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Spis. zn.: 79396/2009 
Č.j.: 81313/2009 

 

U S N E S E N Í  

ze 79. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.09.2009 
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. 
 

4236/09 Výsledky hospodaření k 30.6.2009 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2009. 
 
        

4237/09 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperk k 30.6.2009 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperk 
k 30.6.2009. 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2009 (tis. Kč) 
 

 
Název PO/ředitel výnosy z toho: náklady  hospodářský 

  celkem 
provozní 
dotace granty celkem výsledek 

ZŠ Šumperk, E. Beneše,  PaedDr. Tichý 13 281,27 1 840,50 0,00 12 509,04 772,23 
ZŠ Šumperk, 8. května, Mgr. Pavelka 15 115,90 1 989,00 0,00 14 868,71 247,19 
ZŠ Šumperk, Sluneční, Mgr. Hynková 11 856,75 2 085,50 32,00 10 487,17 1 369,58 
ZŠ Šumperk, Vrchlického, Mgr. Smýkalová 9 194,45 1 489,00 8,00 8 585,49 608,96 
ZŠ Šumperk, Šumavská, Mgr. Krejčí 15 446,63 1 904,00 5,00 14 748,12 698,51 
MŠ Sluníčko-Evaldova, Kotrašová 10 051,03 1 518,50 0,00 9 348,07 702,96 
MŠ Veselá školka-Prievidzská, Bc. Šimková 8 094,38 1 308,50 0,00 7 668,36 426,02 
MŠ Pohádka-Nerudova, Hlavsová 5 764,70 1 053,50 0,00 5 123,96 640,74 
DDM U radnice, PaedDr. Formánek 2 983,85 726,50 2,00 2 774,52 209,33 
Městská knihovna, Mgr. Daňková 4 125,61 2 803,50 25,00 3 506,57 619,04 

Kino Oko, Holubářová 2 765,29 615,00 0,00 2 728,89 36,40 

Celkem příspěvkové organizace 98 679,86 17 333,50 72,00 92 348,90 6 330,96 
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4238/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2009 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru ŠKV a SVV dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4239/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2009: 
příjmy ve výši           463 tis. Kč 
výdaje ve výši           483 tis. Kč 
 
příjmy celkem    939.281 tis. Kč 
výdaje celkem    900.410 tis. Kč 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4240/09 Veřejná zakázka „Investiční úvěrový rámec města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Investiční úvěrový 
rámec města Šumperka“ v letech 2009-2012 poskytovatelem Československou 
obchodní banku, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

4241/09 Veřejná zakázka „Investiční úvěrový rámec města Šumperka“ 

doporučuje ZM 
přijetí úvěru na investice města Šumperka v letech 2009-2012 za podmínek: 
měna: CZK 
výše investičního úvěru: 40.000.000,--Kč 
úroková sazba: 1 měsíční PRIBOR + marže 0,89 % 
splatnost úvěru: 27.9.2012 
zajištění úvěru: vlastní blankosměnkou na řad banky s doložkou „bez protestu“ 
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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4242/09 Prodej akcií společnosti Obchodní korzo, a.s., Dr. E. Beneše 2871/5, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit prodej 1413 kusů akcií společnosti Obchodní korzo, a.s., Dr. E. Beneše 
2871/5, Šumperk, IČ: 60792809 v nominální hodnotě 14.130.000,--Kč za 
nabídnutou kupní cenu 2.000.000,--Kč. 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

4243/09 Plnění investiční výstavby k 31.08.2009 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31.08.2009. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4244/09 Rozšíření parkoviště na ul. Jugoslávské 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rozšíření parkoviště na ul. Jugoslávské“ zhotovitelem firmu STRABAG, a.s., 
odštěpný závod Ostrava, Zábřežská 74, Šumperk. Nabídková cena 1.391.283,72 
Kč, včetně DPH. 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4245/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
5678/02, 18/06, 2197/08, 2199/08, 2716/08, 2717/08, 2725/08, 2842/08, 2897/08, 
2898/08, 2916/08, 3017/08, 3018/08, 3126/09, 3127/09, 3145/09, 3159/09, 
3161/09, 3162/09, 3311/09, 3312/09, 3480/09, 3481/09, 3482/09, 3483/09, 
3484/09, 3485/09, 3486/09, 3490/09, 3517/09, 3528/09, 3532/09, 3613/09, 
3615/09, 3616/09, 3617/09, 3618/09, 3621/09, 3622/09, 3624/09, 3625/09, 
3647/09, 3672/09, 3676/09, 3677/09, 3686/09, 3687/09, 3699/09, 3700/09, 
3713/09, 3715/09, 3736/09, 3737/09, 3738/09, 3739/09, 3741/09, 3742/09, 
3744/09, 3746/09, 3756/09, 3759/09, 3760/09, 3761/09, 3770/09, 3772/09, 
3779/09, 3783/09, 3798/09, 3808/09, 3809/09, 3822/09, 3823/09, 3853/09, 
3854/09, 3856/09, 3858/09, 3861/09, 3866/09, 3870/09, 3871/09, 3873/09, 
3876/09, 3879/09, 3882/09, 3883/09, 3885/09, 3887/09, 3888/09, 3892/09, 
3896/09, 3897/09, 3898/09, 3900/09, 3918/09, 3919/09, 3922/09, 3923/09, 
3928/09, 3929/09, 3932/09, 3933/09, 3934/09, 3935/09, 3937/09, 3938/09, 
3939/09, 3940/09, 3941/09, 3942/09, 3945/09, 3946/09, 3948/09, 3949/09, 
3950/09, 3952/09, 3953/09, 3954/09, 3955/09, 3956/09, 3957/09, 3959/09, 
3960/09, 3961/09, 3978/09, 3979/09, 3980/09, 3981/09, 3985/09, 3986/09, 
3987/09, 3988/09, 3989/09, 3990/09, 3992/09, 3993/09, 3995/09, 3996/09, 
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3997/09, 3998/09, 4000/09, 4002/09, 4003/09, 4004/09, 4005/09, 4006/09, 
4007/09, 4009/09, 4014/09, 4015/09, 4019/09, 4020/09, 4022/09, 4023/09, 
4024/09, 4025/09, 4030/09, 4031/09, 4032/09, 4033/09, 4034/09, 4035/09, 
4036/09, 4037/09, 4038/09, 4040/09, 4043/09, 4044/09, 4045/09, 4049/09, 
4050/09, 4051/09, 4052/09, 4053/09, 4055/09, 4056/09, 4058/09, 4059/09, 
4060/09, 4061/09, 4062/09, 4063/09, 4065/09, 4066/09, 4067/09, 4068/09, 
4070/09, 4074/09, 4075/09, 4076/09, 4077/09, 4078/09, 4079/09, 4080/09, 
4082/09, 4083/09, 4084/09, 4085/09, 4086/09, 4087/09, 4088/09, 4089/09, 
4090/09, 4091/09, 4093/09, 4094/09, 4098/09, 4100/09, 4101/09, 4103/09, 
4104/09, 4105/09, 4106/09, 4107/09, 4108/09, 4109/09, 4110/09, 4112/09, 
4119/09, 4122/09, 4123/09, 4124/09, 4125/09, 4126/09, 4127/09, 4128/09, 
4130/09, 4131/09, 4135/09, 4136/09, 4137/09, 4138/09, 4139/09, 4140/09, 
4142/09, 4143/09, 4145/09, 4146/09, 4148/09, 4152/09, 4154/09, 4155/09, 
4156/09, 4157/09, 4158/09, 4159/09, 4160/09, 4161/09, 4162/09, 4163/09, 
4164/09, 4165/09, 4166/09, 4167/09, 4171/09, 4172/09, 4173/09, 4174/09, 
4176/09, 4179/09, 4180/09, 4183/09, 4197/09, 4198/09, 4200/09, 4202/09, 
4204/09, 4205/09, 4206/09, 4207/09, 4209/09, 4213/09, 4214/09, 4215/09, 
4216/09, 4217/09, 4225/09, 4226/09, 4227/09, 4233/09, 1609/07, 3461/09,  
3930/09,   3936/09,   4178/09,   4181/09,  4182/09,   4184/09. 
 

 

4246/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5989/02 do 31.12.2009   Zodpovídá: Mgr. Brož 
1278/07 do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
1898/08 do 31.01.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2340/08 do 08.10.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3359/09 do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3511/09 do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3675/09  do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3689/09 do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3769/09 do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3792/09 do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3793/09 do 31.10.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3857/09 do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3983/09 do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3984/09  do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4001/09  do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4069/09  do 30.04.2010   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
4097/09  do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4120/09  do 31.12.2009   Zodpovídá: PaedDr. Formánek 
4141/09 do 08.10.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4177/09 do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4229/09 do 15.10.2009   Zodpovídá: pí Hynková 
4230/09 do 15.10.2009   Zodpovídá: pí Hynková 
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4247/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení části usnesení RM č. 1609/07 

ruší 
usnesení RM č. 1609/07 v části týkající se realizace parkovišť na ul. Fibichově a 
ul. Finské. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

4248/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1859/08 

ruší 
usnesení RM č. 1859/08  k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II, Střední Morava, podoblast podpory 3.3.1 na obnovu 
ubytovacího a stravovacího zázemí střediska Švagrov. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

4249/09 MJP – pronájem části p.p.č. 2047/9 v k.ú. Šumperk (or. u vjezdu do Uhelných 
skladů)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.08.2009  do 09.09.2009  dle usnesení rady města č. 4200/09    
ze dne 20.08.2009, pronájem části pozemku p. č. 2047/9 o výměře cca 350 m2  
v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků před daným areálem 
- nájemce: LIKAMA, s.r.o., se sídlem Rapotín č. 550, PSČ 788 13,            

IČ: 483 99 175 
- nájemné: 55,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá 
 
       Termín: 25.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4250/09 MJP – dodatek č. 1 k NS č. MP 23/2006 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MP 23/2006 ze dne 30.6.2006 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám.  Míru 1, PSČ: 787 93,  
IČ: 00303461,  jako pronajímatelem a Šumperskou nemocnicí, a.s., se sídlem 
Šumperk, Nerudova 41, PSČ 787 01, IČ: 47682795, jako nájemcem. Dodatkem č. 
1 dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek p.č. 607/7 o výměře 2 216 m2         
v   k. ú. Dolní Temenice, čímž dojde také ke snížení nájemného z 15.996,--Kč/rok 
na 11.564,--Kč/rok. 
Ostatní  ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny. 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4251/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.č. 607/7 v k.ú. Dolní Temenice  

schvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 607/7 o výměře 2 216 m2 v k. ú. 
Dolní Temenice za účelem rekreačního využití klienty Domova důchodců 
Šumperk. Výše nájmu: 2,--Kč/m2/rok. 
 
       Termín: 25.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4252/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 3114 v k.ú. Šumperk, 
účelová komunikace nad Slovanem 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 3114 o výměře 
cca 100 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  pozemek pod účelovou komunikací 
- kupní cena včetně betonové zpevněné plochy:  600,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
 

Termín: 25.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 79 – 10.09.2009 

 
7 

 

4253/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 166/3 a další v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 166/3 o výměře cca 
100 m2 a část p.p.č. 166/2 o výměře cca 6 m2 vše v k. ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- účel nájmu:  pozemek pod přístavbou včetně zázemí 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá 

       Termín: 25.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4254/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat části pozemků u budovy č.p. 90, 
or. u ulice Tatranské 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části p.p.č. 53/1 o 
výměře cca 85 m2, části p.p.č. 2164/2 o výměře cca 15 m2, části p.p.č. 197 o 
výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 198 o výměře cca 55 m2 vše v k. ú. Šumperk za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: přístup ze zadní části do dvora u budovy č.p. 90 a 

zázemí k domu 
- kupní cena pozemku:  500,--Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 

souhlasu ke stavbě „Revitalizace ulice J. z Poděbrad v Šumperku“,  po 
zaměření skutečného stavu stavby parkoviště u ulice Tatranské geometrickým 
plánem, který bude vyhotoven v rámci akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad   
v Šumperku“ a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do       
31. 12. 2011 

- náklady na případné další dělení pozemků v dané lokalitě geometrickým 
plánem uhradí budoucí kupující 

       Termín: 25.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4255/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1423/8 v k.ú. Šumperk, or. ul. Horova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes 
p.p.č.  1423/8  v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
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V. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  680,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/2009 ze dne 16.04.2009  a bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011  

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4256/09 MJP – změna a doplnění usnesení RM č. 4092/09, věcné břemeno ul. 
Sládkova  

schvaluje 
změnu a doplnění usnesení RM č.  4092/09  ze dne  23.07.2009, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
budoucím povinným z věcného břemene městem Šumperk, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461 a  J. D., bytem 
Šumperk,  PSČ 787 01 jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
I. Změna usnesení spočívá v označení předmětu věcného břemene, text 

„v právu uložení a správy plynové,  vodovodní a elektro NN přípojky  přes 
p.p.č. 920/3 v  k.ú.  Dolní Temenice bude nahrazen textem „v právu uložení 
a správy plynové a elektro NN přípojky  přes p.p.č. 920/3 v  k.ú.  Dolní 
Temenice 

II. Změna usnesení spočívá v označení výše zálohové částky původní částka 
1.000,--Kč včetně 19% DPH bude nahrazena zálohovou částkou ve výši 
3.400,--Kč včetně 19 %DPH 
Doplnění usnesení spočívá o rozšíření předmětu věcného břemene - text 
usnesení bude doplněn  o  text: 
„v právu uložení a správy  vodovodní přípojky  přes p.p.č. 120/1 a p.p.č. 
120/2  v  k.ú.  Dolní Temenice“ 

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4257/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
564/21 a p.p.č. 2065 v k.ú. Šumperk, or. ul. Polní 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes 

p.p.č. 564/21 a p.p.č. 2065 v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
R. T.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 640,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011  

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínku stanovenou MěÚ, 
odborem RÚI, a to, že  vodovodní a kanalizační vedení bude uloženo do 
hloubky  min. 1,20 m z důvodu možnosti vybudování  cyklotrasy, náklady 
spojené s nedodržením podmínky hradí vlastník p řípojek  

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4258/09 MJP – prodloužení výpůjčky pozemku p.č. 1257/123 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 12.8.2009 do 28.8.2009 dle usnesení RM č. 4148/09 ze 
dne 6.8.2009  vypůjčit pozemek p.č. 1257/123 v k.ú. Šumperk za následujících 
podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- vypůjčitel: Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku, se 

sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ 25638955, DIČ CZ 25511891 
- účel: umožnění přístupu k budově Okresního sdružení Českého svazu tělesné 

výchovy v Šumperku 
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- doba výpůjčky:  určitá od 1.1.2010 do 31.12.2019 
- vypůjčitel se zaváže provádět údržbu vypůjčeného pozemku 
- vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jinému k užívání 
- smlouvu je možné vypovědět, a to z těchto důvodů: 

- vypůjčitel neplní řádně povinnost udržovat vypůjčený pozemek a po 
písemném upozornění půjčitele nesjedná neprodleně nápravu 

- vypůjčitel užívá vypůjčený pozemek v rozporu s účelem této smlouvy 
- výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet dnem doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně 
- smlouvu je možné ukončit také dohodou smluvních stran 
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4259/09 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OBCH/0046/2009, restaurování 
morového sloupu  na nám. Míru v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OBCH/0046/2009 ze dne 24.7.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk jako objednatelem a Jakubem Ďoubalem jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je restaurování morového sloupu na nám.Míru 
v Šumperku. Předmětem tohoto dodatku je doplnění předmětu plnění výše 
uvedené smlouvy o dílo o následující vícepráce: 
- odstranění nevhodných tmelů a rekonstrukce chybějících částí – rekonstrukce 

modelace na soše sv. Šebestiána a dalších sochách      65.000,--Kč bez DPH 
 
- sejmutí andílka, zajištění praskliny a nové osazení včetně zajištění  proti pádu  
         25.000,--Kč bez DPH 
 
- repase svatozáře P. Marie       6.000,--Kč bez DPH

    
- oplechování říms      35.000,--Kč bez DPH 
 
- odsolování podstavce                    165.000,--Kč bez DPH 
         
Celková cena díla se tak navýší o 296.000,--Kč bez 9 % DPH.  
Termín plnění bude posunut z 11/2009 na 6/2010. 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4260/09 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OBCH/0046/2009, restaurování 
morového sloupu  na nám. Míru v Šumperku 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření č. 12 na straně výdajů 
částku ve výši 296.000,--Kč bez 9 % DPH, tj. 322.640,--Kč včetně DPH na úhradu 
víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OBCH/0046/2009 uzavřené dne 
24.7.2009 mezi městem Šumperk jako objednatelem a Jakubem Ďoubalem jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je restaurování morového sloupu na nám.Míru 
v Šumperku. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

4261/09 MJP – změna termínu změny účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je byt č. 58 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4191/09 ze dne 20.8.2009 týkající se změny nájemce bytu 
č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku z pana A. H.  na paní M. K.  
Změna tohoto usnesení spočívá ve změně termínu uzavření dohody o zániku 
nájmu bytu č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 z 30.9.2009 na 31.10.2009 a 
termínu uzavření nájemní smlouvy z 1.10.2009 na 1.11.2009.  
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4262/09 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 41 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.9.2009 s nájemcem panem R. G.,  bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s paní 
P. V.,  bytem Šumperk. 

 
Termín:  31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4263/09 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 41 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku  

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem R. G.,  bytem Šumperk,  a to ke dni 30.9.2009. Pan 
R. G.,  bytem Šumperk,  v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s paní P. V.  
  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 14       
v Šumperku s paní P. V.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.10.2009.   
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4264/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 89, 91, Šumperk 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1138/09 ze dne 23.4.2009 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4265/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 89, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10.2.2009 do 26.2.2009 dle usnesení rady města č. 
3239/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej budovy č.p. 2781 na st.p.č. 610/3 a 
pozemku pod domem st.p.č. 610/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
ozn. Temenická 89 do podílového spoluvlastnictví nájemcům tří nebytových 
prostor nacházejících se v tomto objektu za těchto podmínek:  
1. kupující: H. K.,  Šumperk 
Velikost podílu: 248/1000 
Kupní cena: 7.000,--č/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a        
zázemí k nebytovému prostoru  tj. 112.000,--Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 1.901,--Kč 
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2. kupující: J. V.,  Šumperk 
Velikost podílu: 456/1000 
Kupní cena:  7.000,--Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a zázemí 
k nebytovému prostoru  tj. 205.800,--Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 3.495,--Kč 
 
3. kupující:  V. B.,  Šumperk 
Velikost podílu:  296/1000 
Kupní cena: 7.000,--Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a  zázemí 
tj. k nebytovému prostoru tj. 133.000,--Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 2.269,--Kč 
 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad. Kupující bere na vědomí,  že 
objekt je vytápěn z centrální kotelny. 

 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 4266/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 91, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10.2.2009 do 26.2.2009 dle usnesení rady města č. 
3239/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej nebytového prostoru v budově č.p. 2782 
na st.p.č. 610/2 o výměře 94,2 m2 a pozemku pod domem st.p.č.  610/2 o výměře 
113 m2 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 91, za 
těchto podmínek.  
- kupující: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ  47114983 
- kupní cena  7.000,--Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru tj. 659.400,--Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 11.865,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč. 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad. Kupující bere na vědomí, že 
objekt je vytápěn z centrální kotelny. 

 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4267/09 MJP – změna usnesení RM č. 4042/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4042/09 (odrážka první)  ze dne 23. 7. 2009,  týkající 
se uzavření nájemní smlouvy s J. K. k  bytu č. 6 v Šumperku na ulici Lidická 
1312/75  na základě přechodu nájmu  s tím, že nájemné ve výši 31,28   
Kč/m²/měs. se mění  na  nájemné ve výši 26,28 Kč/m²/měs., ostatní ustanovení 
zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4268/09 MJP – bytová problematika – dohoda o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 3 v domě na nám. Gen. Svobody 254/1 
v Šumperku s nájemkyní V. S.,  bytem Šumperk,  ke dni 30.09.2009. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4269/09 MJP – prodej části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.08.2009  do 09.09.2009 dle usnesení rady města č.4204/09 ze 
dne 20.08.2009   schválit prodej  části p.p.č. 556/36  o výměře cca 600m2 v  k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupující: P. D.,  bytem Šumperk 
- účel prodeje: vybudování vsakovací jímky,  zpevněné plochy a zeleně k objektu 

na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s oddělením části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk 

a správní poplatek za zápis vkladu práva do KN 
- kupující pro případ nesplnění sjednaného účelu prodeje uhradí jako 

samostatnou položku vratnou kauci ve výši 30.000,--Kč, která bude kupujícímu 
vrácena v případě, pokud bude sjednaný účel prodeje ze strany kupujícího  
dodržen  

 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4270/09 MJP – prodej p.p.č. 456/1 v k.ú. Šumperk, or. u parku – Smetanovy sady 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat  p.p.č. 456/1  o výměře 863 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- účel  prodeje:  zahrada   
- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku, který bude nedílnou 

součástí vkladu do KN 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4271/09 MJP – neuplatnění předkupního práva – pozemky na Krásném, or. vodní 
nádrž na Krásném 

doporučuje ZM 
schválit neuplatnit předkupní právo sjednané  v souladu s ust. § 602 a násl. 
zákona č. 40/64 Sb. v kupní smlouvě označené jako MP-K 007/2008/Vr, sjednané 
ve prospěch  města Šumperk, kdy kupujícím z kupní smlouvy je P. K.,  bytem 
Šumperk. Předkupní právo je zapsáno u pozemků p.č. 2684/2 , 2685, 2686, 2687 
a 2694 vše v k.ú. Nový Malín. 
Neuplatnit předkupní právo  bude sjednáno společně  se smlouvou , kterou bude 
předmět shora uvedené kupní smlouvy vložen do majetku společnosti Krásné, 
s.r.o. se sídlem Nový Malín 551, IČ 285 80 346, kdy závazkem vlastníka pozemků 
p.č. 2684/2, 2685, 2686, 2687 a 2694, vše v k.ú. Nový Malín, bude p řevzetí 
závazku úhrady smluvní pokuty  ve výši 100.000,--Kč, čl. V. kupní smlouvy         
MP-K 0070/2008/Vr. 
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4272/09 MJP – prodej p.p.č. 554/13 a dalších v k.ú. Šumperk, ul. Vančurova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat p.p.č. 554/13 o výměře 142 m2, p.p,č. 554/14    
o výměře 156 m2 a st.p.č. 946 o výměře 205 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje:  

st.p.č. 946 – zastavěná část………………………………..105,--Kč/m2 
st.p.č. 946 – nezastavěná část, p.p.č. 554/13 a 554/13… 300,--Kč/m2 

- v případě prokázání užívání pozemku bezprávního důvodu úhrada nájemného 
za období nejméně roku 2007, 2008 a 2009 v sazbách platných pro dané 
období 

- kupní cena bude uhrazena zálohově,  s úrokem 6% p.a. s úhradou první 
splátky ve výši nejméně 30% kupní ceny  

- kující uhradí správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku, který bude nedílnou 
součástí vkladu do KN 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4273/09 MJP – pronájem nebytového prostoru – garáže č. 103 s dílnou v Šumperku 
na ulici Temenická 2795/109 na p. č. 652 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.4.2009 do 11.5.2009 dle usnesení RM č. 3667/09 ze dne     
16.4.2009    pronájem nebytového prostoru – garáže č. 103 s dílnou v objektu č.p. 
2795 na parcele p.č. 652, k.ú. Dolní Temenice na adrese Temenická 109, 
Šumperk a uzavřít nájemní smlouvu s P. P.,  bytem Šumperk, a to za podmínek: 
Účel pronájmu:  garáž s dílnou 
Doba nájmu: neurčitou 
Nájemné: 6.061,--Kč/rok 
Služby spojené s užívání nebytového prostoru:  2.400,--Kč/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb:  2.115,--Kč 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4274/09 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13.9.2007,  usnesení ZM č. 
716/08 ze dne 24.4.2008 a usnesení ZM č. 1017/09 ze dne 29.1.2009 spočívající 
v prodloužení předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního 
povolení, a to z data  30.09.2009 na nově stanovený termín 30.9.2010, pokud 
nebude k nově stanovenému datu předloženo povolení v souladu se stavebním 
zákonem, využije budoucí prodávající sjednaného práva a od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupí, bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s projektovou 
dokumentací.   
Dále se stanovuje: 
- nepožadovat  sjednanou smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý započatý 

měsíc nesplnění předložení stavebního povolení nebo potvrzeného ohlášení z 
důvodu překážky výstavby, a to vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, 
Šumperk 

- zahájení výstavby v termínu nejpozději do 31.5.2011 s dokončením stavby      
a uvedení do užívání do 31.12.2012 

- pokud nebude zahájena výstavba rodinného domu v termínu do 31. 5. 2011, 
sjednává si právo budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
bez kompenzace nákladů projektové dokumentace 
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- budoucímu kupujícímu  bude poskytnuta sleva ve výši 30.000,--Kč za vyvolané 

náklady na přeložku vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, Šumperk. 
Sleva bude poskytnuta po předložení prokazatelných nákladů spojených          
s přeložkou vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57  

 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 49/2007, doplněná dodatkem ze dne 30.6.2008 a dodatkem 
ze dne 23.04.2009. 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4275/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Jesenická 55, Šumperk – výměna 
oken a balkónových dveří“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Jesenická 55, Šumperk – výměna oken a 
balkónových dveří“ vyloučit firmy: 
- RI OKNA, a.s., IČ: 60724862, se sídlem Úkoly 1055, 696 81 Bzenec 
- DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., IČ: 25391941, se 

sídlem Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk 
- Janíček – stavební firma, s.r.o., IČ: 26840332, se sídlem Jižní 117/71, 783 01 

Olomouc – Slavonín 
 

       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

4276/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Jesenická 55, Šumperk – výměna 
oken a balkónových dveří“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Jesenická 55, Šumperk – 
výměna oken a balkónových dveří“ zhotovitelem akce firmu SULKO s.r.o., IČ: 
47976969, se sídlem Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh. Nabídková 
cena je 1.396.165,16 Kč včetně DPH.   
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4277/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Radnice – nám .Míru 1, Šumperk – 
stavební úpravy I. NP“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Radnice – nám. Míru 1, 
Šumperk – stavební úpravy I.NP“ zhotovitelem akce firmu SAN-JV, s.r.o., IČ: 
64618951, se sídlem Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk. Nabídková cena je 
1.796.140,--Kč včetně DPH.   
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

4278/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Lautnerova 1, Šumperk – výměna 
oken“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Lautnerova 1, Šumperk – výměna oken“ 
vyloučit firmy: 
- H & M spol. s r.o., IČ: 00568911, se sídlem 8. Května 122, 669 02 Kuchařovice 
- DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., IČ: 25391941, se 

sídlem Nemocniční č. 734/13, 787 01 Šumperk 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

4279/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Lautnerova 1, Šumperk – výměna 
oken“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Lautnerova 1, Šumperk – 
výměna oken“ zhotovitelem akce firmu  AKTOS OKNA s.r.o., IČ: 25823515, se 
sídlem Petrov 137, 788 16 Sobotín. Nabídková cena je 547.255,--Kč včetně DPH.   
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4280/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk                 
– demontáž stávajícího výtahu (V2), dodávka a montáž nového výtahu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Temenická 109, Šumperk – demontáž 
stávajícího výtahu (V2), dodávka a montáž nového výtahu“ vyloučit firmy: 
- VÝTAHY CZ, s.r.o., IČ: 25868641, se sídlem Sládkova 2666/27, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava 
- CENOK – výtahy, a.s., IČ: 25840363, se sídlem Přemyslovců 13, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4281/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk                 
– demontáž stávajícího výtahu (V2), dodávka a montáž nového výtahu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Temenická 109, Šumperk 
– demontáž stávajícího výtahu (V2), dodávka a montáž nového výtahu“ 
zhotovitelem akce firmu OTIS a.s., IČ: 42324254, se sídlem Jana Opletala 1279, 
690 59 Břeclav. Nabídková cena je 1.273.390,--Kč včetně DPH.   
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4282/09 MJP – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Šumperská nemocnice         
– demontáž stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu – 
pavilon „B“ 150 lůžek“  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu „Šumperská nemocnice – 
demontáž stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu - pavilon „B “ 
150 lůžek“. 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 79 – 10.09.2009 

 
20 

 

4283/09 MJP – změna plánu oprav a investic v areálu nemocnice v Šumperku pro rok 
2009 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2989/08 ze dne 4.12.2008, kterým byl schválen plán oprav 
a investic v areálu nemocnice Šumperk – dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 
ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků. 
 
Výše nájmu v roce 2009 je po uplatnění inflace stanovena ve výši   
12.559.213 Kč. 
- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného    1.004.736 Kč 
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného      3.466.343 Kč 
- fond investic – 70 % z 92 %  nájemného       8.088.134 Kč 
- přesun fondu investic roku 2008 do roku 2009      1.584.981 Kč 
 
Fond investic: 
- odstranění havárie kanalizačního řádu z roku 2008 – II. etapa      151.818 Kč 
- instalace systému MaR (měření a regulace u klimatizačních        

jednotek chirurg. komplexu)        3.538.000 Kč 
- rekonstrukce vybavení trafostanice       2.938.000 Kč 
- chirurgický komplex – vybudování 3 ortopedických ambulancí      990.530 Kč 
- rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých 

oddělení patologie            900.000 Kč 
- vybudování kuchyňky ve III. NP budovy F         290.000 Kč 
- rekonstrukce soc. zařízení ve III. NP budovy F        500.000 Kč 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4284/09 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
Rekonstrukce a modernizace v objektu trafostanice – rozvodna NN v areálu 
Šumperské nemocnice, a.s.  

schvaluje 
- vypsání zadávacího řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení), na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace v objektu trafostanice – 
rozvodna NN v areálu Šumperské nemocnice a.s.“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové: 
Ing. Hana Répalová,  Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, 
Martin Juřička 
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náhradníci: 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Irena Bittnerová, 
Daniela Kalasová 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
ENCO group. s.r.o., IČ: 26828570, se sídlem Kosmonautů 989/8, 772 11 
Olomouc 
ELEKTROMONT Brno, a.s., IČ: 48906549, se sídlem Stránského 10, 602 00 
Brno,  
TELO a.s., IČ:  47675870, se sídlem Bratří Čapků 998/3, 787 01  Šumperk  
MORAVE.Cz, s.r.o., IČ: 26861160, se sídlem K Lužím 300, 788 13 Vikýřovice 
JAS ENERGO CZ, s.r.o., IČ: 25854127, se sídlem Anglická 14, 787 01 
Šumperk 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4285/09 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
Rekonstrukce a modernizace v objektu trafostanice – rozvodna NN v areálu 
Šumperské nemocnice, a.s.  

schvaluje 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace v objektu 
trafostanice – rozvodna NN v areálu Šumperské nemocnice, a.s.“ 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4286/09 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
Rekonstrukce řídícího systému VZT jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici 
a.s. 

schvaluje 
- vypsání zadávacího řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení), na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce řídícího systému VZT jednotek (MaR) v 
Šumperské nemocnice a.s.“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, 
Martin Juřička 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Irena Bittnerová, 
Daniela Kalasová 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 
SYNERGA a.s., IČ: 60735678,se sídlem Masná 34, 602 00 Brno 
ELMAR group spol. s r.o., IČ: 64942651, se sídlem Smržická 115/13, 796 01  
Prostějov 
MAREGS, spol.s r.o., IČ: 14617731, se sídlem J. z Poděbrad 29, 787 01  
Šumperk,  
A-TECHNOLOGY s.r.o., IČ:  27689301, se sídlem Střelecká 108, 691 42 
Valtice 
IDEA Building s.r.o., IČ: 25615181, se sídlem Nad strouhou 1332/16, 147 00 
Praha 4 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4287/09 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
Rekonstrukce řídícího systému VZT jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici 
a.s. 

schvaluje 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce řídícího systému VZT 
jednotek (MaR) v Šumperské nemocnice a.s.“ 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4288/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2112/1 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemek tvořící část zahrady u domů Javoříčko 11, 13, 15 a 17, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 2112/1 o výměře 
115 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek tvořící část zahrady za domy Javoříčko 11, 
13, 15 a 17, Šumperk). 
Účel pronájmu:  rozšíření vymezeného prostoru k domům Javoříčko 11, 13, 15 a 
17, Šumperk 
       Termín: 21.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4289/09 MJP – zřízení věcného břemene chůze přes p.p.č. 500/1 a p.p.č. 513/80, vše 
v k.ú. Šumperk pro vlastníka p.p.č. 513/82 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek p.č. 500/1  a 
p.p.č. 513/80 vše v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro vlastníka p.p.č. 513/82 (pozemky 513/82 a 513/80 jsou 
nově označeny GP z p.p.č. 500/1 a 513/10 v k.ú. Šumperk). Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněným z věcného břemene  je  Z. G.,  bytem Šumperk. 
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 100,--Kč včetně     

19 % DPH 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na vyznačení věcného 

břemene hradí povinný z věcného břemene 
- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem p.p.č. 513/82 v k.ú. 

Šumperk 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4290/09 Hospodaření s komunálními odpady – projekt na rozšíření a zkvalitnění 
třídění bioodpadu 

bere na vědomí 
projekt na rozšíření a zkvalitnění třídění bioodpadu a souhlasí s provedením 
průzkumu zájmu občanů o třídění bioodpadu. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.  
 

4291/09 Hospodaření s komunálními odpady – smlouva o vypůjčení nádob                 
– EKO-KOM 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce 41 kusů nádob na třídění papíru a skla se 
společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19 ,140 21 Praha 4, 
IČO: 25134701.  
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

4292/09 Hospodaření s komunálními odpady – smlouva o vypůjčení E domku             
– ASEKOL s.r.o. 

schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce E domku se společností ASEKOL s.r.o., Dobrušská 
1/1797, 140 00 Praha 4, IČ: 273 73 231.   
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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4293/09 Kontinuální monitoring imisí a meteorologických veličin 

schvaluje 
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 

12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na „Kontinuální monitoring imisí a meteorologických 
veličin“ 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Brož, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Ing. Renata 
Křížová, Mgr. Petra Hatoňová 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Šárka Hamplová, Vladimír Hošek, Jaromír Komárek 
Mgr. Milan Šubrt 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
Ing. Jiří Zavázal – EKOVIA, Všerubská 202, 155 00 Praha 5 
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, přísp. org. Na Šabatce 2050/17, 
143 00 Praha 4-Komořany 
ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

4294/09 Dodávka pobočkové ústředny 

schvaluje 
- v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku pobočkové ústředny pro budovu Jesenická 31 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Marie Dvořáčková, Pavel Koutný, Ing. Pavel Kouřil, 
Mgr. Petr Vavroušek 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Vlasta Vitásková, Ing. Jiří Skrbek, Patrik Hrachovina, 
Ing. Jaroslav Matušů 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
NOVOMONT, s.r.o., 8. května 31, 787 01 Šumperk 
Algotech, s.r.o., Sokolovská 192/79, 782 00 Praha 8 
FITCOM, s.r.o., Sv. Ducha 2279/7, 794 01 Krnov 
 
       Termín: 30.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4295/09 Dodávka hlasových služeb 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku služeb elektronických komunikací dodavatelem služby společnost 
Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, IČ 60193336. 
Smlouva bude uzavřena na dobu od 1.10.2009 do 7.1.2011 v částkách uvedených 
v důvodové zprávě. 
       Termín: 01.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4296/09 Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk 

schvaluje 
finanční odměny z účelové dotace MŠMT na rozvojový program „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ č.j. 4 982/2009-26 ve II. 
pololetí 2009 dle předloženého návrhu. 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4297/09 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Českou stranu Sociálně demokratickou, Lidická 56, 787 01 
Šumperk na předvolební mítink. 
Datum a čas konání akce: úterý 15.09.2009 – 8:00-20:00 hodin 
Místo konání akce: Hlavní třída – u Sovy, Fialova ul., 787 01 Šumperk 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4298/09 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Občanskou demokratickou stranu, Hlavní třída 20, 787 01 
Šumperk na akci „I. večerní vyjížďka na in linech“. 
Datum a čas konání akce: pátek 18.09.2009 – 14:00-22:00 hodin 
Místo konání akce: Vlastivědné muzeum – Pavlínin dvůr, Hlavní třída 22,  

787 01 Šumperk 
 

       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4299/09 Dar k životnímu jubileu 

schvaluje 
nákup věcného daru v hodnotě 10.000,--Kč k  80. narozeninám pana Aloise 
Motýla. 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4300/09 Městská periodika  

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodavatele městských periodik Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka 
uzavřít smlouvu s PhDr. Zuzanu Kvapilovou, Sudkov 20, 788 21 Sudkov, IČ: 692 
40 337. Celkové roční náklady na obě periodika činí 942.540,--Kč, včetně DPH.   
 
       Termín: 10.09.2009  
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4301/09 Vyřazení uchazečky M. G.  z konkurzního řízení 

schvaluje 
vyřazení uchazečky paní M. G.  z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, z důvodu nesplnění 
základních požadavků.  
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4302/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Šumperk, Gagarinova 13: 
- V. G.  k bytu č. 4 na ulici Gagarinově 13, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4303/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Šumperk, Bohdíkovská 24: 
- J. L.  k bytu č. 302 na ulici Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4304/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova 13, Šumperk: 
- B. Š.  k bytu č. 9 na ulici Gagarinově č. 13, Šumperk,  o velikosti 1+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.10.2009 do 30.09.2010 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4305/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Šumperk, Temenická 109: 
- Š. D.  k bytu č. 8 na ulici Temenické 109, Šumperk, o velikosti 2+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.10.2009 do 30.09.2010 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4306/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na udělení výjimky k zařazení žádosti do evidence žadatelů o poskytnutí 
nájmu bytu v domech zvláštního určení – DPS Šumperk, Bohdíkovská 24: 
- M. K. ,  t.č.  bytem  Šumperk 
 

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
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4307/09 Organizační zajištění zasedání ZM dne 17.09.2009 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 17.09.2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                      1. místostarosta 

 


