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Spis. zn.:  85639/2016 
                Č.j.:  85647/2016 

 

ze 47. schůze Rady města Šumperka ze dne 1. 9. 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. 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 10. 8. 2016. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Úprava veřejného prostranství  
při ul. Temenické“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt,    
  Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Radek Novotný 
                 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
  Ing. Jaroslava Vicencová 
                     
minimální seznam zájemců ve složení: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO 60838744 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671 
FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
Dlaždičská s.r.o., 783 21 Bílá Lhota – Červená Lhota 3, IČO 27836959 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „MOS města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení 
chráničky“ zrušit výběrové řízení. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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doporučuje ZM 
vydat souhlas s realizací sportovně rekreačního areálu Na Benátkách v Šumperku v letech 
2017 – 2018 s předpokládaným nákladem do 150 mil. Kč prostřednictvím úvěru.  
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461  
vydlužitel: Podniky města Šumperka, a. s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163 
účel zápůjčky: investiční výdaje na realizaci akce „Modernizace technologie chlazení ledové 
plochy zimního stadionu v Šumperku“ 
částka: 18.000.000,--Kč (slovy osmnáctmiliónůkorunčeských) 
úroková sazba: 1% p. a. 
návratnost zápůjčky: do 16.12.2016 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2016. 
 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. X roku 2016: 

  příjmy ve výši:       314 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            241 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 498.804 tis. Kč 
  výdaje celkem: 602.417 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  606.252 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   605.417 tis. Kč 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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doporučuje ZM 
rozpočtová opatření č. XI roku 2016: 

  příjmy ve výši:       18.000 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            18.000 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 516.804 tis. Kč 
  výdaje celkem: 620.417 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  624.252 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   623.417 tis. Kč 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 4439/09, 1385/15, 1607/16, 1727/16, 1775/16, 1776/16, 
1777/16, 1784/16, 1789/16, 1796/16, 1797/16, 1798/16, 1799/16, 1800/16, 
1801/16, 1803/16, 1804/16, 1841/16, 1842/16, 1843/16, 1846/16, 1848/16, 
1849/16, 1851/16, 1862/16, 1878/16, 1879/16, 1880/16, 1888/16, 1913/16, 
1914/16, 1915/16, 1925/16, 1954/16, 1955/16, 1958/16, 1972/16, 1974/16, 
1975/16, 1976/16, 1977/16, 1978/16, 1979/16, 1980/16, 1981/16, 1982/16, 
1983/16, 1984/16, 1985/16, 1986/16, 1987/16, 1988/16, 2027/16, 2028/16, 
2057/16, 2058/16, 2059/16, 2060/16, 2061/16, 2062/16, 2063/16, 2064/16, 
2065/16, 2066/16, 2067/16, 2072/16, 2074/16, 2075/16, 2081/16, 2083/16, 
2084/16, 2085/16, 2086/16, 2087/16, 2089/16, 2090/16, 2095/16, 2097/16, 
2098/16, 2105/16, 2106/16, 2122/16, 2123/16, 2130/16, 2132/16, 2135/16, 
2137/16, 2140/16, 2142/16, 2143/16, 2144/16, 2149/16, 2150/16, 2160/16, 
2161/16, 2162/16, 2165/16, 2166/16, 2167/16, 2168/16, 2169/16, 2170/16, 
2172/16, 2173/16, 2174/16, 2175/16, 2179/16, 2180/16, 2182/16, 2184/16, 
2186/16, 2187/16, 2188/16, 2189/16, 2191/16, 2193/16, 2196/16, 2197/16, 
2198/16, 2199/16, 2201/16, 2202/16, 2203/16, 2204/16, 2205/16, 2206/16, 
2207/16, 2208/16, 2209/16, 2210/16, 2212/16, 2213/16, 2214/16, 2215/16, 
2216/16, 2217/16, 2218/16, 2219/16, 2220/16, 2227/16, 2230/16, 2232/16, 
2233/16,   2234/16,    2237/16,   2244/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1867/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1877/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1951/16 do 31.10.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2088/16 do 30.09.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
zrušit usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 181/15 ze dne 02.04.2015, týkající se 
zajištění zveřejňování smluv uzavřených mezi městem Šumperkem a jinou osobou na Portálu 
veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra ČR, a to každé smlouvy, kterou lze zařadit 
alespoň do jedné z kategorií uvedených v unesení Zastupitelstva města Šumperka č. 181/15 
ze dne 02.04.2015, a to s účinností nejpozději od 1. 1. 2016, z důvodu nadbytečnosti. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0010/2015 uzavřené dne 30. 6. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. Č., bytem Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2016  do   31. 7. 2018 k bytu 
č. 11  v domě na ulici Banskobystrické 1274/41    v Šumperku. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
schválit budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 1333 o výměře cca 1300 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 „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici – II. etapa“ 
- 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 „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici – II. etapa“ kolaudována, po 
zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady 
město Šumperk  

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

 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  cesty a stezky  
přes pozemky p.č. 1296, p.č. 924/1 a p.č. 924/2 v k.ú. Horní Temenice v souvislosti s 
plánovanou stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
vlastník pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Horní Temenice 
Podmínky: 

- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
- smlouva o věcném břemeni bude součástí kupní smlouvy, na základě které prodá 

vlastník pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Horní Temenice městu Šumperk část dotčenou 
stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 
služebnosti cesty a stezky uhradí město Šumperk 

 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  cesty a stezky  
přes pozemky p.č. 446/101 a p.č. 887/101 v k.ú. Dolní Temenice v rámci plánované stavby 
„Cyklostezka Bratrušov“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
vlastník pozemků p.č. 464 a p.č. 500/6  v k.ú. Dolní Temenice 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
- smlouva o věcném břemeni bude součástí kupní smlouvy, na základě které prodá vlastník 

pozemků p.č. 464 a p.č. 500/6  v k.ú. Dolní Temenice městu Šumperk části pozemků 
dotčených stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene služebnosti 
cesty a stezky uhradí město Šumperk 

 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s podnájmem prostor objektu chirurgického komplexu určených k podnikání v 1. NP pavilonu C 
– centrální příjem – pronajaté společnosti Nemocnice Šumperk, a.s., se sídlem Nerudova 
640/41, Šumperk, IČO 47682795, pro podnájemce společnost CTCenter MaVe s.r.o., se 
sídlem Tř. Svobody 615/25,Olomouc, PSČ  779 00, IČO 29382564, za podmínek: 
 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 9. 2016 
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- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli Městu 
Šumperku, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 
takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1664/16 ze dne 17.3.2016 ve znění usnesení RM č. 1990/16 ze dne 
2.6.2016 spočívající ve změně plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka 
pro rok 2016 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hlavní třída 12, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace“ zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 
3261/30, Šumperk, IČO 47153903. Nabídková cena je 1.992.254,53 Kč bez DPH, tj. 
2.337.447,84 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „REKO VTL 663007 DN 300 3x shybka, Šumperk – ČH sedlo“ 
přes pozemky p.č. 2015, 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.600,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 400,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
2.200,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a o zřízení práva provést stavbu VBb/0013/2013/Pe ze dne 27. 08. 2013, bude 
oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení daňového dokladu. 
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- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 1233/2 a st. 1772/2 v k.ú. Šumperk kanalizační přípojku pro účely 
připojení obytného domu na adrese Zábřežská 1223/33, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
J. H., J. M., D. M. a M. P., všichni bytem Šumperk. 
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 40,-- 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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněnými 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 budoucích 
oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 05. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI. 

 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přípojku vodovodu a kanalizace přes pozemek p.č. 2223/1 v k.ú. Šumperk, pro 
účely připojení polyfunkčního objektu na adrese Krátká 3297/2A, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
- MORAVOLEN HOLDING a.s., se sídlem Krátká 2863/2, Šumperk, IČO 25551426 
- 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 1.460,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 110,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
1.350,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu VBb/0010/2015/Pe ze dne 18. 03. 
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2015, bude oprávněným uhrazen 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:  31.12.2016 
       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 přípojku vodovodu a splaškové kanalizace, 
v rámci plánované stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemku parcelní číslo 1595/14 
v k.ú. Šumperk“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
L. a V. Š., oba bytem Rájec. 
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 40,-- 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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněnými 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 budoucích 
oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 05. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ. 

 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  prodat část p.p.č. 1998/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 
Šumperk z důvodu ponechání si p.p.č. 1998/1 jako celku ve vlastnictví města Šumperka. 
 
       Termín:  02.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.05.2016 do 01.06.2016 dle usnesení rady města číslo 1866/16 ze dne 12.05.2016 
pronájem části p.p.č.2169/4 o výměře 55 m2 v k.ú Šumperk za  podmínek: 
- účel pronájmu: individuální využití 
- nájemce: J. B., bytem Šumperk 
- sazba nájemného: 5,-Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce je povinen uhradit nájemné ze rok 2014 a 2015 v sazbách platných pro dané 

období. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  prodat část p.p.č. 2169/4 o výměře cca 62 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 300,-Kč/m2 + DPH v platné výši , kupní cena pozemku je nižší než kupní cena 

obvyklá z důvodu  uložení  betonových skruží, kterými v minulosti protékal vodní tok, který 
byl  odkloněn   

- účel prodeje: rozšíření zahrady  
- kupující uhradí ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/0044/2013/Wi uzavřenou dne 22.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, 
dodatku č. 2.ze dne 17.3.2015, dodatku č. 3 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 4 ze dne 
25.4.2016 na pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: p.p.č. 1040/1 o výměře 20326 
m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2088 m2, p.p.č. 1041/2 o 
výměře 2102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16606 m2, p.p.č. 1040/5 o výměře 8467 m2, 
p.p.č. 1040/7 o výměře 1076 m2, p.p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, p.p.č.1041/4 o výměře 
9087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18465 m2, p.p.č. 1040/6 o výměře 1112 m2, p.p.č. 
1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o výměře 21063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1121 
m2, p.p.č. 2183/3 o výměře 6280 m2 a p.p.č. 1268/44 o výměře 8587 m2 vše v k.ú. 
Šumperk. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení nájemného z data od 31.10.2016 nově do 
31.10.2017. Ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou MP/0044/2013 ve znění 
pozdějších dodatků zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
07.01.2011 do 25.01.2001 dle usnesení rady města č. 233/10 ze dne 30.12.2010 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 166/11 ze dne 10.03.2011, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2, části p.p.č.   1291/9 o výměře 681 
m2 a  části st.p.č. 1895/2 o výměře 181 m2 , části pozemků dle GP zak.č. 6702-68/2016 ze 
dne 19.8.2016 jsou označeny jako p.p.č. 1291/12 o výměře 577 m2, p.p.č. 3282 o výměře 
104 m2 a st.p.č. 1895/2 o výměře 181 m2 vše   v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel  prodeje : zázemí k domu  
- kupní cena : 300,-Kč/m2 byla uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní Obch/0029/2011 
- kupujícím bude v případě uzavření a uhrazení sazby za zřízení služebnosti cesty a stezky 

uznána sleva z kupní ceny ve výši 6.000,-Kč     
- kupující :  V. D., bytem Šumperk a M. L., bytem Brno, každý z nich spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/24 na st.p.č.  1896/2 ,  p.p.č. 1291/12, p.p.č. 3282 a st.p.č. 1895/2  vše v 
k.ú. Šumperk,  J. O., M. a H. V., všichni bytem Šumperk, J. K., J. a D. S., V. K., P. a A. V., 
všichni bytem Šumperk, I. B., bytem Šumperk, M. D., bytem Šumperk, J. a A. F., oba bytem 
Šumperk,  P. a M. B., bytem Sudkov a  S. Š., bytem Šumperk,  každý z nich spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/12 na st.p.č.  1896/2 ,  p.p.č. 1291/12, p.p.č. 3282 a st.p.č. 1895/2  
vše v k.ú. Šumperk  

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí prodávající v souladu s ujednáním 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní označené jako Obch /0029/2011 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 
přes  část p.p.č. 1291/9, dle GP č. 6702-68/2016 pozemek p.č. 1291/12 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 
2186/10, jehož součástí je stavba garáže v k,ú. Šumperk.  
Povinný z věcného břemene:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461.  
Oprávněný z věcného břemene:  Y. S., bytem Rapotín, a Z. R., bytem Nový Malín. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-Kč + DPH v platné výši 
- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení průběhu 

vedení věcného břemene  
- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
20.04.2016 do 09.05.2016 dle usnesení rady města č. 1696/16 ze dne 14.04.2016 schválit  
prodej p.p.č. 151/2 o výměře 814 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům 
- kupní cena:  a) 170 m2 - vstup do domu + zelená plocha u domů 400,-Kč/m2  

   b) 644 m2 - vjezd k domům, možnost parkování a vjezdy do garáží  
   100,- Kč/m2,  

- kupní cena je stanovena odlišně od obvyklé kupní ceny z důvodu omezení využívání 
vlastnického práva třetími osobami 

- kupující: P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, I. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/16, Š. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a  J. a E. T., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/16, všichni bytem Šumperk, S. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem 
Mladoňov, A. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Velká Bystřice, P. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Šumperk a  J. V., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/16, bytem Šumperk, H. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, Š. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, L. a H. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, F. a 
V. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a K. U., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, 
všichni bytem Šumperk, D. a T. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Nový 
Malín, L. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Bludov, a O. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/16, bytem Šumperk 

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

- před prodejem pozemku p.č. 151/2 v kú. Šumperk budou uzavřeny smlouvy o zřízení 
služebnosti cesty a stezky pro vlastníky garáží, kteří užívají ke vjezdu p.p.č. 151/2 v k.ú. 
Šumperk a kteří si o zřízení služebnosti požádají s tím, že věcné břemeno bude vyznačeno 
geometrickým plánem, s povinností úhrady geometrického plánu oprávněným z věcného 
břemene. 

 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 1495/5, 3080 a 1497/2 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk–Uničovská, d.č. 2957_13, S., 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 3.000,-- Kč + planá sazby DPH/1ks zařízení a ve 
výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené 
dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně 
ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 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 
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 05. 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:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
odkoupit stavbu občanské vybavenosti  (Dům kultury Šumperk) situovanou na pozemku st.p.č. 
184/3 v k.ú. Šumperk za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 18 mil. Kč včetně 
movitých věcí a předmětů kulturní hodnoty od Základní organizace Odborového svazu KOVO 
Pramet Šumperk, se sídlem Uničovská 905/2, 787 01 Šumperk, do majetku města 
Šumperka. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0012/2015 uzavřené dne 25. 8. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a E. Z., bytem Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 9. 2016  do   31. 8. 2017  k 
bytu č. 36  v domě  na ulici Čsl. armády  445/22  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2016. 
 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 258.026,86 39.341,80 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 83.941,59 62.479,83 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka -110.522,32 161.214,29 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek -180.311,11 43.114,85 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  241.332,82 341.747,34 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 38.841,66 17.273,43 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 216.515,33 60.419,29 
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Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc. 
Pavlína Bošková 4.406,53 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. -122.623,93 33.680,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 304.135,52 132.375,10 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 43.851,32 445,10 

        
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

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:   Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 
Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 
Účel použití:   na úhradu nákladů spojených s dopravou k tréninkovým jednotkám mužského  
  A týmu do Uničova 
Výše částky:    50.000 Kč   
 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 
rok 2016 ve výši 45.000 Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

nepřijímá 
od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, nabídku neupotřebitelného majetku 
uvedeného v předloženém materiálu k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 
719.648,36 Kč, v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 výmalbu a opravy v budově 
školy, v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
- pamětní medaile   50 Kč 
- magnetky JENA   20 Kč 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
konání vánočních trhů s vánočním zbožím situovaných na Hlavní třídě před Českou spořitelnou 
ve dnech 16. a 17.12.2016. Poplatek za pronájem prodejního místa 350,- Kč/den – prodejní 
místo bez el. přípojky, 400,- Kč/den - prodejní místo s el. připojením. 
 
       Termín:  16.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
obsazování prodejních domků s potravinami k přímé konzumaci (jídlo, alkoholické a 
nealkoholické nápoje) na akci „Vánoce na točáku 2016“ formou dražby – vyhlašovací cena 
400,- Kč /domek/den vč. DPH – celkově 5 prodejních míst v ulici Gen. Svobody. 
 
       Termín:  17.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
pravidla dražby. Pro dražbu budou osloveni prodejci se sídlem podnikání, případně 
provozovnou v Šumperku. 
       Termín:  01.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
na akci „Vánoce na točáku 2016“ poplatek za pronájem prodejního místa pro prodejce 
vánočního zboží  50,- Kč/ den. 
 
       Termín:  04.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
vzor nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem a nájemcem prodejního domku na akci 
„Vánoce na točáku“. 
 
       Termín:  01.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření smlouvy s těmi nájemci jednotlivých prodejních domků s potravinami určenými 
k přímé spotřebě (jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje), kteří v dražbě prodejních domků 
na akci „Vánoce na točáku 2016“ učinili nejvyšší podání. 
 
       Termín:  17.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

doporučuje ZM 
schválit časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2016. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit vylosování deseti navrhovatelů nominací na Ceny města za rok 2016 s tím, že každý 
vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer.  
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2016 pro veřejnost (39 míst ve 4. a 
5. řadě). Prodejní cena jedné vstupenky je 50,- Kč. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
  
-  Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11 Praha 9, 190 00, IČO 00536211 
 
       Termín:  01.09.2016 
       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 02.09.2016 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů působnost v oblasti udělování souhlasu města Šumperka k užívání loga města 
Šumperka. Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové 
právo k udělování těchto souhlasů vlastníka. 
 
       Termín:  01.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
udělit čestné občanství města Šumperka panu G. W. 
 
       Termín:  15.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

uděluje 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: 
 
P. Š., bytem Šumperk 
- 17.09.2016 (sobota): svatební hostina; místo konání restaurace Na Zastávce, 

Temenická 66, Šumperk; doba konání ohňostroje 21:00-21:15 hod. 
 
       Termín:  17.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentaci na akci: „Pořízení pozaďové 
monitorovací stanice pro město Šumperk“. 
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- členy hodnotící komise, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami. 
členové: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Dana Krňávková, Ing. Renata Křížová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. 
Vladimír Lollek 
náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Alena Turková, Vladimír Hošek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. 
Lenka Krobotová 
 
- minimální  seznam oslovených uchazečů: 
ECM ECO MONITORING spol. s r.o., Dobrá 240, okres Frýdek-Místek, PSČ 73951, IČO 
48588563 
ENVIRTA CZ s.r.o., Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9,  IČO 24807800 
ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34,  Praha 6, PSČ 16100, IČO 47119209 
Jiří Zavázal, Všerubská 202/5, 155 00, Praha-Řeporyje, IČO 40620123 
Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/555, PSČ 190 00, Praha 9, IČO 48029289 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

doporučuje ZM 
schválit přijetí finančních prostředků ve výši 20 000 Kč darovací smlouvou s Olomouckým 
krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO 60609460. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

schvaluje 
přeřazení strážníků Městské policie Šumperk zařazených na pozici strážník z platové třídy č. 6 
do platové třídy č. 7 a přeřazení strážníků zařazených na pozici dozorčí strážník z platové třídy 
č. 7 do platové třídy č.  8 s účinností od 1.1.2017. 
 
       Termín:  01.01.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 15. 9. 2016 včetně programu. 

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






