
RM 43 – 23. 6. 2016  

 
1 

Spis. zn.:  61859/2016 
                Č.j.:  61870/2016 

 

ze 43. schůze Rady města Šumperka ze dne 23. 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. 
 

jmenuje 
paní Silvii Zjavkovou do funkce ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvkové organizace, IČO 60801085, s účinností od 1. srpna 2016. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 201 o velikosti 1+kk obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. Š., bytem 
Habrovany, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 7. 2016 do 

31. 12. 2016. 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206 o velikosti 1+kk obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. Š., bytem 
Budkov, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1. 8. 2016. 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  31.08.2016 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
rozpočtová opatření č. VII roku 2016: 

  příjmy ve výši:       1.999 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            1.999 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 492.940 tis. Kč 
  výdaje celkem: 597.326 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  600.388 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   600.326 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., 
se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 
 
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve výši:  

Výnosy celkem 16.792.651 Kč 
z toho: 
Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka 12.120.000 Kč 
Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (opravy) 466.000 Kč 
Ostatní dotace 411.635 Kč 
Ostatní výnosy  3.795.016 Kč  
 
Náklady celkem 16.489.707 Kč 
 
Výsledek hospodaření 302.943 Kč 

 
       Termín:  22.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., 
se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 
 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 v částce 302.943 Kč takto:  
 
uhrazení ztráty na účtu 429 Neuhrazená ztráta z minulých let 
 
       Termín:  22.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
 

 
 



RM 43 – 23. 6. 2016  

 
3 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 1852/16, 1863/16, 1864/16, 1865/16, 1872/16, 1874/16, 
1876/16, 1894/16, 1906/16, 1919/16, 1921/16, 1927/16, 1937/16, 1938/16, 
1947/16, 1948/16, 1949/16, 1950/16, 1952/16, 1953/16, 1956/16, 1957/16, 
1960/16, 1962/16, 1973/16, 1989/16, 1991/16, 1994/16, 1996/16, 1998/16, 
2000/16, 2002/16, 2004/16, 2006/16, 2008/16, 2010/16, 2014/16, 2016/16, 
2017/16, 2018/16, 2019/16, 2020/16, 2021/16, 2024/16, 2025/16, 2030/16, 
2031/16, 2032/16, 2036/16, 2037/16, 2038/16, 2039/16, 2040/16, 2041/16, 
2042/16, 2043/16, 2044/16, 2045/16, 2046/16, 2047/16, 2048/16, 2050/16, 
2051/16,    2052/16,   2053/16,    2054/16,   2055/16,    2056/16.  
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č:  
1945/16 do 14.07.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
1946/16 do 14.07.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1849/16 ze dne 12.5.2016, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o 
užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1484/3 a část pozemku p.č. 1484/10 v k.ú. Šumperk, 
v části uživatele práva z původního uživatele: NICKFRUIT s.r.o., se sídlem Lidická 2850/79A, 
Šumperk, IČO 26847531, na nového uživatele: Nikos Iliadis, IČO 12099023, se sídlem 
Wolkerova 220/7, Šumperk. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o zajištění brigádních prací na majetku města ve správě PMŠ uzavíranou 
mezi městem Šumperk jako vlastníkem majetku a společností Podniky města Šumperka a.s. 
jako správcem svěřeného majetku. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. N/0002/2014 uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. P., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1276/44 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 6  bude prodloužení doby 
nájmu. 
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Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7.  2016  do   30. 9. 2016. 
Při nedodržení podmínky úhrady dlužného nájemného dále nájem neobnovit a podat žalobu na 
vyklizení bytu.    
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., bytem 
Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 6  bude prodloužení doby nájmu  od  
1. 7. 2016  do   31. 12. 2016.   
  
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0031/2015 uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a M. S., oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhém, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na 
ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu 
od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.    
 
 
        Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0015/2015 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. Š., bytem Dolní Studénky, jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je služební byt v budově Obchodní akademie a 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku na Hlavní třídě 652/31. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018. 

  
Termín:  31.07.2016 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0003/2014 
uzavřené dne 1. 4. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. L., bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 1 (služební) v objektu Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2016 
do 30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          
29. 12. 2015  do 14. 1. 2016 dle usnesení RM č. 1397/15 ze dne 28. 12. 2015, pronájem 
nebytového prostoru – garáže č. 102  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele pč. 652, k.ú. 
Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření nájemní smlouvy  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a L. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.   
Podmínky: 
doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 8. 2016, výpovědní lhůta   
                                    6 měsíců 
nájemné:  celkem 5.628  Kč/rok/celek, z toho garáž 3.048 Kč/rok/celek, 

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

služby:   dodávky tepla   
záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          
16. 5. 2016  do 1. 6. 2016 dle usnesení RM č. 1888/16 ze dne 12. 5. 2016, 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 uzavření  nájemní smlouvy   mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a Z. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.   
Podmínky: 
doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 8. 2016, výpovědní lhůta   
                                    6 měsíců 
nájemné:  celkem 6.062  Kč/rok/celek, z toho garáž 4.332 Kč/rok/celek, 

nájemné stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.730 
Kč/rok/celek, nájemné osvobozeno od DPH 

služby:   dodávky tepla   
záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
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Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením, kteří mají uzavřenu nájemní 
smlouvu k bytu v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku. 
 
 

Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu  o vyklizení bytu č. 10 na ulici Jeremenkova 
1571/19 v Šumperku, jehož nájem končí uplynutím doby k 30. 6. 2016, pro I. K., bytem 
Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu multifunkční komunikační sítě: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 
6. Etapa“, v předpokládané délce 3321 m přes pozemky p.č. 2264/3, 2059/3, 460/4, 460/7, 
481/1, 2060/1, 513/1, 513/13, 513/15, 513/78, 500/8, 565/3, 565/6, 2080/2, 914/16, 
2076/3, 2263, 2211/26, 554/33, 465/4, 465/3, 553/3, 3067/1, 2095/1, 1186/9, 
1186/8, st. 1142/2, 1239/18, 1239/1, st. 1246, 2226, 364/1, 2045/5, 2159/4, 2076/3, 
2035/2, 25/3, 1947/4, st. 765/2 v k.ú. Šumperk a p.č. 61/11, 61/6, 61/15, 61/16, 61/17, 
61/7, 61/4, 61/1, 61/5, 61/8, 35/1, 29, 35/2, 285/2, 608, 607/5 v k.ú. Dolní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 25382292. 
 
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 (III. – IV. zóna)/180,-
- Kč + platná sazba DPH (I. – II. zóna)/každý započatý 1 m délky věcného břemene, 
stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně 
ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným 
provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 03. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč 

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

        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 547/18 o výměře 623 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel nájmu:  zahrada k obytnému domu Mánesova 3, Šumperk 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce  
 
      Termín:  04.07.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č.st. 1368 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk 
(část zahrady k bytovému domu Banskobystrická 50, Šumperk). 
Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití 
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   
   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  04.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1239/15  o výměře  232 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu 
ponechání si pozemku ve vlastnictví města. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy MP/0041/2013/Wi ze dne 25.7.2013 
s nájemcem Z. M., bytem Šumperk k části p.p.č. 265/1 o výměře 350 m2 za podmínek : 
- nájemné bude ukončeno k datu 31.12.2016 
- nájemce se zavazuje, že nejpozději k datu 31.12.2016 bude pozemek vyklizen a stavba na 

pozemku odstraněna výhradně na jeho náklady 
- pokud nebude pozemek nájemcem vyklizen k datu 31.12.2016, bude oprávněn vlastník 

pozemku 265/3 a p.p.č. 265/1, dle GP číslo 985-53/2016 p.p.č. 265/1 oba v k.ú. Horní 
Temenice stavbu na pozemku odstranit a pozemek vyklidit a náklady s tím spojené    
vymáhat na nájemci 
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Pokud nebude uzavřena dohoda o ukončení nájmu k datu 31.7.2016, schvaluje RM vypovědět 
pronájem z nájemní smlouvy MP/0041/2013/Wi ze dne 25.7.2013 ve lhůtě sjednané 
nájemní smlouvou.  
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
6.6.2016 do 22.6.2016 dle usnesení rady města č. 1960/16 ze dne 2.6.2016 schválit směnu 
pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy s 
finančním vyrovnáním za podmínek: 

 
- Z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví J. 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. 
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. 
 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 1330 
v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu 
„III/36914 opěrná zeď Bohdíkovská, Šumperk“: 
- vlastník pozemku: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- stavebník: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, PSČ 

779 00, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO: 
70960399 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
PMŠ a odborem RÚI 



RM 43 – 23. 6. 2016  

 
9 

- po dokončení stavby a jejím zaměření geometrickým plánem požádá stavebník vlastníka o 
převod vlastnického práva k části pozemku dotčené stavbou 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 1092N02/63 uzavřené dne 21.10.2002 mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem a 
ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 01312774, jako pronajímatelem, ve znění pozdějších dodatků, jehož předmětem bude 
změna výměry pronajaté části pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Dolní Temenice z 12 911 m2 na 
11 529 m2 a na základě toho i změna  výše ročního nájemného  z částky 6.285,- Kč na částku 
6.064,- Kč, s účinností od 1.7.2016. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 1092N02/63 ve 
znění pozdějších dodatků se nemění. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku  
ke dni 30.09.2016 s nájemcem J. V., bytem Postřelmov. Současně se schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2958/7 v domě 
nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s D.U., bytem Šumperk.  
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.09.2016, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím J. V., bytem Postřelmov. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu 
bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s D. U., bytem 
Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s D. U., bytem 
Šumperk, Šumavská 27, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2016. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako MP/2/2005/Vr 
uzavřenou dne 14.2.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.7.2015 , dodatku č. 2.ze dne 
1.7.2014, dodatku č. 3 ze dne 23.2.2015, dodatku č. 4 ze dne 27.10.2015 a dodatku č. 5 ze 
dne 18.12.2015  a dodatku č. 6 ze dne 15.3.2016 na pronájem zemědělských pozemků, 
jmenovitě: p.č.1255 o výměře  766 m2, p.p.č. 1258/3 o výměře 8476 m2, p.p.č. 1264/15 o 
výměře 46 m2, p.p.č.1105/13 o výměře 212 m2,  p.p.č.1107/4 o výměře 66 m2,  
p.p.č.1107/1 o výměře  334 m2, p.p.č.1319/2 o výměře  265 m2,  p.p.č.1310/1 o výměře 
2217 m2, p.p.č.1307/101 o výměře  348 m2,  část p.p.č.1308/4 o výměře 1180 m2,  
p.p.č.940/1 o výměře 2244 m2, p.p.č.908/14 o výměře 1304 m2,  p.p.č.950/10 o výměře 21 
m2,  p.p.č.1196 o výměře  24 m2, p.p.č.1195 o výměře  49 m2, p.p.č.1288/10 o výměře 11 
m2, p.p.č.1279/1 o výměře  206 m2, p.p.č.915/22 o výměře  908 m2, p.p.č.915/18 o 
výměře  63 m2, p.p.č.915/19 o výměře  353 m2, p.p.č.915/20 o výměře  102 m2,  
p.p.č.1303/8 o výměře 160 m2,  p.p.č.827/3 o výměře  62 m2,  p.p.č.932 o výměře 1243 
m2,  p.p.č.931 o výměře  148 m2, p.p.č.788/103 o výměře 3562 m2, p.p.č.1305/5 o výměře 
103 m2,  část p.p.č.924/2 o výměře  180 m2, část p.p.č.924/1 o výměře 1500 m2, část 
p.p.č.1296 o výměře  650 m2 v k.ú. Horní  Temenice, p.p.č. 381/7 o výměře 1004 m2, p.p.č. 
381/4 o výměře 208 m2, p.p.č. 400/12 o výměře 113 m2,  p.p.č. 466/2 o výměře 556 m2,  
p.p.č. 467/2 o výměře 8339 m2, p.p.č. 468/3 o výměře 649 m2, p.p.č. 403/1 o výměře 3451 
m2, p.p.č. 467/1 o výměře 4836 m2, p.p.č. 468/4 o výměře 50 m2,  p.p.č. 449/1 o výměře 
5492 m2,  p.p.č.349/10 o výměře 4128 m2, p.p.č.349/11 o výměře 2438 m2, p.p.č. 449/8 o 
výměře 863 m2, p.p.č. 503/10 o výměře 287 m2, p.p.č. 449/10 o výměře 1791 m2, p.p.č. 
503/13 o výměře 1025 m2,  část p.p.č. 341 o výměře 947 a p.p.č. 486/101 – ZE původ EN o 
výměře 6612 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice a část p.p.č. 1686/1 o výměře 2050 m2 v k.ú. 
Bratrušov. 
 
Změnou nájemní smlouvy dojde: 
- k zúžení předmětu nájmu o p.p.č. 467/1 o výměře 4836 m2, p.p.č. 467/2 o výměře 8339 

m2 a část p.p.č. 908/14 o výměře 584 m2 , tj. p.p.č. 908/14 k pronájmu o výměře 720 
m2 vše v k.ú. Horční Temenice 

- v souladu se zúžením předmětu nájmu dojde k úpravě nájemného s platností od 1.1.2016. 
 
        Termín:  30.06.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout (propachtovat) pozemky v k.ú. Bratrušov a Horní 
Temenice, jmenovitě:   
k.ú. Bratrušov 
p.p.č. 1689  o výměře 179 m2         
 
k.ú. Horní Temenice  
p.p.č. 838/3 o výměře 1 215 m2  
p.p.č. 908/15 o výměře 2 957 m2  
p.p.č. 950/10 o výměře 21 m2  
p.p.č. 950/11  část  o výměře  cca 78 m2  
p.p.č. 819/34 o výměře 1 279 m2  
p.p.č. 819/35 o výměře 216 m2  
p.p.č. 937 o výměře 6 772  
p.p.č. 1307/102 o výměře 450 m2  
p.p.č. 936/101 o výměře 12 967 m2  
p.p.č. 819/1  část o výměře cca 6 700 m2 
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p.p.č. 915/11 o výměře 566 m2  
p.p.č. 915/21 o výměře 391 m2  
p.p.č. 915/10 o výměře 2 207 m2  
p.p.č. 1305/3 o výměře 394 m2  
p.p.č. 915/12 část o výměře cca 3 520 m2 
 
za podmínek: 
 
- účel: zemědělská činnost 
- nájemné: min. 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

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

- v případě prokázaného užívání pozemků bude nájemné splatné  od 1.1.2016, v opačném 
případě od data předání pozemků  

- nájemcem (pachtýřem) bude hrazena daň z nemovitostí z pronájmu (pachtu) v k.ú. 
Bratrušov  
       Termín:  30.06.2016 
       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. 876 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 1298 v k.ú. Horní 
Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Cyklostezka 
Bratrušov“: 
- vlastník pozemku: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 

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

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

        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 876 o výměře cca 215 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice a části pozemku p.č. 1298 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, PSČ 779 11, IČO: 
60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za těchto podmínek: 
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, vlastní darovací smlouva 

bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba „Cyklostezka Bratrušov“ kolaudována, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk  

- obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hl. třída 31, Šumperk – oprava podlahy a osvětlení 
v tělocvičně“ zhotovitelem akce firmu RÝMSTAV CZ spol. s r.o., se sídlem Nerudova 20/1290, 
Rýmařov, PSČ 795 01, IČO 25391810. Nabídková cena je 1.652.592,- Kč bez DPH, tj. 
1.999.636,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  15.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Třebízského 1, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“ zhotovitelem akce firmu TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o., se sídlem 8. května 
2952/24, Šumperk, IČO 25868349. Nabídková cena je 1.194.313,01 Kč bez DPH, tj. 
1.445.118.74 Kč včetně DPH. 
       Termín:  15.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsících 
červenci a srpnu 2016. 
 
 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2015/2016. 
 
        
 

ukládá 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci,  
IČO 00852091, odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
zřizovatele, dle § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 205,71 Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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promíjí 
odvod za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvkové organizaci, IČO 00852091, do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 9 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě písemné žádosti v plné výši, tj. 205,71 Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

neschvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka paní A. S., bytem Šumperk, na vydání autorské 
knížky pohádek. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku, v pořizovací ceně 138.545,00 Kč od Základní školy 
Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Základní školu Šumperk, Šumavská 21, IČO 
00852287. Předání a převzetí majetku bude provedeno na základě předávacího protokolu 
mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku, v pořizovací ceně 5.794,00 Kč  
od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Základní školu Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295. Předání a převzetí majetku bude provedeno na základě 
předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku, v pořizovací ceně 130.982,20 Kč od Základní školy 
Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Mateřskou školu Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 
příspěvkovou organizaci, IČO 71011994. Předání a převzetí majetku bude provedeno na 
základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku, v pořizovací ceně 48.248,90 Kč od Základní školy 
Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Mateřskou školu Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvkovou organizaci, IČO 60801085. Předání a převzetí majetku bude provedeno na 
základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dary v celkové výši 32.000 Kč, v 
souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, a to:  
- 30.000 Kč od společnosti Pramet Tools, s.r.o., se sídlem Uničovská 2, 787 01 Šumperk, 

IČO 25782983, který bude účelově poskytnut k zajištění zájmových činností (pro potřeby 
uživatelů mladších 18 let). 

- 2.000 Kč od Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25,  
110 00 Praha 1, IČO 45768455, který bude účelově poskytnut na konání okresního kola 
Středoškolské odborné činnosti 2016. 

 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout finanční dary v celkové výši 
11.156 Kč, v souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to:  
- 6.156 Kč od Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  

IČO 03265561, který bude účelově poskytnut na financování obědů čtyř žáků školy. 
- 5.000 Kč od Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1, IČO 64933873, který bude 

poskytnut ve formě poukazu do nákupního centra Ikea na nákup potřeb pro Ekotým školy. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši do 150 
tis. Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování 
investičních výdajů – pořízení plynového sporáku a plynové vodní lázně do školní jídelny, 
v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       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. 2 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 12.869 Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 606 09 460, DIČ CZ 606 09 460, zastoupeným Mgr. 
Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana. 
 
       Termín:  30.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, IČO 
25818830, zastoupeným Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a 
propagace uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, 
termín a čas konání: 25.10.2016, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). Tržba bude 
příjmem Domu kultury Šumperk, který nebude v souvislosti s akcí uplatňovat vůči městu žádné 
finanční nároky. 
       Termín:  30.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
prominutí nájemného v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie pro Kruh přátel 
Šumperského dětského sboru, Komenského 9, 787 01 Šumperk, IČO 64094740, na pořádání 
benefičního koncertu dne 29. června 2016. 
 
       Termín:  29.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
odprodej 1 ks jednacího stolu, ič.: MUSPH000BK3S, umístěného ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku, p. o., se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk 787 01, IČO:00098311, zastoupeném 
PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou p. o., za částku 1.000,- Kč. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
změnu usnesení č. 2055/16 ze dne 2. 6. 2016 o schválení vzoru smlouvy komisionářské, kdy 
namísto 1. místostarosty bude podepisovat komisionářské smlouvy vedoucí odboru školství. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 23. 6. 2016 odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
rozhodování o uzavírání a ukončování komisionářských smluv, jejichž předmětem bude prodej 
a distribuce propagačních předmětů, produktů a vstupenek v Informačním centru Šumperk, a 
to dle schváleného vzoru komisionářské smlouvy usnesením RM č. 2055/16 ze dne 2. 6. 
2016, ve znění pozdějších změn. 
Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV. OZV č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořadatele: 
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- 25.06.2016 (sobota): Společenské setkání členů ZO, Vyhlídka - u společenské budovy, 
čas ukončení akce do 24:00 hod. 

 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických 
výrobků, pro: 
 
Everstar s.r.o, zastoupený p. Milanem Kulichem, Bludovská 18, 787 01 Šumperk, IČO 
19013027, 
- 24.06.2016 (pátek): Firemní akce, místo konání Bludovská 18, doba konání ohňostroje 

23:00-23:10 hod. 
 
       Termín:  23.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa“ zhotovitelem akce JR 
STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854.  
Nabídková cena je 2.348.907,45 Kč bez DPH, tj. 2.842.177,99 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 „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“ zrušit výběrové řízení. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zadávací 

dokumentaci na zhotovitele stavby „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou 
knihovnu“  
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- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří budou současně plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 
 

členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ladislav Trčka, 
               Mgr. Kamila Šeligová  

                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Petr Pacal,   
                     Ing. Milena Kratochvílová 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou  Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 
00 Brno na akci: „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace“ na 
posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně 
potřebných vyjádření na výše uvedenou akci do 3 měsíců od vyřešení majetkoprávních vztahů 
a dodání průzkumů na zvláště chráněné živočichy (netopýři, brouci,…) objednatelem 
zhotoviteli. Termín na odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení se stanovuje 
do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
 
       Termín:  30.06.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk – I. etapa“ vyloučit uchazeče 
Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 57, 747 06 Opava, IČO 29391687. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk – I. etapa“ zhotovitelem 
stavby společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod 
Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČO 60838744. Nabídková cena je 
3.199.470,04 Kč bez DPH, tj. 3.871.358,75 Kč vč. DPH. 
 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 částku 500 tis. Kč na 
realizaci tzv. participativního rozpočtu. 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož      RNDr. Jan Přichystal 
     starosta v.r.                  1. místostarosta v.r. 




