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Spis. zn.:  93393/2016 
                Č.j.:  93398/2016 

 
 

ze 49. schůze Rady města Šumperka ze dne 22. 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. 
 
 

schvaluje 
1. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2016 dle 
předloženého materiálu 
2. Plán inventur města Šumperka na rok 2016 dle předloženého materiálu 
3. Schvaluje složení HIK 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.:  
2096/16, 2157/16, 2194/16, 2195/16, 2241/16, 2247/16, 2249/16, 2250/16, 
2251/16, 2254/16, 2257/16, 2259/16, 2264/16, 2269/16, 2271/16, 2272/16, 
2273/16, 2275/16, 2277/16, 2280/16, 2282/16, 2283/16, 2284/16, 2291/16, 
2292/16, 2293/16, 2294/16, 2295/16, 2296/16, 2297/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
2281/16 do 20.10.2016 Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

 

rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady bere na vědomí 
zprávu představenstva společnosti Podniky města Šumperka a.s. k výsledkům forenzního 
auditu, který proběhl ve společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jaře roku 2016, včetně 
seznamu přijatých či navrhovaných opatření k zjištěním uvedeným ve zprávě z forenzního 
auditu ze dne 04.05.2016. 
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schvaluje 
zásady pro oslovení budoucích nájemců sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamních 
zařízení pro opakovanou, krátkodobou reklamu a zařízení pro navádění komerčních cílů 
k podání nabídky dle projednaného návrhu PMŠ a.s. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 na ulici Banskobystrická 1274/41 v Šumperku mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a R. T., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    
1. 10. 2016,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a E. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    
1. 10. 2016,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0013/2015 uzavřené dne 14. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. D., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2016  do   31. 10. 2017 k 
bytu č. 18  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. P/0007/2014 uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a R. a A. D., oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně 
druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   30. 9. 
2017 k bytu č. 40  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. P/0006/2014 uzavřené dne 10. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a A. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   30. 9. 2018 k 
bytu č. 6  v domě  na ulici Balbínova 878/17  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0028/2014 uzavřené dne 13. 10. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2016  do   31. 10. 2018  k 
bytu č. 1  v domě  na ulici Banskobystrická 1274/41  v Šumperku. 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 7 k nájemní smlouvě č. N/0002/2014 uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a L. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 7 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   31. 3. 2017  k 
bytu č. 10  v domě  na ulici Banskobystrická 1276/44  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0024/2014 uzavřené dne 4. 7. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a E. V., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   30. 9. 2018  k 
bytu č. 9  v domě  na ulici Banskobystrická 1278/48  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0030/2014 uzavřené dne 16. 10. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a P. D., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2016  do   31. 10. 2018  k 
bytu č. 5  v domě  na ulici Banskobystrická 1279/50  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0014/2015 uzavřené dne 14. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. J., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2016  do   31. 10. 2017  k 
bytu č. 11  v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0032/2014 uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a J. Ř., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2016  do   31. 10. 2017  k 
bytu č. 18  v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0019/2014 uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a J. B., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
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Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od         1. 10. 2016  do   30. 9. 2017  
k bytu č. 19  v domě  na ulici Zahradní 2707/35  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0020/2014 uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a V. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   30. 9. 2017  k 
bytu č. 13  v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. P/0008/2014 uzavřené dne 29. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a N. L., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2016  do   30. 9. 2017  k 
bytu č. 9  v domě  na ulici Zahradní 27722/33     v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0037/2015 uzavřené dne 21. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. P., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2016  do   31. 10. 2017  k 
bytu č. 15  v domě  na ulici Zahradní 27722/33     v Šumperku. 
 

Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/25 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 30.09.2016 s dědici po stávajícím nájemci paní M. Z.: J. Z., bytem Paseka, 
A. Š., bytem Šumperk,  M. B., bytem Šumperk. 
Současně RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.10.2016, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/25 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s P. W., 
bytem Šumperk.  
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



49. RM – 22. 9. 2016  

 
6 

 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 200 m2 
v k.ú. Šumperk (část zahrady k domu Reissova 1501/17, Šumperk). 
Účel nájmu:  individuální využití 
Nájemné:  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  
- povinnost odstranění porostů a oplocení bez náhrady po ukončení nájmu na náklady   
nájemce. 
 
       Termín:  03.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
využít nabídku paní L. P., bytem Šumperk a odkoupit byt č. 1277/5 o velikosti  2+1 o 
podlahové ploše 66,85 m2 v domě č.p. 1277 na st. p. č. 1366 včetně podílu na společných 
částech domu o velikosti 126/1000 (or. ozn. Banskobystrická 46) za kupní cenu dle 
znaleckého posudku 780.000 Kč s podmínkou výmazu práva odpovídající věcnému břemenu 
užívání bytu pro oprávněnou paní B. A., bytem Rapotín. 
Kupující město Šumperk uhradí veškeré náklady související s převodem bytové jednotky.  
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 
 
 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemky v k.ú. Šumperk, Horní Temenice a Dolní 
Temenice, které jsou předmětem pachtovní smlouvy označené jako SML/2016/0132/MJP ze 
dne 20.4.2016 z důvodu ponechání si  souboru pozemků, které jsou předmětem pachtovní 
smlouvy, ve vlastnictví. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to 
formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
 
- Z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví V. M., bytem Rapotín, část pozemku p. č. 2046/1  o výměře 
cca 160 m23 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako 
násobek výměry pozemku  a finanční částky 100,--Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude 
stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z kupní ceny pozemku. 

- Z vlastnictví V. M., bytem Rapotín, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 1122/17 k. ú. 
Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 
pozemku a finanční částky 100,--Kč/m2. 

- Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán po výmazu zástavních 
práv na p.p.č.1122/27 v k.ú. Šumperk, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. 

- Náklady na vyhotovení geometrického plánu a  správního  poplatku za zápis vlastnického 
práva do katastru nemovitostí budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet 
jednou polovinou. 

- Směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí                    
po zrušení zástavních práv smluvních na p.p.č. 1122/27 v k.ú. Šumperk. 
 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing.Répalová  
 

 

neschvaluje 
uzavření smlouvy s právem umístit na části p.p.č. 605/2 v k.ú. Šumperk reklamní tabuli o 
velikosti 2,5 m x  1,5 m. Žadatel o umístění reklamy:  Milan Dubovský, odtahová služba a 
jeřábové práce, Plechy 29, Nový Malín, PSČ 78803, IČO 15392210. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 1875/4 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  

 
- kupní cena: 400,- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu velké 

svažitosti pozemku, obtížná údržba pozemku 
- účel prodeje: scelení vlastnictví  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plkánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
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- společně s prodejem pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stávajícího vedení 
veřejného osvětlení a umístění el. skříní 

- prodávající si vyhrazuje právo od zveřejněného záměru prodeje odstoupit. 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

doporučuje ZM 
schválit prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 187 985,70 Kč za zemřelým J. R., 
posledně bytem Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním 
bytu číslo 301 na adrese Bohdíkovská 2336/24, Šumperk.  
 

Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 584 473,74 Kč za zemřelou J. R., 
posledně bytem Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného za užívání bytu na adrese 
Žerotínova 267/11, Šumperk.  
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 257/1 o výměře cca 200 m2 
v k.ú. Šumperk, pro účely individuálního využití. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
10/2003/Pro/Ba ze dne 26. 03. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 02. 2013, uzavřené 
mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem, a P. V., bytem Hanušovice, PSČ 788 33, jako 
nájemcem, k pronájmu části pozemku p.č.  257/1 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Temenice, pro 
účely zahrádkářského využití. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část p.p.č. 987/5 o výměře cca 116 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 450,-Kč/m2 + DPH v případě, že prodávajícímu vznikne povinnost DPH odvést 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků v okolí autosalonu Volkswagen  
- kupující uhradí ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
 
       Termín:  13.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce lůžkového 

oddělení ortopedie v pavilonu B“ 
 

- 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. Mgr. Martin Pelnář, Ing. Milena 
Kratochvílová 
 
náhradníci: 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Martin Juřička,  
Ing. Vladislav Mesiarkin 
 
minimální seznam oslovených zájemců: 
- Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,  

IČO 26825180  
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 47153903 
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 
 
        Termín:  30.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a 
služebnosti stezky, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, 
spočívajícímu v právu: 
 
1) umístit a provozovat na budoucích služebných pozemcích p.č. 104/4 a st. 630 v k.ú. Dolní 
Temenice plynárenské zařízení: „Reko RS  Šumperk – Temenice“, konkrétně nový STL 
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plynovod, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu 
vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním tohoto plynárenského zařízení, ve 
prospěch budoucího oprávněného 
2) vstupovat na část budoucího služebného pozemku p.č. 104/4 v k.ú. Šumperk, v rozsahu dle 
geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, ve prospěch budoucích oprávněných 
pozemků p.č. 86/3 a st. 426 v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o.  
 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně: 

� V případě zřízení věcného břemene dle bodu 1) bude úplata stanovena podle „Zásad 
pro zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 
započatý 1 m délky věcného břemene, určené dle geometrického plánu pro vymezení 
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. Úhradu úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do 
KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 
budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od podpisu vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

� V případě zřízení věcného břemene dle bodu 2) bude úplata stanovena dle cenových 
pravidel města Šumperka, platných v době uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene a bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 
30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene dle bodu 1) bude uzavřena na základě písemné výzvy 
budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30. 06. 
2017. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene dle bodu 2) bude uzavřena na základě výzvy 
budoucího povinného, po realizaci plánovaného investičního záměru města vybudovat 
propojovací přístupovou plochu mezi ul. Prievidzskou a Pod Senovou.   

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

 
        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

neschvaluje 
vydat souhlas s podpachtováním části  zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice, které 
jsou propachtovány pachtovní smlouvou označenou SML/2016/0132/MJP ze dne 20.4.2016 
pachtýři Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, 78973 Úsov, ICO 60793015, pro 
podpachtovatele Bludovskou a.s., se sídlem Špalkova 156, 78961 Bludov, IČO 25836498.  
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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neschvaluje 
vydat souhlas s podpachtováním části  zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice, které 
jsou propachtovány pachtovní smlouvou označenou SML/2016/0135/MJP ze dne 25.4.2016 
pachtýři Bludovská a.s. se sídlem Špalkova 156, 78961 Bludov, IČO 25836498, pro 
podpachtovatele Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, 78973 Úsov, IČO 60793015. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 5.9.2016 do 21.9.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2272/16 ze dne 1.9.2016 změnu nájemní smlouvy, označené jako 
MP/0044/2013/Wi ze 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 31.10.2016 nově do 31.10.2017 
- ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou MP/0044/2013 ve znění pozdějších 

dodatků zůstávají nezměněny 
- změna nájemní smlouvy MP/0044/2013 ve znění pozdějších dodatků bude upravena 

dodatkem ke stávající nájemní smlouvě 
 
        Termín:  15.09.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
změnu platu ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souladu s nařízením vlády č. 
273/2016 Sb. ze dne 24.08.2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006, Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 
01.09.2016 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
- Kalendář Jeseníky 2017 138 Kč 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

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. 3 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 14.708 Kč. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085,  
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 4.642 Kč. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, 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 7.100 Kč. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 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 10.752 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 6 žáků 
ze sociálně slabších rodin v období od 01.09.2016 do 31.12.2016. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, 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 opravy  
dle předloženého návrhu, v celkové výši do 300 tis. Kč. 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 05.11.2015 
 
Příjemce:   O. Ch., Šumperk 
Účel použití:   na náklady spojené s účastí na MS na WDSF World Championsship   
  do Moldávie dne 15.10.2016 
Výše částky:    15.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 
       Termín:  22.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 
rok 2016 ve výši 15.000 Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci s italským městem Sulmona. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, číslo smlouvy: 
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9416001719/2012016/4000203403 na vybudování plynárenského zařízení pro lokalitu „Za 
Hniličkou“ mezi městem Šumperk, IČO 00303461, a RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo: 059/16 uzavřené s firmou EKOZIS spol. s r. o., Na 
Křtaltě 980/21, Zábřeh na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice, dílčí část: Chodník 
ul. Bohdíkovská v Šumperku Temenice – II. Etapa“, který řeší: 
posunutí dílčího termínu dokončení stavebních prací z 30.9.2016 na 15.11.2016 v úseku 
0,320 – 0,440 km a komplexního dokončení  stavby z 30.11.2016 na 16.1.2017     
změnu ve fakturaci plnění (v klasickém režimu, nikoli v  režimu přenesené daňové povinnosti)  
doplnění klauzule o umožnění práva ze strany zhotovitele provést kontrolu poskytovatelem 
dotace (SFDI). 
 
       Termín:  30.09.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o technické podpoře č. TP27/16  se společností VITA software, s.r.o. 
 
       Termín:  30.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/006/2015  
uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. H., bytem Šumperk, zastoupeným 
opatrovníkem K. G., jako nájemcem bytu č. 5 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Temenické 3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.11.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0029/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. T., bytem Šumperk, jako 
nájemkyní bytu č. 16 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na 
straně druhé, za podmínek: 
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- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30.9.2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a M. V., trvale 
bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 15. 

10. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zajistit výběr peněžního ústavu na poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 
a předložení návrhu úvěrové smlouvy ke schválení do ZM. Úvěr bude přijat za účelem navýšení 
základního kapitálu PMŠ a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, s následným úpisem 
akcií této společnosti ve prospěch města Šumperka. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     RNDr. Jan Přichystal 
     starosta v.r.      1. místostarosta v.r. 

 


