. B., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici Banskobystrická 
1276/44  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 
2016  do   31. 7. 2017. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0006/2014 
uzavřené dne 27. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a K. M., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 5  v domě na ulici Balbínova 879/19  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 
2018. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0030/2015 
uzavřené dne 25. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako 
nájemkyně na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 
1279/50  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  
2016  do   30. 6. 2017. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0029/2015 
uzavřené dne 13. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. T., bytem Šumperk, jako nájemkyně 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 11 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 
2017. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0007/2015 
uzavřené dne 17. 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 nájemkyně 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Lidická 1312/75  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 
2018. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. P/0017/2015 
uzavřené dne 11. 1. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. P., bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  na ulici Lidická 1312/75  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8.  2016  do   31. 7. 
2017. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0011/2014 
uzavřené dne 18. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   31. 
12. 2016. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 985/2008-N 
uzavřené dne 16. 12. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a společností PONTIS Šumperk o.p.s., se 
sídlem Gen. Svobody 68, Šumperk, IČO 25843907, jako nájemcem na straně druhé, jejímž 
předmětem je  byt  č. 21 v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku.  Předmětem 
dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 2018. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. P/0011/2015 
uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 22 v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8.  2016  do   31. 7. 
2018. 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0026/2015 
uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a M. H., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 17 v domě  na ulici Zahradní 2707/35  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 
2017. 
 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0025/2014 
uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. D.,  bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 22 v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7.  2016  do   30. 6. 
2017. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Banskobystrická 1276/44 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a D. P., Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. 7. 2016, 
smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 52 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 P. Ž., Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok, předpokládaný počátek nájmu od 1. 7. 2016, 
smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Hl. třída 31, Šumperk – oprava podlahy a osvětlení v 
tělocvičně“ 
 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, Ing. Milena 
Kratochvílová 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Langer, 
PhDr. Oldřich Svozil 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024 
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, PSČ 

110 00, IČO 47153903 
 
       Termín:  15.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1664/16 ze dne 17.3.2016 spočívající v rozšíření plánu oprav a údržby 
nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2016 o akci „Třebízského 1, Šumperk – 
rekonstrukce zdroje tepla“ 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Třebízského 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“ 
 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Kateřina Juránková, Ing. 
Vladislav Mesiarkin 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Zatloukalová, 
PaedDr. Zdeněk Formánek 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26865360 
- TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8.května 2952/24, Šumperk, IČO 

25868349 
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180 
- ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČO 25844750 
- SATEZA a.s., se sídlem 8.května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129 
 
        Termín:  15.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
Pavlu Dvouletému, se sídlem Šmeralova 766/4, Šumperk, IČO 61577073, umístit vlastní  
inzertní skříňku na domě Hlavní třída 289/12 v Šumperku. 
 
Podmínky: 
- právo umístění na dobu neurčitou 
- úplata za umístění inzertní skříňky ve výši 1 500,- Kč/rok + DPH 
- skříňka bude využívána k umísťování materiálů spojených s podnikatelskou činností 

vlastníka skříňky  
- vlastník skříňky bude provádět údržbu a opravy inzertní skříňky na vlastní náklady, špatný 

stav inzertní skříňky je výpovědním důvodem 
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- výpovědní lhůta činí 1 měsíc, sjednává se možnost výpovědi bez udání důvodu  
- právo umístění bude smluvně zajištěno uzavřením smlouvy dle § 1746, odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb,, občanský zákoník, po obdržení souhlasu oddělení státní památkové péče 
MěÚ Šumperk 
 

Uzavřením předmětné smlouvy bude ukončena Smlouva o nájmu movité věci č. 
OSTO/0007/2011 ze dne 13.7.2011, kde předmětem nájmu je movitá věc – inzertní skříňka 
na domě Gen. Svobody 254/1, Šumperk. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastník pozemku: L. P., bytem Bratrušov  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
        Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 922/1 o výměře cca 825 m2 v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: L. P., bytem Bratrušov  
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  100,- 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 

 
Termín:  16.06.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastníci dotčeného pozemku p.č. 1677 v k.ú. Bratrušov zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastníci pozemku: manželé M. a A. M. bytem Šumperk  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
        Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 1677 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Bratrušov za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: manželé M. a A. M., bytem Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena:  100,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím 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 

 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastníci dotčených pozemků p.č. 873/2, p.č. 884/1 a p.č. 885 v k.ú. Horní Temenice 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastníci pozemku: manželé J. a M. P., bytem Bratrušov  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
        Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 873/2 o výměře cca 247 m2, části p.p.č. 884/1 o výměře 
cca 43 m2 a části p.p.č. 885 o výměře cca 193 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: manželé J. a M. P., bytem Bratrušov  
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  100,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím 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 

 
         Termín:  16.06.2016 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou podíloví spoluvlastníci dotčených pozemků p.č. 464 a p.č. 500/6 v k.ú. Dolní Temenice 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- spoluvlastníci pozemku:  

L. H., bytem Olomouc, podíl ½ 
J. J., bytem Kamýk, podíl ½ 

- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
        Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 464 o výměře cca 491 m2 a části p.p.č. 500/6 o výměře cca 
54 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající:  
- L. H., bytem Olomouc, podíl ½ 
- J. J., bytem Kamýk, podíl ½ 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  100,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím 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 

 
        Termín:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastník pozemku: S. H., bytem Šumperk  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 970/1 o výměře cca 481 m2 v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: S. H., bytem Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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- kupní cena:  100,- 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 

 
Termín:  16.06.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou podíloví spoluvlastníci dotčeného pozemku st.p.č. 245 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- spoluvlastníci pozemku:  

R. K., bytem Šumperk, podíl ½ 
L. O., bytem Šumperk, podíl ½ 

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

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části st.p.č. 245 o výměře cca 758 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající:  
- R. K., bytem Šumperk, podíl ½ 
- L. O., bytem Šumperk, podíl ½ 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku:  224,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícím 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 

 
Termín:  16.06.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastníci dotčeného pozemku p.č. 541/7 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastníci pozemku: manželé J. a J. G., bytem Bohdíkov  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 541/7 o výměře cca 86 m2  v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: manželé J. a J. G., bytem Bohdíkov  
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku:  333,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícím 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 

 
Termín:  16.06.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 537/1 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětném pozemku stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastník pozemku: L. V., bytem Šumperk  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 537/1 o výměře cca 877 m2 v k.ú. Dolní Temenice za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: L. V., bytem Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku:  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, pokud bude před kolaudací 
stavby vymazáno zástavní právo váznoucí na předmětné části pozemku p.č. 537/1 v k.ú. 
Dolní Temenice, v opačném případě bude kupní smlouva uzavřena až po výmazu výše 
uvedeného zástavního práva, nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

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

 
Termín:  16.06.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 541/1, p.č. 352, p.č. 877, p.č. 349/2 vše v k.ú. Dolní 
Temenice a pozemků p.č. 725, p.č. 1285, p.č. 727/5, p.č. 742, p.č. 727/4, p.č. 727/3, p.č. 
791 a p.č. 793 vše v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných 
pozemcích stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastník pozemků: J. K., bytem Bratrušov  
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.05.2016  do 01.06.2016 dle usnesení RM č. 1873/16 ze dne  12.05.2016 schválit 
budoucí směnu pozemků bez finančního vyrovnání za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 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:  16.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 505/1, p.č. 506/1, p.č. 416, ZE p.č. 500/3 vše v k.ú. 
Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
„Cyklostezka Bratrušov“: 
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- vlastník pozemku: ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015 
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

 
Termín:  31.10.2016 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se 
stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 
 
- z vlastnictví spol. ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO: 60793015, 

budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ: 00303461, část p.p.č. 505/1 o výměře cca 641 m2, část p.p.č. 506/1 o výměře cca 
24 m2, část p.p.č. 416 o výměře cca 477 m2 a část poz. ve ZE p.č. 500/3 o výměře cca  
683 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice, hodnota těchto pozemků je stanovena dle usnesení ZM 
č. 326/15 ze dne  5.11.2015 ve znění usnesení ZM č. 439/16 ze dne 31.3.2016 ve výši 
100,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne prodávajícímu 
povinnost DPH odvést 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
budou převedeny do vlastnictví spol. ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, 
IČO: 60793015, p.p.č. 3461 o výměře 5686 m2, p.p.č. 3449 o výměře 4 788 m2 a p.p.č. 
3443 o výměře 450 m2 vše v k.ú. Nový Malín,  hodnota těchto pozemků je stanovena 
dohodou ve výši 12,- Kč/m2  

- směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním hodnot vzájemně směňovaných 
nemovitostí 

- mezi spol. ÚSOVSKO  a. s. a městem Šumperk bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
směnné, směnná smlouva bude uzavřena smlouva před kolaudací  stavby „Cyklostezka 
Bratrušov“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na 
své náklady město Šumperk, a po schválení směny v zastupitelstvu města 

 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 
kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 857 a p.č. 873/1 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Cyklostezka Bratrušov“: 
- vlastník pozemků: J. V., bytem Šumperk 
- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 

Termín:  31.10.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit budoucí výkup části p.p.č. 857 o výměře cca 805 m2 a části p.p.č. 873/1 o výměře 
746 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. V., bytem Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  100,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést – u části p.p.č. 857 o výměře cca 805 m2 a části 
p.p.č. 873/1 o výměře cca 411 m2 přímo pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

-  50,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne prodávajícímu 
povinnost DPH odvést – u části p.p.č. 873/1 o výměře cca 335 m2 mezi stavbou 
„Cyklostezka Bratrušov“ a silnicí č. II/446 

- 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 
 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 1279/2 v k.ú. Horní 
Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku výstavbu chodníku. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Zábřeh Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901, IČO: 41031024 
 
Podmínky: 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci výstavby podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 
- smlouva bude uzavřena po předložené odsouhlasené studii odborem RÚI a PMŠ a.s. 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit budoucí převzetí chodníku na části p.p.č. 682/13 a p.p.č. 1279/2 oba v k.ú. Horní 
Temenice při komunikaci Hrabenovské, do majetku a správy města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk. Chodník, včetně zastavěné části p.p.č. 682/13 v k.ú. Horní Temenice 
bude do majetku a správy města Šumperka převzat od investora stavby   EKOZIS spol. s.r.o., 
se sídlem Zábřeh Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901, IČO: 41031024 za kupní cenu 1,-Kč/celek 
v případě, pokud budou splněny podmínky výstavby, které budou dány v rámci správního řízení 
povolení stavby chodníku odborem RÚI a PMŠ a.s. a dále v případě, pokud bude dořešen 
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majetkoprávní vztah k pozemku pod chodníkem na části p.p.č. 682/13 v k,ú. Horní Temenice, 
který není ve vlastnictví města. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit kupní cenu pozemku na výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Hniličkou o výměře cca 
12 867 m2 ve výši  950,-Kč/m2 + sazba DPH v platné výši.  
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing.Bittnerová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č.  2136 a část pozemku p.č. 
2137/8 o celkové výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Účel nájmu:  zajištění přístupu k zahradě u rodinného domu na adrese Na Kopečku 

3099/48, Šumperk 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku a oplocení na náklady nájemce. 
 
       Termín:  13.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit v rámci plánované průmyslové zóny IV vybudování protipovodňového opatření, 
příjezdové komunikace do PZ IV a přemostění Bratrušovského potoka jako investici města 
Šumperka včetně vypracování projektové dokumentace. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Bittnerová 
 

doporučuje ZM 
schválit pro případné zájemce kupní cenu pozemků v průmyslové zóně IV o výměře cca 10 ha 
ve výši 250,- Kč/m2 + sazba DPH v platné výši + poplatky za vynětí ze ZPF se zohledněním 
pásma CHOPAV. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č.1273/10 – ostatní plocha o výměře cca 
400 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Šumperk (lokalita 
autobusového nádraží v Šumperku) ve vlastnictví města Šumperk za majetek ve vlastnictví 
společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO 45192057  (dílo komunikace, nástupních ostrůvků a chodníku na pozemku 
p.č.1273/10 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk). 
 
Účel: majetkoprávní vypořádání lokality autobusového nádraží v Šumperku s finančním  
 vyrovnáním ve prospěch společnosti ČSAD Ostrava a.s. ve výši 1.000.000,--Kč. 
 
       Termín:  06.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje  
kontrolu usnesení RM č.: 5412/10, 4587/14, 1180/15, 1336/15, 1415/15, 1466/16, 
1491/16, 1492/16, 1493/16, 1570/16, 1605/16, 1606/16, 1611/16, 1630/16, 
1654/16, 1655/16, 1656/16, 1694/16, 1701/16, 1717/16, 1718/16, 1721/16, 
1723/16, 1725/16, 1729/16, 1753/16, 1758/16, 1759/16, 1760/16, 1761/16, 
1762/16, 1764/16, 1765/16, 1771/16, 1779/16, 1780/16, 1782/16, 1783/16, 
1785/16, 1792/16, 1813/16, 1814/16, 1815/16, 1816/16, 1824/16, 1825/16, 
1827/16, 1828/16, 1829/16, 1830/16, 1831/16, 1833/16, 1834/16, 1835/16, 
1836/16, 1837/16, 1838/16, 1839/16, 1840/16, 1844/16, 1845/16, 1847/16, 
1850/16, 1861/16, 1866/16, 1873/16, 1875/16, 1881/16, 1882/16, 1891/16, 
1892/16, 1893/16, 1895/16, 1896/16, 1897/16, 1898/16, 1899/16, 1900/16, 
1901/16, 1902/16, 1903/16, 1904/16, 1905/16, 1907/16, 1908/16, 1909/16, 
1910/16, 1911/16, 1912/16, 1916/16, 1917/16, 1918/16, 1922/16, 1923/16, 
1930/16,   1931/16,    1932/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1082/15 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1770/16 do 30.06.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1934/16 do 30.06.2016 Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

ruší 
usnesení RM č. 1778/16 ze dne 14.4.2016 – pronájem garáže č. 102 s dílnou na ul. 
Temenická 2795/109 v Šumperku z důvodu odstoupení účastníka smlouvy ze zdravotních 
důvodů. 
 
       Termín:  23.06.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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ruší 
usnesení RM č. 1887/16 ze dne 12.5.2016 – uzavření dohody o zániku nájmu nebytových 
prostor – garáž a dílna v objektu Temenická 2795/109, Šumperk, z důvodu úmrtí účastníka 
nájemní smlouvy. 
 
       Termín:  23.06.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 18. 5. 2016. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „Veřejné 
osvětlení podél komunikace parc.č. 2085 v k.ú. Šumperk, napojení lokality Na Bělidle “   
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt,  
  Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jan Doležal     
             
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,  
  Rudolf Krňávek 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
 
ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk IČO 26812380 
GRENT – ŽVÁČEK s.r.o., Chromeč, 40 IČO 26808251 
EMONTAS, s.r.o., Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČO 25883551 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele projektové 
dokumentace akce: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ 
 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt,  
  Ing. Radek Novotný, Ing. Pavel Volf 
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náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková,  
  Ing. Jaroslava Vicencová, Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČO 10644334 
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251 
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČO 44961944 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o úhradě zvýšených ztrát v rámci stavby: „Křižovatka místních komunikací ul. 
Vančurova – Zábřežská včetně ul. Nerudova“ s vlastníkem dopravce veřejné linkové 
příměstské osobní dopravě společností ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25827405. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - fasáda“   uchazeče  SYNOVUS s.r.o., Lidická 700/19, 
Brno, IČO 04073533. Nabídková cena je 3.219.303,63 Kč bez DPH, tj. 3.895.357,39 Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Sportovně – rekreační areál Benátky - hřiště“ zhotovitelem akce sport cité+ s.r.o., Bílovice 
519, IČO 04929845. Nabídková cena je 1.597.400,- Kč bez DPH, tj. 1.932.854,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Modernizace sportoviště u ZŠ Vrchlického 22“ zhotovitelem akce Sdružení pro sportoviště 
Vrchlického, 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 7.727.182,- Kč bez DPH, tj. 9.349.890,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ 
Šumavská – akustický podhled“ vyloučit uchazeče Tomáš Wojaczek, Masarykova 851, Orlová - 
Lutyně, IČO 70324638.  
 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „ZŠ Šumavská – akustický podhled“ uchazeče RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 
20/1290, Rýmařov, IČO 25391810. Nabídková cena je 371.727,- Kč bez DPH, tj. 449.789,67 
Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: „ZŠ ul. 8. května, Šumperk – rekonstrukce kuchyně – zařízení 
vzduchotechniky“ zhotovitelem stavby uchazeč  Jiří Kouřil, Dolany 77, 783 16 Dolany, IČO: 
48386740. Celková nabídková cena je 1.247.970,- Kč bez DPH tj. 1.510.043,70 Kč včetně 
DPH. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice, dílčí část: Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku - Temenici - II. etapa“ zhotovitelem stavby společnost  EKOZIS spol. 
s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024. Celková nabídková cena je 
3 343 791,- Kč bez DPH, tj. 4 045 987,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2016 a  uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2016 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  
č.  309/15 ze dne 05.11.2015, dle přílohy č. 1. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
neschválit žádosti o dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2016, dle 
přílohy č. 2. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:    
         
přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2016 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2016 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  
č.  309/15 ze dne 05.11.2015, dle přílohy č. 3. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

doporučuje ZM 
schválit společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. se sídlem Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 
26840219, změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2016 z hokejové 
sezóny  2016/2017 – I. NHL (od 01.05.2016 do 30.04.2017) na  hokejovou sezónu 
2016/2017 – II. NHL (od 01.05.2016 do 30.04.2017). 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.200 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:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.500 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:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dary, v souladu s § 27odst. 5  
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, na realizaci akcí cyklu Via Lucis v celkové výši 18.500 Kč, a to:  
- 10.000 Kč od společnosti APATOR METRA, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24, Šumperk, 

zastoupené Ing. Miroslavem Kubíčkem, jednatelem, IČO 26834073 
- 3.000 Kč od společnosti IREA, s.r.o., se sídlem Mánesova 17, Šumperk, zastoupené 

jednatelem Ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem, IČO 48390062 
- 5.500 Kč od společnosti Vápenka Vitošov, s.r.o., se sídlem Hrabová 54, Zábřeh, 

zastoupená jednateli Ing. Petrem Hrbkem a Ing. Tomášem Souralem, IČO 45196940 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s § 31 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 8.580 Kč. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 463.764 Kč. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 7.315 Kč. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085,  
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 20.846 Kč. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 rekonstrukci atletické rovinky  
u hřiště školy, v celkové výši do 170 tis. Kč. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, 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 opravy  
dle předloženého návrhu, v celkové výši do 500 tis. Kč. 
 
       Termín:  12.05.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách  
ve městě Šumperku pro školní rok 2016/2017. 
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doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 
organizace, IČO 71011994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 
15.09.2005 a dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013. 
 
       Termín:  16.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
svěření působnosti vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, k úpravě prodejních cen 
regionálních produktů v Informačním centru Šumperk v případě zvýšení nákupní ceny zboží ze 
strany dodavatele v souladu s doporučenými cenami producentů, případně doporučenou 
marží. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
prodejní ceny následujících regionálních produktů v Informačním centru Šumperk (ceny jsou 
uvedeny včetně DPH): 
 
- Meruňkové víno 0,5 l      125 Kč 
- Rakytníkové víno 0,5 l      125 Kč 
- Švestkové víno 0,5 l      125 Kč 
- Medvědí česnek víno 0,5 l      125 Kč  
- Likérový nápoj Altvater Praděd 0,5 l    335 Kč 
- Koník čokoládový mléčný/hořký          17 Kč 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
- Turistická nálepka                12 Kč 
- Pohled radnice (kresba V. R.)       4 Kč 
- Pohled Praděd (od P. V.)        4 Kč 
- Pohled Pozdrav z Jeseníků (od P. V.)      4 Kč 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
vzor smlouvy komisionářské, jejímž předmětem bude prodej a distribuce propagačních 
předmětů, produktů a vstupenek v Informačním centru Šumperk. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
uzavření komisionářské smlouvy o prodeji produktu Olomouc region Card s Reklamní 
agenturou m-ARK, se sídlem Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO 449 03 383, zastoupenou 
RNDr. Ivanem Markem. 
 
       Termín:  02.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0020/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V.H., bytem Šumperk, 
jako nájemcem bytu č. 105 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 
2336/24 na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0019/2015 
uzavřené dne 26. 6. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
bytu č. 106 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně 
druhé, za podmínek: 
 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 7. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0020/2015 
uzavřené dne 28. 7. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. M., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 109 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 na straně 
druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 8. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0001/2014 uzavřené dne 3. 2. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. N., bytem Šumperk, 
zastoupenou opatrovníkem A. N., jako nájemkyní bytu zvláštního určení č. 1 v domě 
v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0013/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. K., bytem Šumperk, 
jako nájemkyní bytu zvláštního určení č. 3 v domě v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, 
na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0015/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Š. D., bytem 
Šumperk, jako nájemcem bytu zvláštního určení č. 8 v domě v Šumperku, v ulici Temenické 
2795/109, na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., 
Olomouc, jako nájemcem chráněného bytu č. 3 v domě v Šumperku, v ulici Temenické 
3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
     
 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. Ř., 
bytem Šumperk, jako nájemkyní chráněného bytu č. 1 v domě v Šumperku, v ulici Temenické 
3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
     
 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. B., 
bytem Šumperk, zastoupenou opatrovníkem M. L., jako nájemkyní chráněného bytu č. 8 
v domě v Šumperku, v ulici Temenické 3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. K., 
bytem Šumperk, jako nájemcem chráněného bytu č. 7 v domě v Šumperku, v ulici Temenické 
3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
     
 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. P., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
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- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 
1. 7. 2016  

- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2015. 

 
 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 
 

- rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 

 
 

ukládá 
pokračovat v rozšiřování svozu bioodpadu z prostředků města v parametrech nastavených 
v rámci dotačního titulu „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku,“ který 
byl realizován v roce 2014. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2016 včetně programu. 

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






