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Spis. zn.:  67163/2016 
                Č.j.:  67174/2016 

 

ze 44. schůze Rady města Šumperka ze dne 14. 7. 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 
rozpočtová opatření č. VIII roku 2016: 

  příjmy ve výši:       3.925 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            3.925 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 496.865 tis. Kč 
  výdaje celkem: 601.251 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  604.313 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   604.251 tis. Kč 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 1283/15, 1385/15, 1443/16, 1494/16, 1495/16, 1496/16, 
1649/16, 1650/16, 1652/16, 1657/16, 1766/16, 1767/16, 1768/16, 1770/16, 
1794/16, 1805/16, 1853/16, 1854/16, 1855/16, 1856/16, 1857/16, 1858/16, 
1859/16, 1860/16, 1920/16, 1926/16, 1928/16, 1929/16, 1933/16, 1934/16, 
1935/16, 1939/16, 1941/16, 1946/16, 1961/16, 2029/16, 2033/16, 2034/16, 
2035/16, 2073/16, 2076/16, 2077/16, 2078/16, 2082/16, 2092/16, 2093/16, 
2094/16, 2101/16, 2102/16, 2109/16, 2110/16, 2111/16, 2112/16, 2113/16, 
2114/16, 2115/16, 2116/16, 2117/16, 2118/16, 2119/16, 2120/16, 2121/16, 
2124/16,  2125/16,  2126/16,  2127/16,  2128/16,  2129/16,  2131/16,  2133/16, 
2134/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
4439/09 do 11.08.2016 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
1083/15 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1209/15 do 30.09.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1441/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1442/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1925/16 do 01.09.2016 Zodpovídá: Ing. Peluhová 
2130/16 do 11.08.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2135/16 do 11.08.2016 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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ruší 
usnesení RM č. 1641/16 ze dne 3. 3. 2016 k rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště (umělý 
trávník) – žádost FK Šumperk o dotaci z MŠMT – dofinancování spoluúčasti ze strany města 
pro bezpředmětnost. Dotace nebude poskytnuta.  
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

opravuje 
usnesení RM č. 2091/16 ze dne 23.6.2016 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvě o právu provést stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTÉM, s.r.o., 
Šumperk – 6. Etapa“ – ul. Vančurova, Bludovská, Zábřežská, Balbínova, J. z Poděbrad, Ležáky, 
Masarykovo nám., Nemocniční, Gen. Krátkého, Pod Senovou. Ve výčtu dotčených pozemků 
jsou z důvodu přesmyčky v projektové dokumentaci chybně uvedeny neexistující pozemky p.č. 
1186/9 a 1186/8 v k.ú. Šumperk. Správně mají být dotčené pozemky p.č. 1188/9 a 1188/8 
v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín:  30.09.2016   
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

ruší 
usnesení RM č. 1945/16 ze dne 2. 6. 2016 k pronájmu části pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. 
Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 24 m2 za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
před nově vznikající kavárnou v ul. Kozinova 10 – předzahrádka typ 1. 
 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

 

schvaluje 
ceny za kopírování na pracovištích Městského úřadu Šumperk pro veřejnost dle přílohy č. 1. 
 
       Termín:  22.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o celkové velikosti 4,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou, za účelem umístění 
prodejního stánku se zmrzlinou a občerstvením – předzahrádka typ 1 – a za těchto podmínek: 
- před podpisem smlouvy o nájmu doloží budoucí nájemce souhlas vlastníka budovy 

č.p. 100, stojící na pozemku st. 297/1 v k.ú. Šumperk, že souhlasí s umístěním stánku 
a zastíněním 2 ks oken v přízemí této budovy. 

- kanalizační vpusť umístěná pod prodejním stánkem bude po celou dobu umístění stánku 
umožňovat odvádění dešťových vod z pozemní komunikace a v případě nutnosti čištění 
této vpusti nájemce na své náklady stánek dočasně přemístí a umožní vyčištění. 

 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2923/8 v domě Prievidzská 2923/27, Šumperk ke dni 
30.09.2016 s nájemcem H. J., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 01.10.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2923/8 v domě 
Prievidzská 2923/27, Šumperk s J. M., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku ke dni 
30.09.2016, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 2923/8 v domě Prievidzská 2923/27, 
Šumperk, s budoucí kupující H. J., bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy 
na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně 
vyrovnala s J. M., bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku, jejímž 
předmětem bude bytová jednotka č. 2923/8 v domě Prievidzská 2923/27, Šumperk včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem, s J.M., bytem 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 01.10.2016. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2922/9 v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk ke dni 
30.09.2016 s nájemcem M. Ch., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 01.10.2016, jejímž předmětem bude byt č. 2922/9 v domě 
Prievidzská 2922/25, Šumperk s N. B., trvalý pobyt Olomouc. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku ke dni 
30.09.2016, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 2922/9 v domě Prievidzská 2922/25, 
Šumperk, s budoucí kupující M. Ch., bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy uzavření 
budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy 
na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně 
vyrovnala s N. B., trvalý pobyt Olomouc. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku, jejímž 
předmětem bude bytová jednotka č. 2922/9 v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem s N. B., trvalý pobyt 
Olomouc, a to za stejných podmínek s účinností od 01.10.2016. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení optické komunikační sítě: „PVDSL5M EO6 M SUMP143 OK“ – umístění 
optického rozvaděče na pozemku p.č.st. 1903/2 v k.ú. Šumperk, pro účely posílení 
komunikační sítě v ul. Bří. Čapků v Šumperku. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 3.000,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.000,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
4.000,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0025/2015/Pe ze dne 13. 08. 2015, 
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bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 2286 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk–Krameriova, p.č. 1595/14, Š., nové NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

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

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30. 04. 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 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení telekomunikační sítě: „Šumperk – ul. Hrabenovská, ÚPS“ přes pozemky 
p.č. 97 a 701/26 v k.ú. Horní Temnice. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
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- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 4.288,-- Kč včetně 
platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 5.712,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
10.000,-- Kč, zaplacené dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni VBb 
01/02/Sk ze dne 17. 04. 2002, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného 
práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemky p.č. 227/1 a 1212/6 v k.ú. Horní Temenice zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk–Bohdíkovská, p.č. 226, K., 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 částce 1.508,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.682,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
3.190,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene osobní služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0030/2015/Pe ze dne 
12. 12. 2015, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,  

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemky p.č. 262/3 a 1327/3 v k.ú. Horní Temenice zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk–Bohdíkovská, p.č. 264/5, H., NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 4.000,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě Smlouvy o 
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budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti a o zřízení práva provést 
stavbu VBb/0017/2015/Pe ze dne 29. 07. 2015. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
neúčastnit se výběrového řízení, kterým ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových odprodá pozemek st.p.č. 1762, jehož součástí je budova č.p. 3278, a pozemek 
p.č. 1649/10 v k.ú. Šumperk (or. v areálu Luže při ul. Vikýřovická), předpokládaná kupní cena 
stanovená na základě znaleckého posudku podle platné oceňovací vyhlášky činí částku 
3.660.000,-Kč. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  - uložení dešťové 
kanalizační přípojky do pozemků p.č. 1990/40, p.č. 1990/12 a p.č. 1994/1 v k.ú. Šumperk 
v rámci plánované stavby „Parkoviště Domova důchodců Šumperk“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 
60609460, právo hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO: 75004011 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1 000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

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

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

 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení Rady města Šumperka č. 1787/16 ze dne 14.4.2016, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Parkoviště Domova důchodců Šumperk“ pro 
stavebníka Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČO 60609460, právo hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, 
příspěvkovou organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO: 75004011. Změna 
spočívá v doplnění p.p.č. 1990/12 a p.p.č. 1994/1 v k.ú. Šumperk, do kterých bude uložena 
dešťová kanalizační přípojka. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č.st. 1736/2 o výměře 320 m2 a část 
pozemku p.č. 1992/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Účel nájmu:  a) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 
   U Sanatoria 1521/6, Šumperk 
   b) individuální využití 
 
Nájemné:  a) 1,- Kč/celek/rok 
   b) 5,- Kč/m2/rok 
 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 
   s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady  
   nájemce. 
 
       Termín:  25.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 27.6.2016 do 13.7.2016 na základě 
usnesení rady města číslo 2101/16 ze dne 23.6.2016 změnu nájemní smlouvy, 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  
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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.  
Nájemce: Jiří Komárek – samostatně hospodařící rolník, bytem Bratrušov 51, PSČ 78701, 
           IČO: 64965309  
Změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem, kterým 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. Horní Temenice 

- v souladu se zúžením předmětu nájmu dojde k úpravě nájemného s platností od 1.1.2016. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
27.6.2016  do 13.7.2016 dle usnesení rady města č. 2102/16 ze dne 23.6.2016 pacht  
pozemků 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 
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 
 
pachtýř: Jiří Komárek – samostatně hospodařící rolník, bytem Bratrušov 51, PSČ 78701, 
        IČO: 64965309  
 
podmínky pachtu: 
 
- účel: zemědělská činnost 
- pachtovné: min 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

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

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

- pachtýřem bude hrazena daň z nemovitostí z pachtu v k.ú. Bratrušov 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace – 1.etapa“ 
 
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, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Martin Bank, 
PhDr. Oldřich Svozil 
 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
 
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, PSČ 

110 00, IČO 47153903 
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180 
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 

25827375 
 
       Termín:  31.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SML/2016/0060/OSM ze dne 19.3.2016 na akci 
„Geschaderův dům v Šumperku – obnova krovu“  uzavřené s firmou KROVSTAV, s.r.o., se 
sídlem Hlavní 425, Hanušovice, PSČ 788 33, IČO 64618064, na zvýšení ceny díla o částku 
355.316,- Kč bez DPH, tj. 429.933,- Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení prací 
z 29.7.2016 do 21.8.2016. Cena díla se zvýší na celkovou částku 1.656.753,- Kč bez DPH tj.  
2.004.672,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  20.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
aby stavebník – Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 
logopedická Schola Viva, o.p.s., IČO: 25827707, se sídlem Šumperk, Erbenova 16, PSČ 787 
01, vystavěla na pozemku p.č. 564/2 v kat. území Dolní Temenice, který je ve vlastnictví 
města Šumperk, namísto dříve odsouhlasené stavby SO-07 tělocvična objekt s novým účelem 
užívání – mateřská škola logopedická s kapacitou dle projektu 42 dětí, cílová kapacita dle 
vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání bude 36 dětí. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šumperk  jako vlastníkem pozemků p.č. 564/2 a 564/1 v kat. území Dolní Temenice 
a stavebníkem: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 
logopedická Schola Viva, o.p.s., IČO: 25827707, se sídlem Šumperk, Erbenova 16, PSČ 787 
01, za těchto podmínek:  
 
- vlastník souhlasí se změnou v užívání stavby před dokončením, kdy v místě plánované 

stavby SO 07 – tělocvična  na pozemku p.č. 564/2 v kat. území Dolní Temenice (or. 
v areálu Schola Viva při ul. Erbenova v Šumperku), která byla povolena jako jeden ze 
stavebních objektů (SO 07) stavebním povolením č.j.  Výst. 6213/04-Ing.D ze dne 
23.3.2005, které nabylo právní moci dne 29.3.2005, bude vystavěn objekt mateřské školy 
logopedické s kapacitou dle projektu 42 dětí, cílová kapacita dle vyhlášky MŠMT č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání bude 36 dětí. 

- vlastník souhlasí s umístěním stavby mateřské školy v umístění, rozsahu a 
stavebnětechnickém provedení dle projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení – změna stavby, zpracované Architektonickou kanceláří I.D.E.A.  s.r.o., č. zakázky: 
216 560, akce: SCHOLA VIVA o.p.s. ŠUMPERK – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

- vlastník dotčených pozemků souhlasí, aby smlouva byla podkladem pro správní řízení jako 
souhlas účastníka,  

- pokud se stavebník odchýlí od shora specifikované projektové dokumentace v průběhu 
realizace stavby, je povinen neprodleně informovat vlastníka dotčených pozemků a 
odchylky odsouhlasit, 

- stavebník je oprávněn zřídit shora uvedenou stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné 
pozemky v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby, 

- stavebník se zaváže, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby bude 
šetřit práva vlastníka pozemků a vstup na jeho pozemky mu oznámí v dostatečném 
předstihu,  

- dále se stavebník zaváže, že po skončení prací uvede pozemky do původního stavu na 
vlastní náklady, to však s přihlédnutím ke změnám na pozemcích vyvolaných stavbou,  

- právo provést stavbu se sjedná bezplatně  
- po provedení stavby bude vyhotoven geometrický plán a skutečné zaměření stavby, to vše 

na náklady stavebníka, a bude majetkoprávně dořešeno vlastnictví pozemku pod stavbou. 
Případná věcná břemena budou předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene.  

- další podmínky pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu budou dány samostatným 
vyjádřením ke stavbě odboru RÚI 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
po kolaudaci stavby mateřské školy na p.č. 564/2 v kat. území Dolní Temenice majetkoprávně 
dořešit vlastnictví pozemků v areálu Schola Viva při ul. Erbenově, Šumperk, zastavěných 
stavbami Schola Viva. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0024/2015 ze dne 15.12.2015 na akci „nám. 
Míru 26, Šumperk – rekonstrukce čelní fasády domu“  uzavřené s firmou Pecha Radek se 
sídlem Uničovská 296/46, Šumperk, IČO 46098682, na zvýšení ceny díla o částku 124.252,- 
Kč bez DPH, tj. 142.890,- Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení prací spojených 
s výměnou schodů z 13.8.2016 do 30.9.2016. Cena díla se zvýší na celkovou částku 
791.875,- Kč bez DPH, tj. 910.657,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  20.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
plat Silvii Zjavkové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČO 60801085, s účinností od 01.08.2016, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
mimořádnou odměnu Jarmile Palové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČO 60801085, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
změnu platu Mgr. Kamile Šeligové, ředitelce Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 
65496604, s účinností od 01.09.2016 dle předloženého návrhu. 
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       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
změnu platu PhDr. Petře Müllerové, ředitelce SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, 
IČO 00852082, s účinností od 01.09.2016 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
změnu platu Mgr. Yvoně Šimkové, ředitelce MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 
00852091, s účinností od 01.09.2016, dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 na ZŠ Šumperk, Sluneční 38,  
IČO 00852864. 
 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 výdejního terminálu  
do školní jídelny, v celkové výši do 48 tis. Kč. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 3.732 Kč. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
Deštník s logem 150 Kč 
Batoh s logem 60 Kč 
Kšiltovka s logem 90 Kč 
Štítek na hůl v barvě stříbrné/zlaté 35 Kč 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících regionálních produktů (cena je uváděna včetně DPH): 
 
Holba Šerák plech 0,5 l 20 Kč 
Holba Classic plech 0,5 l 18 Kč 
Holba Horské byliny plech 0,5 l 20 Kč 
Holba Brusinky s mátou plech  20 Kč 
Holba 3 pack 55 Kč 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
vzor smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje 
vstupenek na kulturní akce. 
 
 

schvaluje 
vzor přílohy ke smlouvě o obchodním zastoupení, která dále upravuje zprostředkování prodeje 
vstupenek na kulturní akce. 
 
 

svěřuje 
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v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 14. 7. 2016 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o obchodním zastoupení, jejichž 
předmětem bude zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní akce, a příloh k těmto 
smlouvám, ve znění pozdějších změn, a to dle vzoru smlouvy o obchodním zastoupení a vzoru 
přílohy ke smlouvě o obchodním zastoupení. 
Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv a příloh k těmto smlouvám. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

uděluje 
výjimku v souladu s čl. II. odst. 3  OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 
 
Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk, Zemědělská 2520/16, Šumperk 787 01, 
IČO: 48392952 
 
- 15.07.2016 (pátek): oslava narozenin, místo konání: areál firmy Agritec, Zemědělská 

2520/16, doba konání 21:30-22:00 hod. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: „Veřejné osvětlení podél komunikace parc.č. 2085 v k.ú. Šumperk, napojení 
lokality Na Bělidle“ zhotovitelem stavby společnost Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 
413/32, 779 00 Olomouc, IČO 28597460. Celková nabídková cena je 779.882,91 Kč bez 
DPH tj. 943.658,32 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ zpracovatelem projektové 
dokumentace společnost PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČO 26821940. Celková nabídková cena je 545.000,- Kč bez DPH tj. 659.450,- Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce  „Sběrná místa ul. Radniční“   uchazeče  EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 
Zábřeh, IČO 41031024. Nabídková cena je 1.172.820,- Kč bez DPH, tj. 1.419.112,- Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

bere na vědomí 
petici občanů ve věci vybudování chodníku v k. ú. Horní Temenice ze dne 16. 6. 2016. 
 

ukládá 
vedoucí odboru RÚI odpovědět na petici občanů ve věci vybudování chodníku v k. ú. Horní 
Temenice v Šumperku. V akčním plánu realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 
2016-2018 je zařazeno zhotovení projektové dokumentace k chodníku Bohdíkovská - etapa 
od lokality za Hniličkou po lom. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

ukládá 
vedoucímu odboru DOP umístit zařízení k měření rychlosti na silnici v ul. Bohdíkovské 
v katastrálním území Horní Temenice v úseku mezi DPS Markéta a autobusovou zastávkou 
Temenice – konečná.  
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

svěřuje 
rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv o výpůjčce prostor za účelem umístění 
volebních místností v objektech ve vlastnictví třetích osob odboru správnímu a vnitřních věcí a 
udělení podpisového práva k uzavření těchto smluv vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
doplněním usnesení RM č. 4866/14 ze dne 10. 04. 2014 s účinností od 15. 07. 2016. 
 
       Termín:  14.07.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal v. r.      Mgr. Tomáš Spurný v. r.  
     1. místostarosta               2. místostarosta 






