
46. RM – 11. 08. 2016 

 
1 

Spis. zn.:  78819/2016 
                Č.j.:  78822/2016 

 

U S N E S E N Í  

ze 46. schůze Rady města Šumperka ze dne 11. 8. 2016 

2191/16 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2016 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. IX roku 2016: 

  příjmy ve výši:       1.625 tis. Kč
  výdaje ve výši:        925 tis. Kč
 
  příjmy celkem: 498.490 tis. Kč
  výdaje celkem: 602.176 tis. Kč

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  605.938 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   605.176 tis. Kč 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2192/16 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.01.2016 do 30.06.2016 dle 
předloženého materiálu. 

2193/16 Parkovací dům Gagarinova, Šumperk 

ruší 
usnesení RM č. 2181/16 ze dne 14.7.2016 – schválení zpracovatele PD akce: „Parkovací 
dům Gagarinova, Šumperk“ společnost PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory, IČO 26821940. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2194/16 Parkovací dům Gagarinova, Šumperk 

schvaluje 
zpracovatele projektové dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu: „Parkovací dům 
Gagarinova, Šumperk“ Sdružení dodavatelů, zastoupené společnostmi knesl kynčl architekti 
s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno , IČO 47912481  a  Ateliér DPK, s.r.o. , Žižkova 5, 602 
00 Brno – město, IČO 25348817.  Celková nabídková cena je 635.000,- Kč bez DPH, tj. 
768.350,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2195/16 MOS města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení chráničky 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 
„Metropolitní optická síť města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení 
chráničky “   
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka   
  Salcburgerová, Rudolf Krňávek 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
  Veronika Kubíčková 
 
- minimální seznam zájemců ve složení: 
TC servis, s.r.o., třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČO 25533673 
GRENT – Žváček s.r.o., 789 01 Chromeč 40, IČO 26808251 
KABELKOM, s.r.o., Lačnov 135, 756 12 Horní Lideč,  IČO 60794631  
Vegacom, a.s., Novodvorská, 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 25788680 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2196/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí  dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 309/15 ze dne 
05.11.2015  
Příjemce:   TK PRECHEZA Přerov, z.s., Kosmákova 3364/55, Přerov, PSČ 750 02,  
  IČO 22826611 
Zastoupený: Petrem Huťkou 
Účel použití:   na náklady spojené s 29. ročníkem společensko – tenisové akce Prokennex  
  Cup 
Výše částky:    30.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2197/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí  dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 309/15 ze dne 
05.11.2015  
Příjemce:   TV Metuje, s.r.o., Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01, 
  IČO 60912103 
Zastoupený: Jitkou Štěpánkovou  
Účel použití:   na náklady spojené s natočením filmového dokumentu „Ukradené srdce“ 
Výše částky:    20.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2198/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí  dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 309/15 ze dne 
05.11.2015  
Příjemce:   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s., Žerotínova 470/55B, Šumperk,  
  IČO  00494917  
Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 
Účel použití:   na úhradu nákladů spojených s dopravou k tréninkovým jednotkám   
  mládežnického družstva do Uničova  
Výše částky: 50.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2199/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 
poskytnutí  dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 309/15 ze dne 
05.11.2015  
Příjemce:   Denisa Vénosová, Vrchlického 1725/14, Šumperk  
Účel použití:   na pronájem tělocvičny a medaile pro závodníky akce AEROBIC TOUR 
Výše částky:    5.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2200/16 Informace o organizaci školního roku 2016/2017 

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2016/2017 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem. 
 

 

2201/16 Stanovisko k navýšení kapacity MŠ Borůvka Šumperk, Revoluční 3138/32A 

nesouhlasí 
s navýšením kapacity Mateřské školy Borůvka Šumperk, Revoluční 3138/32a, IČO 02559676, 
vzhledem k dostačující současné kapacitě sítě mateřských škol ve městě Šumperku a 
v souladu  s doporučením komise školství a sportu dle usnesení č. 1744/16 ze dne 
14.04.2016. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2202/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar 
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509,v 
souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, ve výši 55.110 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 14 
žáků ze sociálně slabších rodin ve školním roce 2016/2017, tj. v období od 01.09.2016 do 
30.06.2017, a to ve dvou etapách. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2203/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout: 
- finanční dar ve výši 25.000 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od společnosti PLATIT, 
a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 259049795, zastoupené Mgr. Vladimírem 
Krskem, který bude účelově poskytnut na financování příležitostných akcí (ekologických, 
sportovních, kulturních, protidrogových, společenských, a.j.) 

- věcný dar - zboží od společnosti PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., Lipová 40, Staré 
Město, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 4.369 Kč. 

 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2204/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, přijmout účelově určený finanční 
dar od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 259049795, zastoupené  
Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 15.000 Kč. Dar bude 
poskytnut na podporu 12. ročníku akce Město čte knihu. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2205/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

souhlasí 
se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do projektu „Obědy 
dětem“ nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2206/16 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar 
od Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8, IČO 03265561,v  
souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, ve výši 6.156 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 4 žáky 
ze sociálně slabších rodin ve školním roce 2016/2017, a to na období od 01.09.2016 do 
31.12.2016, a to ve dvou splátkách. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2207/16 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 8.664 Kč. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2208/16 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
záložního zdroje UPS (2 ks), v celkové výši do 121 tis. Kč. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2209/16 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 230 
tis. Kč. 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2210/16 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu sociálního zařízení u 
školní jídelny a školního hřiště, v celkové výši do 380 tis. Kč. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2211/16 Vánoční trhy 2016 

schvaluje 
rozšíření konání vánočních trhů o dvoudenní program u radnice a u divadla. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2212/16 Vánoční trhy 2016 

ukládá 
vedoucí odboru FaP navýšit rozpočet odboru ŠKV o částku 110.000.00 Kč na rozšíření 
vánočních trhů. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

2213/16 Zapojení města Šumperka do věrnostního a motivačního systému Jeseníky Pass pro 
 sezonu 2016/2017 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2/2016 smlouvy o zapojení města Šumperka do věrnostního a 
motivačního systému Jeseníky Pass se sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, 
z.s.p.o., Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČO 68923244. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2214/16 Zapojení města Šumperka do věrnostního a motivačního systému Jeseníky Pass pro 
 sezonu 2016/2017 

schvaluje 
uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zapojení města Šumperka 
formou distributora do věrnostního a motivačního systému Jeseníky Pass se sdružením 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,  z.s.p.o., Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČO 68923244. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2215/16 Zapojení města Šumperka do programu Seniorské cestování 

schvaluje 
uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zapojení města Šumperka do 
programu Seniorské cestování se sdružením Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, 
zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, IČO 
75087057. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2216/16 Prodejní ceny propagačních předmětů 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
- Frisbee s logem 40 Kč 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2217/16 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
 prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
PONTIS Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 68,  787 01 Šumperk, IČO 25843907, 
- 02.09.2016 (pátek): Sportovní hry nejen pro seniory aneb hry pro všechny generace, 

Pavlínin dvůr, 10:00 – 17:00 hod. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

2218/16 Umístění stánku pro prodej zmrzliny a občerstvení – vedle pošty na ul. Langrova na 
 pozemku p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk – schválení pronájmu 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o 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 podmínky, že 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:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

2219/16 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0009/2014 
uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Ingrid Okounovou Růžičkovou, bytem 
Banskobystrická 1277/46, Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé, jejímž předmětem je  
byt  č. 6  v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 9. 2016  do 31. 8. 2017. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2220/16 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0010/2014 
uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Marcelou Horníčkovou, bytem 
Banskobystrická 1278/48, Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé, jejímž předmětem je  
byt  č. 8 v domě  na ulici Banskobystrické 1278/48 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 9. 2016  do 31. 8. 2018. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2221/16 MJP - nájem pozemků ve vlastnictví SPÚ za účelem realizace stavby „Cyklostezka 
 Bratrušov“ 

schvaluje 
nájem části p.p.č. 540 o výměře cca 669 m2, části p.p.č. 554/2  o výměře cca 30 m2 a části 
p.p.č. 556/7 o výměře cca 12 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
 
- účel nájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- pronajímatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 1312774  
- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- nájemné:  do doby nabytí právní moci stavebního povolení: 500,- Kč k celku/rok 
- ode dne nabytí právní moci stavebního povolení: 15,- Kč/m2/rok, tj. 10.665,- Kč k 

celku/rok  
- doba nájmu: neurčitá 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2222/16 MJP - podpacht sjednaný za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
podpacht části p.p.č. 405 o výměře cca 580 m2  a části p.p.č. 895 o výměře cca 55 m2 vše 
v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, za těchto 
podmínek: 
 
- účel podpachtu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- propachtovatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 1312774 
- pachtýř: ÚSOVSKO AGRO s.r.o., se sídlem Klopina 33, PSČ 78973, IČO 25398849 
- podpachtýř: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- podpachtovné: 102,- Kč k celku/rok 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2223/16 MJP - podnájem sjednaný za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
podnájem části p.p.č. 505/3 o výměře cca 512 m2  a části p.p.č. 541/5 o výměře cca 7 m2 vše 
v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, za těchto 
podmínek: 
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- účel podnájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- pronajímatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 1312774 
- nájemce: Richard Krobot, bytem Zemědělská 2450/26, Šumperk 
- Libor Otoupal, bytem Anglická 2372/41, Šumperk 
- podnájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- podnájemné: 260,- Kč k celku/rok 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2224/16 MJP - podpacht sjednaný za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
podpacht části p.p.č. 830 o výměře cca 1270 m2  k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví České 
republiky, Státního pozemkového úřadu, za těchto podmínek: 
 
- účel podpachtu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- propachtovatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 1312774 
- pachtýř: Jiří Komárek, bytem Bratrušov 51, PSČ 787 01 
- podpachtýř: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- podpachtovné: 97,- Kč k celku/rok 
- podpachtovní smlouva bude uzavřena po uzavření dodatku k pachtovní smlouvě mezi 

Státním pozemkovým úřadem a p. Komárkem, na základě kterého bude p.p.č. 830 v k.ú. 
Horní Temenice p. Komárkovi propachtován 

 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2225/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - vodovodní přípojka pro RD na 
 adrese Gen. Krátkého 3180/39, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu uložit a 
provozovat vodovodní přípojku přes pozemky p.č. 1950/25 a 1955/4 v k.ú. Šumperk, pro 
účely připojení pozemku p.č.st. 6197 se stavbou RD č.p. 3180 v k.ú. Šumperk (adresní místo 
Gen. Krátkého 3180/39, Šumperk). 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávnění z věcného břemene:   
František a Hana Koupilovi, oba bytem Gen. Krátkého 3180/39, Šumperk. 
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  282,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 218,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
500,-- Kč, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0021/2008/Foj ze dne 25. 04. 2008, bude oprávněným vyplacen zpět v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN. 

- Oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2226/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení VHZ: 
 „Optimalizace přenosu dat z objektu Dešťová zdrž Šumavská“ (lokalita mezi ul. 
 Šumavskou a J. z Poděbrad) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat na pozemcích p.č. 9/3 a 9/10 v k.ú. Šumperk zařízení: „Optimalizace přenosu dat 
z objektu Dešťová zdrž Šumavská“ – uložení nového zemního kabelového vedení NN pro 
přenos dat v délce 5,5 m, včetně 1 ks plastového pilíře s rozvaděčem a GSM anténou. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 1769/6, Šumperk, IČO 47674954 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 500,-- Kč + DPH v 

platné sazbě. Úhrada bude provedena 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:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2227/16 MJP - změna v pojištění vozidel města 

schvaluje 
s účinností od 11.8.2016 pojistit (na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla) vozidlo Škoda Octavia, RZ SUMPERK1, rok výroby 2016, dle 
pojistné smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA uzavřené dne 25.1.2016 mezi 
městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 
665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Roční pojistné na vozidlo činí 12.088,- Kč. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2228/16 MJP - prodej vozidla Škoda Octavia, RZ 2M8 8300 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje vozidla Škoda Octavia, RZ 2M8 8300, rok výroby 
2007 a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. V případě zájmu odprodat vozidlo 
přímým prodejem třetí osobě za nejvyšší cenu nabídnutou autobazary. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

2229/16 MJP - změna v pojištění vozidel města 

schvaluje 
k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Octavia, RZ 2M8 8300, rok výroby 2007, vyjmout 
toto vozidlo z pojištění dle pojistné smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA 
uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Roční pojistné 
bude poníženo o částku 9.292,-Kč. 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2230/16 MJP - žádost o prodej, pronájem částí pozemků p.č. 2136 a p.č. 2137/8 o celkové 
 výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk (plocha u křižovatky ul. Čsl. Armády a Kranichovy) 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat, pronajmout část pozemku p.č.  2136 a část pozemku 
p.č. 2137/8 o celkové výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely umístění venkovního posezení 
k provozovně „Občerstvení u Vyhňáků“. 
 
       Termín:  11.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2231/16 MJP - žádost o prodej, pronájem částí pozemků p.č. 2136 a p.č. 2137/8 o celkové 
 výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk (plocha u křižovatky ul. Čsl. armády a Kranichovy) 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovité věci 
SML/2016/0343/MJP/Pe, uzavřené dne 01. 07. 2016 mezi městem Šumperkem, jako 
pronajímatelem, a MUDr. Martinou Drešrovou, bytem Na Kopečku 3039/15, Šumperk, jako 
nájemcem, k pronájmu části pozemku p.č.  2136 a části pozemku p.č. 2137/8 o celkové 
výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely zajištění přístupu k zahradě u RD na adrese Na 
Kopečku 3099/48, Šumperk. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2232/16 MJP - předání pozemku p.č. 1799/26 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk do správy PMŠ 
 a.s. (lokalita tzv. přednádraží v Šumperku) 

schvaluje 
předání pozemku p.č. 1799/26 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk (orientačně prostor tzv. 
přednádraží v Šumperku) do správy společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 
Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, s účinností od 15.08.2016. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2233/16 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – „Temenická 
 35, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace – 1. etapa“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Temenická 35, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace – 1.etapa“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem 
Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 
1.816.145,- Kč bez DPH, tj. 2.088.566,75 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  15.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2234/16 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu -  Úklidové 
 služby  v budově MěÚ Šumperk – Lautnerova 1 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk – 
Lautnerova 1" dodavatelem služeb firmu KBN servis, s.r.o., se sídlem K.H.Máchy 900/15, 
Šumperk, IČO 27762271. Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena na dobu 
neurčitou od 1.9.2016  s možností podání výpovědi bez udání důvodu s 3 měsíční výpovědní 
dobou. Nabídková cena je 26.000,- Kč bez DPH měsíčně, tj. 31.460,- Kč včetně DPH měsíčně. 
Takto sjednaná cena může být od roku 2017 každoročně zvyšována z důvodu inflace, pokud 
oficiálně vyhlášená průměrná roční míra inflace za předchozí rok překročí 1%. Ke zvýšení ceny 
může dojít nejdříve počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl koeficient míry 
inflace oznámen. 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2235/16 MJP - správa majetku – sleva z nájmu Hlavní třída 2/23, byt č. 2 

bere na vědomí 
žádost nájemce bytu č. 2 v domě Hlavní třída 2/23 v Šumperku ohledně slevy z nájmu bytu. 
 
 

2236/16 MJP - správa majetku – sleva z nájmu Hlavní třída 2/23, byt č. 2 

schvaluje 
slevu ve výši 100% ze dvou měsíčních splátek celkového nájemného pro nájemce bytu číslo 2 
v domě Hlavní třída 2/23 v Šumperku z důvodu rekonstrukce bytu. Sleva bude uplatněna 
v účetním období 11/2016 a 12/2016. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2237/16 MJP - správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Hlavní třída 12, 
 Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Hlavní třída 12, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“ 
 
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, Pavel Hegedüs, Ing. Vladislav 
Mesiarkin 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, PaedDr. 
Zdeněk Formánek 
 
minimální seznam oslovených zájemců: 
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem U Losinky, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 26865360 
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- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, PSČ 
110 00, IČO 47153903 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
 
       Termín:  31.08.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2238/16 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
 provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Prievidzská, 
 5. etapa, MěÚ Šumperk – VNk, NNk“ (lokalita při ul. Bludovské) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 481/1 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Prievidzská, 5. etapa, MěÚ Šumperk – VNk, NNk“ – přeložka stávajícího 
vedení VN a NN, v rámci investiční akce města – revitalizace sídliště Prievidzská – 5. etapa při 
ul. Bludovské. 
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 uzavření smlouvy: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 
příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 

 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2239/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu zařízení elektrizační 
 distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – H. Temenice - Bohdíkovská nad DTS SU_0501 - 
 NNv“ (lokalita Horní Temenice, při výjezdu z města – konečná zastávka autobusové 
 linky MHD) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemek p.č. 1329/3 v k.ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – H. Temenice – Bohdíkovská nad DTS SU_0501 - NNv“ – nové podzemní 
a nadzemní vedení NNk, včetně 2 ks betonových podpěr. 
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 12.863,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 483,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
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12.380,-- Kč vč. DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0005/2012/Pe ze dne 31. 01. 
2012, uhradí oprávněný před vkladem věcného břemene do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 
dnů od podpisu smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2240/16 PONTIS Šumperk, o.p.s. IČ 25843907 – zpráva nezávislého auditora 

bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora účetní jednotky PONTIS Šumperk, o.p.s. ze dne 6. 6. 2016. 
 

2241/16 PONTIS Šumperk, o.p.s. IČ 25843907 – doplnění zakládací listiny 

doporučuje ZM 
schválit doplnění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk Gen. 
Svobody 2800/68, PSČ 787 01, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011, ve znění pozdějších 
úprav: 
 
v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 
sociálních služeb a dalších navazujících služeb o: 
 
„o. zdravotní služby“. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

2242/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 19 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Janou Vilíšovou, 
bytem Temenická 109, Šumperk jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1. 9. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2243/16 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2016 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2016. 
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2244/16 Organizační řád 

schvaluje 
dle  ustanovení § 102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, změnu organizačního řádu včetně příloh, schváleného usnesením 
RM č. 130/14 , který nabyl účinnosti dne 1.1.2015. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2245/16 Veřejnoprávní smlouvy 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Oskava k zajištění výkonu činnosti speciálního 
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací dle ustanovení § 16 odst. 1  a §40 odst.5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2246/16 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2016 

bere na vědomí 
Zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2016 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření 
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Mgr. Zdeněk Brož      Mgr. Tomáš Spurný 
         starosta          2. místostarosta 


