
51. RM – 20. 10. 2016 

 
1 

Spis. zn.:  101749/2016 
                Č.j.:  101754/2016 

 
 

U S N E S E N Í  

z 51. schůze Rady města Šumperka ze dne 20. 10. 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. 
 

2360/16 Změna platu ředitelů Kina Oko a Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
změnu platu ředitelům Kina Oko a Městské knihovny Šumperk, v souladu s nařízením vlády č. 
316/2016 Sb. ze dne 12.09.2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 
01.11.2016. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2361/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM 
schválit: 
  

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017 
 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2017  
 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2017 
 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2017 

 
5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2017  
 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2017  
 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2017  
 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2017 

 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2362/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
 neziskových akcí“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

2363/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
 celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

2364/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení dotačního programu „Podpora 
 výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu“. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

2365/16 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 dary v souladu s § 27odst. 5  
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, na realizaci akcí cyklu Via Lucis v celkové výši 10.000 Kč, a to:  
- 3.000,- Kč od společnosti TELO a.s., se sídlem ČSA 17, Šumperk, IČO 47675870  
- 3.000,- Kč od Leoše Haltmara, Ramzová 336, Ostružná, IČO 15511634 
- 2.000,- Kč od RNDr. Pavla Bendy, Nový Malín 651, IČO 48434621 
- 2.000,- Kč od Petra Viktorina, zámečnické a svářečské práce, Nový Malín 280,  

IČO 10024794 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2366/16 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 
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znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na dokončení oprav podlah  
a rozvodů vody v budově školy, v celkové výši do 30 tis. Kč. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

2367/16 Příspěvková organizace města Šumperka – fond investic 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
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 do výše 134 tis. Kč a dokončení opravy 
zahradního domku pro úschovu kočárku pro třídu jeslí a opravu přístupových cest k ní v areálu 
mateřské školy do výše 73 tis. Kč. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2368/16 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu a učebnu  
na dobu delší než 100 hodin do 30.06.2017 organizacím FbC ASPER Šumperk, z.s.,  
TJ Šumperk, z.s., a fyzické osobě – L. K., Šumperk. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2369/16 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičnu na dobu delší               
než 100 hodin do 30.06.2017 organizacím TJ Šumperk z.s., Gymnastický klub Šumperk, z.s.  
a Fotbalový klub Šumperk, z.s. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2370/16 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          
než 100 hodin do 30.06.2017 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk a  
Klub sportovního tance NEXT Šumperk. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2371/16 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 
než 100 hodin do 30.06.2017 fyzické osobě – P. U., Šumperk. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2372/16 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek 
č. 1 odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši  97.667,90 Kč. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2373/16 Organizace provozu školních družin ZŠ v Šumperku v období podzimních prázdnin ve 
 dnech 26. – 27.10.2016 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 
podzimních prázdnin ve středu 26.10.2016 a ve čtvrtek 27.10.2016. 

 

2374/16 Zapojení MŠ Pohádka do projektu „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů 
 v MŠ Pohádka Šumperk“, v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů 
 zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

schvaluje 
zapojení MŠ Pohádka, Nerudova 4B, IČO 71011994 v projektu MŠMT „Personální podpora a 
profesní rozvoj pedagogů v MŠ Pohádka Šumperk“, realizovaného v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2375/16 Předfinancování projektu „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ 
 Pohádka Šumperk“, v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
 vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

doporučuje ZM 
poskytnutí půjčky Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, ve výši 
82.168,00 Kč k předfinancování části projektu „Personální podpora a profesní rozvoj 
pedagogů v MŠ Pohádka Šumperk“, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 
 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2376/16 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 
rok 2016 ve výši 15.168,- Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

2377/16 Změna ve složení redakční rady Kulturního života 

bere na vědomí 
rezignaci Bc. Marcely Musilové na funkci členky redakční rady Kulturního života k 20.10.2016. 
 

2378/16 Změna ve složení redakční rady Kulturního života 

jmenuje 
Mgr. Evu Šebestíkovou členkou redakční rady Kulturního života s účinností od 21.10.2016. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2379/16 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc,  
IČO 100617, zastoupené Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého výkonu při 
příležitosti Slavnostního koncertu ke státnímu svátku ČR, termín a čas konání: 25.10.2016 
místo: Dům kultury Šumperk. 
 
       Termín:  25.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 

2380/16 Nájemní smlouvy o nájmu prodejních domků na akci „Vánoce na točáku“ 

bere na vědomí 
uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 
točáku“, kteří dne 03.10.2016 vysoutěžili v dražbě  prodejní domky č. D1-D5 na  období, které 
je stanoveno od 09:00 hodin dne 02.12.2016 do 14:00 hodin dne 24.12.2016.  
 
Hana Vrtalová 
Pod Senovou 18, 787 01 Šumperk 
IČO 03351921 
prodejní domek č. D1 
 
Tomáš Ladislav 
Jugoslávská 3, 787 01 Šumperk 
IČO 05411441 
prodejní domek č. D2 
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Hana Kulichová 
Petrov nad Desnou 352, 788 14 Petrov nad Desnou 
IČO 75343924 
prodejní domek č. D3 
 
Jiří Giesl 
Polská 3, 787 01 Šumperk 
IČO 48437514 
prodejní domek č. D4 
 
František Jurečka 
Jugoslávská 13, Šumperk 787 01 
IČO 60294256 
prodejní domek č. D5 
 
       Termín:  20.10.2015 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

2381/16 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: 
 
Město Šumperk,  nám. Míru 1,  78701 Šumperk,  IČO 00303461, 
- 02.12.2016 (pátek) - 24.12.2016 (sobota): „Vánoce na točáku“,  ul. Gen.Svobody od 

09:00 do 21:00 hod.,  pouze v pátky a v den svatého Mikuláše do 23:00 hod, dne 
24.12.2016 bude prodej ukončen ve 14:00 hod. 

- 24.12.2016 (čtvrtek) - 31.12.2016 (sobota):  Vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody 
24.12.2016 od 14:00 do 21:00, od 25.12.2016 bude provozní doba od 09:00 do 21:00 
hod., pouze dne 31.12.2016 bude prodej ukončen ve 13:00 hod., provozovatel PMŠ, a.s. 

- 09.12.2016 a 16.12.2016 (vždy pátek): Vánoční odpoledne s divadlem, Hl. třída u divadla, 
od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

- 13.12.2016 (úterý) a 14.12.2016 (středa): Zabíjačkové trhy u radnice, v případě zájmu o 
zabíjačkové produkty na nám. Míru, od 10:00 do 18:00 hod., ve dnech 11. a 12.12.2016 
se zabíjačkové trhy budou konat paralelně s adventními dny splněných přání. 

- 16.12.2016 (pátek) – 17.12.2016 (sobota): Vánoční trhy, Hl. třída před Českou 
spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod. 

 
Petr Mertl, Na Kopečku 14, 787 01 Šumperk, IČO 68318162, 
- 11.12.2016 (neděle) -  12.12.2016 (pondělí): Adventní dny splněných přání, nám. Míru,  

v neděli od 12:00 do 20:00 hod. a v pondělí od 10:00 do 20:00 hod. 
 

Jiří Giesl ml., Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO 74381024 
- 28.10.2016 (pátek): Sousedská žranice, ulice Na hradbách, Polská od 09:00 do 19:00 

hod. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2382/16 Prodejní ceny regionálních produktů a propagačních předmětů 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících regionálních produktů a propagačních předmětů 
(cena je uváděna včetně DPH): 
 
- Medovina z Jeseníků ORIGINAL 0,1 l (různé příchutě)               59 Kč 
- Medovina z Jeseníků ORIGINAL 0,5 l (různé příchutě)             165 Kč 
- Turistická mapa Jeseníky č. 458 (1:40 000)     85 Kč 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2383/16 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2016 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XII roku 2016: 

  příjmy ve výši:       2.409 tis. Kč
  výdaje ve výši:        1.794 tis. Kč
 
  příjmy celkem: 519.213 tis. Kč
  výdaje celkem: 622.211 tis. Kč

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  626.661 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   625.211 tis. Kč 
 
       Termín:  30.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

2384/16 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 5631/14, 784/15, 1787/16, 1868/16, 1869/16, 1870/16, 
1871/16, 1883/16, 1884/16, 1885/16, 1886/16, 1944/16, 1959/16, 1965/16, 
1966/16, 1967/16, 1968/16, 1970/16, 1971/16, 2015/16, 2088/16, 2091/16, 
2100/16, 2103/16, 2104/16, 2141/16, 2146/16, 2148/16, 2151/16, 2156/16, 
2158/16, 2159/16, 2185/16, 2190/16, 2231/16, 2242/16, 2245/16, 2248/16, 
2253/16, 2258/16, 2262/16, 2278/16, 2281/16, 2286/16, 2287/16, 2289/16, 
2299/16, 2303/16, 2324/16, 2326/16, 2327/16, 2328/16, 2329/16, 2332/16, 
2334/16, 2335/16, 2337/16, 2338/16, 2339/16, 2340/16, 2341/16, 2342/16, 
2343/16,    2344/16,   2345/16,   2346/16,    2347/16,    2348/16,    2351/16. 
 

2385/16 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
5511/14 do 30.09.2017 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
748/15 do 30.11.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1209/15 do 30.06.2017  Zodpovídá: Ing. Répalová 
1324/15 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1969/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2163/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2290/16 do 10.11.2016 Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2386/16 Zrušení usnesení RM č. 1963/16 ze dne 2. 6. 2016 

ruší  
usnesení RM č. 1963/16 ze dne 2. 6. 2016, sponzorský dar nebude poskytnut. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2387/16 Zrušení usnesení RM č. 1964/16 ze dne 2. 6. 2016 

ruší  
usnesení RM č. 1964/16 ze dne 2. 6. 2016, sponzorský dar nebude poskytnut. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2388/16 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 2336/16 

schvaluje  
opravu usnesení RM č. 2336/16 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky pro stavbu plynárenského zařízení RWE: „Reko 
RS Šumperk - Temenice“, lokalita vedle plánované výstavby PENNY v býv. kotelně při ul. 
Temenické. V usnesení je chybně uveden termín 30.6.2017 učinění výzvy k uzavření vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany budoucího oprávněného. Správně má být 
uvedeno datum 30.6.2019. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2389/16 Plán zimní údržby 2016/2017 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2016/2017 dle projednaného návrhu správce komunikací společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 
 
       Termín:  20.10.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

2390/16 Restaurace na Benátkách – schválení záměru 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
záměr provedení rekonstrukce včetně přístavby budovy č.p. 1055 – stavba občanského 
vybavení – která je součástí pozemku p.č. 1831/1 v k.ú. Šumperk, a to za podmínky uzavření 
nájemní smlouvy s budoucím provozovatelem ještě před uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
rekonstrukce včetně přístavby budovy s tím, že budoucí provozovatel a nájemce musí být 
plátcem DPH a měsíční výše nájemného bude činit nejméně 1/240 celkových realizačních 
nákladů rekonstrukce vč. přístavby. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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2391/16 Rozšíření předmětu nájmu u stánku pro prodej zmrzliny a občerstvení – vedle pošty 
 na ul. Langrova na pozemku p. č. 2248/1 v k. ú. Šumperk – zveřejnění záměru 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2248/1 v k. ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o celkové velikosti 4,0 m2 (celkem vč. původního 8,0 m2), za podmínek dle UMR 
č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle UMR č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011, na dobu 
neurčitou, za účelem rozšíření pronajaté plochy u prodejního stánku se zmrzlinou a 
občerstvením pro umístění mobilních odkládacích stolků – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

2392/16 Brigádní práce na majetku města ve správě PMŠ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění brigádních prací na majetku města ve správě 
PMŠ uzavíranou mezi městem Šumperk jako vlastníkem majetku a společností Podniky města 
Šumperka a.s. jako správcem svěřeného majetku, jehož předmětem je úprava fakturace 
vynaložených nákladů s ohledem na režim přenesené daňové povinnosti. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

2393/16 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „VPI Šumperk, 
 Temenická, okružní křižovatka“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě: „VPI Šumperk, 
Temenická, okružní křižovatka“ přes pozemky p.č. 269/1, 269/8, 269/9, 276/9, 2039/2 
v k.ú. Šumperk a p.č. 108/15, 108/30, 108/115, 119/2, 120/1, 120/3, 120/4, 126/1, 
126/7, 126/8, 126/9, 126/11, 920/13, 920/19, 920/22 v k.ú. Dolní Temenice. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 500,-- Kč  

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 60 
dnů od obdržení platebního dokladu, který povinný vystaví nejpozději do 15 dnů od 
uzavření smlouvy 

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

 
        Termín:  31.01.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2394/16 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu přípojky vodovodu a 
 plynovodu pro RD na adrese Nemocniční 3289/57, Šumperk   

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu uložit a 
provozovat přípojku vodovodu a plynovodu přes pozemek p.č. 2076/3 v k.ú. Šumperk, pro 
účely připojení RD na adrese Nemocniční 3289/57, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
J. R., bytem 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 821,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 259,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
1.080,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a o zřízení práva provést stavbu VBb/0025/2013/Pe ze dne 07. 10. 2013, bude 
oprávněnému vyplacen 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:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2395/16 MJP – zveřejnění smlouvy o nájmu nemovitosti, zahrada u domu Uničovská 2009/48 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP/0036/2013, 
uzavřenou dne 20. 06. 2013 mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem a Společenstvím 
pro dům č.p. 299 Šumperk, Uničovská 48, se sídlem Uničovská 299/48, Šumperk, IČO 
27849791, jako nájemcem, k pronájmu pozemku p.č. 1378/3 o výměře 1892 m2 v k.ú. 
Šumperk (zahrada k bytovému domu na adrese Uničovská 2098/48, Šumperk). Změnou 
smlouvy o nájmu dojde ke snížení výměry předmětu nájmu na 1292 m2. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2396/16 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk, zahrada u 
 domu Uničovská 2099/48 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1378/3 o výměře 130 m2 
v k.ú. 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 a oplocení na náklady nájemce. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2397/16 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk, zahrada u 
 domu Uničovská 2099/48 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1378/3 o výměře 470 m2 
v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  a) pozemek v zahrádkářské kolonii 
   b) pozemek pod stavbou v zahrádkářské kolonii  
Nájemné:  a) 3,- Kč/m2/rok 
   b) 10,-- Kč/m2/rok, 
   úhrada nájemného 3 roky zpětně   
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku a oplocení na náklady nájemce, povinnost 

odstranit stavbu po ukončení nájmu na náklady nájemce. 
 
      Termín:  31.10.2016 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2398/16 MJP – správa majetku – dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – 
 domovní kotelny 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.12.2008, kde 
pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 a 
nájemcem SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129, s účinností 
k 1.11.2016. Předmětem dodatku je: 
- zúžení předmětu nájmu o domovní kotelnu, umístěnou v I. PP domu 28. října 1280/1,  

Šumperk  
- snížení nájemného v souvislosti se zúžením předmětu nájmu o 1/6   
 
        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2399/16 MJP – zveřejnění pronájmu – nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, 
 Jesenická 475/2, or. bývalý areál ČD 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout prostory, umístěné v I. nadzemním podlaží budovy na ulici 
Jesenická 475/2 v Šumperku, o celkové podlahové ploše 104,95 m². 
Podmínky: 
účel nájmu: provozování sociální služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez 

přístřeší   
doba nájmu: určitá, od 1.1.2017 do 31.12.2017 
nájemné: 54.600,- Kč/rok/celek   
 
Nájemce má právo využívat společné prostory v I. nadzemním podlaží budovy na ulici 
Jesenická 475/2. 
 
       Termín:  24.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2400/16 MJP – zveřejnění pronájmu – prodejna barev v budově bez č.p./č.e. a část pozemku 
 p.č. 1799/26  na ul. Jesenické, or. bývalý areál ČD 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout prostory k podnikání, umístěné v I. NP budovy bez č.p./č.e., 
která je součástí pozemku st.p.č. 660/1, Jesenická ul. Šumperk, o celkové podlahové ploše 
360,03 m² za podmínek: 
účel nájmu:  prodejna barev, skladové a kancelářské prostory   
doba nájmu:  určitá, od 1.1.2017 do 31.12.2017 
   možnost výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
nájemné:  340.165,- Kč/rok/celek + DPH  ve výši stanovené zákonem 
 
       Termín:  24.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2401/16 MJP – zveřejnění pronájmu – prodejna barev v budově bez č.p./č.e. a část pozemku 
 p.č. 1799/26  na ul. Jesenické, or. bývalý areál ČD 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1799/26 o výměře 150 m2  v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
účel nájmu:   manipulační plocha a parkoviště u budovy bez č.p./č.e. stojící na st.p.č. 

660/1  v k.ú. Šumperk v souvislosti s nájmem nebytových prostor 
v dané budově 

doba nájmu:  určitá, od 1.1.2017 do 31.12.2017 
možnost výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

nájemné:   137,57 Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem 
 
       Termín:  24.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2402/16 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2017 – obecní byty 

schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2017 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví města 
Šumperka a ponechat ve stávající výši. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

2403/16 MJP – výše nájemného pro rok 2017 – nebytové prostory a budovy 

schvaluje 
nečinit v roce 2017 ze strany města Šumperka jako pronajímatele právní úkony směřující 
k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených 
smluv o nájmu nebytových prostor a budov v majetku města Šumperka s výjimkou nájemní 
smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, uzavřené mezi městem Šumperkem a 
společností Nemocnice Šumperk a.s. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2404/16 MJP – dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na pojištění majetku a 
 odpovědnosti 

schvaluje 
s účinností od 21.10.2016 uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na 
pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČO 47116617, jako pojistitelem, kterým bude předmět pojištění rozšířen v příloze č. 4 
pojistné smlouvy – Vyjmenovaný soubor předmětu pojištění věci zvláštní a historické hodnoty, 
umělecké předměty a sbírky (pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a 
odcizení) o: 
- socha „Bledne kolo“, místo pojištění: Geschaderův dům v Šumperku, Kladská 1, pojistná 

částka: 17.000,-Kč 
- socha „Balada o orlovi a rybě“, místo pojištění: sklad v areálu Luže, pojistná částka: 

8.500,-Kč 
- socha „Žaba“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk (příměstský 

rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Skřítek Kokeš“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk 

(příměstský rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Sedmivous“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk (příměstský 

rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Medvídek Pú“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk (příměstský 

rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Čaroděj Dobroděj“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk 

(příměstský rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Bludička Tulinka“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk 

(příměstský rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 17.000,-Kč 
- socha „Balada o orlovi a rybě“, místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk 

(příměstský rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 8.500,-Kč 
- turistické odpočívadlo,  místo pojištění: p.č. 2016, 2018 a 2146 v k.ú. Šumperk 

(příměstský rekreační les směrem k Tulince), pojistná částka: 48.300,-Kč 
 

Roční pojistné se navýší o částku 329,- Kč. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2405/16 MJP - letiště Šumperk – výstavba přistávací dráhy, změna vlastníka hangárové haly 
 na st.p.č. 2444/5 v k.ú. Nový Malín, areál letiště Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit investiční záměr realizovat v roce 2017 vybudování přistávací dráhy na letišti Šumperk 
v částce ve výši 3.000.000,- Kč. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2406/16 MJP - letiště Šumperk – výstavba přistávací dráhy, změna vlastníka hangárové haly 
 na st.p.č. 2444/5 v k.ú. Nový Malín, areál letiště Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit neuplatnění předkupního práva městem Šumperk za nabídnutou kupní cenu k budově 
hangárové haly na pozemku p.č. 2444/5 v kat. území Nový Malín (or. areál letiště Šumperk) 
z titulu vlastnictví pozemku pod budovou při převodu hangárové haly na p.č. 2444/5 v kat. 
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území Nový Malín z prodávajícího:  A2 CZ, s.r.o., IČO 25936883, se sídlem Ráby 23, 533 52 
Staré Hradiště u Pardubic, na kupujícího: GLIDER&AERO COMPOSITE SERVICE s.r.o., IČO  
04495292, se sídlem Hlavní třída 3114/9A, 787 01 Šumperk. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2407/16 MJP – žádost Řecké obce Šumperk o výpůjčku nebytových prostor v budově nám. 
 Míru 20, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 v k.ú. a obci 
Šumperk, jehož je součástí, (orientačně nám. Míru 20), přízemí, a to vedoucí - kabinet, šatna, 
vstup, WC dívky, WC chlapci, dílna: 
 
- účel: kancelář a klubovna vypůjčitele, uskladnění krojů, agendy vypůjčitele 
- doba výpůjčky: určitá do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní dobou 3 měsíce 
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 

 
       Termín:  10.11.20163 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2408/16 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – 
 rekonstrukce lůžkového oddělení ortopedie v pavilonu B“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce lůžkového 
oddělení ortopedie v pavilonu B“  zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem 
Nemocniční 3261/30, Šumperk, IČO 47153903. Nabídková cena je 4.499.740,47 Kč bez 
DPH, tj. 5.444.685,97 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2409/16 MJP – správa majetku – odpis pohledávky 

doporučuje ZM 
schválit prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 23 351,- Kč za zemřelým M. L., posledně 
bytem Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného za užívání bytu číslo 3 na adrese 
Balbínova 879/19, Šumperk.  
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2410/16 MJP – prodej části p.p.č. 2169/4 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Vančurově 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
05.09.2016 do 21.09.2016 dle usnesení rady města číslo 2271/16 ze dne 01.09.2016 
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schválit prodej části p.p.č.2169/4 o výměře 62 m2, dle GP zak.č. 6725-116/2016 p.p.č. 
2169/9 o výměře 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:  03.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2411/16 MJP – zveřejnění pachtu – lokalita směr Bratrušov pod domovem důchodců 

schvaluje 
v souladu se závazky pachtovní smlouvy č. 159N15/63 ze dne 1.10.2015 ve znění dodatku č. 
1 ze dne 1.4.2016 mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, jako propachtovatelem, zveřejnit 
záměr města Šumperka propachtovat pozemky v k.ú. Dolní Temenice, jmenovitě:  
 
p.p.č. 604/1 o výměře 22223 m2 
p.p.č. 604/2 o výměře 1661 m2  
p.p.č. 604/4 o výměře 2485 m2  
p.p.č. 604/5 o výměře   500 m2  
p.p.č. 604/6 o výměře 1933 m2  
p.p.č. 604/7 o výměře   156 m2  
p.p.č. 607/1 o výměře 3612 m2  
p.p.č. 904/3 o výměře   363 m2  
p.p.č. 904/9 o výměře   111 m2  
p.p.č. 904/10 o výměře 130 m2  
 
za podmínek:  
- účel pachtu: zemědělská činnost 
- pachtovné: 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná katastrální 

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

- povinnost úhrady pachtovného je stanovena  od 3.5.2016  
- pacht ke shora uvedeným pozemkům bude sjednán jako závazek při přechodu vlastnictví 

pozemků od ČR Státního pozemkového úřadu na město Šumperk, tj. přechod práv a 
povinností z uzavřené pachtovní smlouvy 

 
         Termín:  31.10.2016 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2412/16 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky – garáže za domy 
 Komenského 8, 10, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 
přes  část p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 3906, jehož součástí je stavba garáže v k,ú. 
Šumperk.  
Povinný z věcného břemene:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461.  
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Oprávněný z věcného břemene:  R. S., bytem Šumperk. 
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 
 

2413/16 MJP - zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky – garáže za domy 
 Komenského 8, 10, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 
přes  část p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 3911, 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:  P. Z., bytem Řepy a P. Z., bytem Šumperk.  
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  
 

2414/16 MJP - zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky – garáže za domy 
 Komenského 8, 10, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 
přes  část p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 3914, 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:  J. C., bytem Přemyslov  
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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2415/16 MJP – prodej části p.p.č. 1875/4 v k.ú. Šumperk, or. vedle komunikace na Vyhlídku 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.09.2016 do 17.10.2016 dle usnesení rady města č. 2329/16 ze dne 22.9.2016 schválit  
prodej části p.p.č. 1875/4 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
 
- kupní cena: 400,-Kč/m2 
- kupující: M. F., bytem Velké Losiny 
- účel prodeje: scelení vlastnictví  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněn 

předmět prodeje 
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- společně s prodejem pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stávajícího vedení 

veřejného osvětlení a umístění el. skříní 
- prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit 
 
        Termín:  03.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2416/16 MJP – výkup  p.p.č.  92/8 a p.p.č. 92/9 v k.ú. Horní Temenice, or. při ul. Bohdíkovské 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p.č. 92/8 o výměře 29 m2 a p.p.č. 92/9 o výměře 17 m2, oba 
v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 

 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání – pozemky po vybudování chodníku při ul. 

Bohdíkovské 
- prodávající M. F., bytem Velké Losiny a T. P., bytem Dolní Studénky  
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,-Kč/m2 
- společně s kupní smlouvou bude sjednána na dobu neurčitou bezúplatně služebnost 

spočívající v umístění oplocení na p.p.č. 92/8 v k.ú. Horní Temenice pro vlastníky p.p.č. 
92/3 v k.ú. Horní Temenice   

- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady a uhradí správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
        Termín:  03.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

2417/16 MJP – výkup části p.č. 1390/1 a části p.p.č. 228 v k.ú. Horní Temenice, při ul. 
 Bohdíkovské – lokalita k výstavbě RD Za Hniličkou 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM číslo 431/16 ze dne 31.3.2016 v plném rozsahu z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2418/16 MJP – výkup části p.č. 1390/1 a části p.p.č. 228 v k.ú. Horní Temenice, při ul. 
 Bohdíkovské – lokalita k výstavbě RD Za Hniličkou 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p.č. 1390/1 a části p.p.č. 228, oba v k.ú. Horní Temenice, 
dle GP zak.č. 964-558a/2015 pozemky označeny jako  p.p.č. 1390/1 o výměře 30 m2 a p.p.č. 
228/1 o výměře 170 m2 oba v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- prodávající: FORTEX-AGS, a.s. se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584  
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  dohodou 1,-Kč/m2 + sazba DPH 
- účel prodeje: výstavba chodníku  
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- společně s prodejem pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stávajícího vedení 

kanalizační a vodovodní přípojky 
- správní poplatek za zápis služebnosti a vlastnického práva bude hrazena společně, každý 

½, tj. 500,- Kč kolek 
 
        Termín:  03.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2419/16 MJP - změna usnesení ZM č. 508/16 ze dne 16. 6. 2016 – budoucí výkup 
 v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 508/16 ze dne 16.6.2016, kterým 
byl schválen budoucí výkup části p.p.č. 970/1 v k.ú. Horní Temenice od S. H., bytem  Šumperk, 
za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“.  Změna spočívá ve zvýšení výměry 
vykupované části p.p.č. 970/1 v k.ú. Horní Temenice z cca 527 m2 na cca 607 m2. Ostatní 
podmínky zůstávají nezměněny. Se S. H. bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní a smlouvě o zřízení práva provést stavbu. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2420/16 MJP - změna usnesení RM č. 2001/16 ze dne 2. 6. 2016 – smlouva o právu provést 
 stavbu „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
změnu usnesení Rady města Šumperka č. 2001/16 ze dne 2.6.2016, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Bratrušov“ na části p.p.č. 970/1 v k.ú. 
Horní Temenice, jež je ve vlastnictví S. H. bytem Šumperk.  Změna spočívá ve zvýšení výměry 
záboru části p.p.č. 970/1 v k.ú. Horní Temenice z cca 527 m2 na cca 607 m2. Ostatní 
podmínky zůstávají nezměněny. Se S. H. bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní a smlouvě o zřízení práva provést stavbu. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2421/16 MJP – prodej části p.p.č. 987/5 v k.ú. Šumperk, or. před autosalonem Volkswagen 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.09.2016 do 17.10.2016 dle usnesení rady města č. 2334/16 ze dne 22.09.2016, schválit 
prodej části p.p.č. 987/5 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků v okolí autosalonu Volkswagen 
- kupující: FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČO 00150584 
- kupní cena 450,-Kč/m2 + DPH v případě, že prodávajícímu vznikne povinnost DPH odvést 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2422/16 MJP – předkupní právo města Šumperka k nemovitostem při ul. Šumavské 11, 13, 
 Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit neuplatnění předkupního práva městem Šumperk dle kupní smlouvy č. MP-K 
36/03/Dr ze dne 20.10.2003 k pozemku st.p.č. 794/1 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož 
součástí je budova č.p. 1914 stavba občanského vybavení, a k pozemku st.p.č. 794/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1915 stavba občanského vybavení, 
vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. Šumavská 11, 13, Šumperk) při 
převodu nemovitostí darovací smlouvou ze stávajícího vlastníka: Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České republice, o.s.,  Okresní organizace Šumperk, IČO 62353292, 
se sídlem Šumperk, Šumavská 1915/13, PSČ 787 01, na nového vlastníka:  Centrum 
sociálních služeb Pomněnka, z.ú., IČO 04775627, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, 
PSČ 787 01. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2423/16 MJP - ukončení pronájmu veřejných ploch před bytovými domy na ul. Javoříčko 
 v Šumperku 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu k části předmětu nájmu – veřejných ploch před bytovými domy na 
ul. Javoříčko 1508/1, Javoříčko 1509/3, Javoříčko 1511/5, Javoříčko 1513/9, Javoříčko 
1556/11, Javoříčko 1557/13, Javoříčko 1558/15, Javoříčko 1559/17, Javoříčko 1528/12, 
Javoříčko 1529/14, Javoříčko 1530/16, Javoříčko 1554/18 a Javoříčko 1555/20, Šumperk, 
vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 3/2006/Pro/Pe ze dne 29. 03. 2006, 
Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 80/96/Pro ze dne 24. 01. 1996, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 01. 02. 2012, Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 49/96/Pro ze dne 20. 01. 1996, 
Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0027/2015/Pe ze dne 14. 12. 2015, Smlouvy o nájmu 
nemovitosti MP/0004/2014/Pe ze dne 18. 07. 2014, Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
30/96/Pro ze dne 06. 03. 1996, Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 40/96/Pro ze dne 02. 02. 
1996, Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 66/96/Pro ze dne 02. 02. 1996, Smlouvy o nájmu 
nemovitosti MP 99/99/Pro ze dne 14. 04. 1999 a Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
55/2007/Pro/Pe ze dne 14. 08. 2007, uzavřených mezi městem Šumperkem jako 
pronajímatelem, a vlastníky předmětných bytových domů jako nájemci, k pronájmu 
vymezených prostorů k jednotlivým domům. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2424/16 Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“ uchazeče  JR STaKR s.r.o., U Stadionu 
1999/9A, Bruntál, IČO 28596854. Nabídková cena je 2.953.627,- Kč bez DPH, tj. 3.573.889,- 
Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2425/16 Víceúčelová sportovní hala u 4. ZŠ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelová sportovní hala Šumperk“ 
s Olomouckým krajem. 
 
       Termín:  21.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2426/16 Víceúčelová sportovní hala Šumperk 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a zadávací dokumentaci, na zhotovitele stavby „Víceúčelová sportovní hala 
Šumperk“  
 
- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys,  
                Ing. Milena Kratochvílová   
                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Langer,   
                     Ing. Alice Urbášková 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2427/16 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, Ing. 
Pavel Kouřil 
                           
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. 
Petr Vavroušek 
                     
- minimální seznam zájemců ve složení: 
TC servis, s.r.o., třída  Tomáše Bati 1845, 765 02  Otrokovice, IČO 25533673 
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KABELKOM, s.r.o.,  Lačnov 135, 756 12  Horní Lideč,  IČO 60794631  
Vegacom, a.s., Novodvorská, 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 25788680  
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2428/16 Podání žádosti o dotaci – Lesní cesta Buková – část Tulinka 

schvaluje 
- podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Lesní cesta Buková – část 

Tulinka“ 
 

- spolufinancování projektu „Lesní cesta Buková – část Tulinka“ z vlastních zdrojů města ve 
výši 20 % z celkových způsobilých výdajů 

 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2429/16 Smetanovy sady – altán 

doporučuje ZM 
schválit návrh nového altánu ve Smetanových sadech v Šumperku zpracovaný Ing. arch. 
Zdeňkem Hirnšalem, jednatelem společnosti ARCHTEX s.r.o., Mikulovická 4, 190 17 Praha 9. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2430/16 Akční plán na léta 2017-2019 

doporučuje ZM 
schválit akční plán na léta 2017 – 2019 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 
Šumperka. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2431/16 Změna směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, 
 bytech zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka“ 

schvaluje 
změnu směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytech 
zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka“ včetně příloh, 
schválenou usnesením RM č. 4696/14 ze dne 13. 3. 2014, která nabyla účinnosti dne 17. 3. 
2014. 
 
       Termín:  21.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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2432/16 Souhlas obce s realizací projektu 

souhlasí 
s realizací projektu „Výstavba asistenčního domu pro osoby s autismem“ žadatele Dětský klíč 
Šumperk, o.p.s, Kozinova 5, Šumperk pro účely žádosti o dotaci z 30. výzvy IROP „Rozvoj 
sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

2433/16 Souhlas obce s realizací projektu 

souhlasí 
s realizací projektu „Vybudování sociálních bytů v Šumperku“ žadatele Jeseníky přes hranici, z. 
s., tř. A. Kašpara 37, Bludov pro účely žádosti o dotaci z 35. výzvy IROP „Sociální bydlení pro 
sociálně vyloučené lokality“. 
 
       Termín:  31.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

2434/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 407 o velikosti 2+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 405 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk jako pronajímatelem na straně jedné, a M. Š., bytem Šumperk 
jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
     
- zánik nájmu k 31.10.2016 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od  1.11.2016 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2435/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0012/2014  ze dne 19.6.2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné, a E. B., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na 
straně druhé, za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31.10.2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.12.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2436/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 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 Z. P., bytem Bludov, 
PSČ 789 61 jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1.11.2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2437/16 Byty zvláštního určení 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 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 S. P., bytem 
Šumperk jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1.11.2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2438/16 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2017 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2017. 
 
       Termín:  01.01.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2439/16 Časový a obsahový program schůzí zasedání zastupitelstva města na 
 1. pololetí 2017 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2017. 
 
       Termín:  03.11.2016 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2440/16 Asociace měst pro cyklisty – úprava přijatého usnesení 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4889/14 ze dne 15. 5. 2014, kde bude uvedena ve třetí odrážce místo 
Ing. Ivany Kašparové – Ing. Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického rozvoje. 
 
       Termín:  20.11.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

2441/16 Vyhodnocení veřejné zakázky „Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město 
 Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku: „Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk“ zhotovitelem akce  
ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, Praha 6, PSČ 16100, IČO 47119209.  Nabídková 
cena je  3.125.000,- Kč bez DPH, tj. 3.781.250,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

2442/16 Petice proti odvolání R. Č. 

bere na vědomí 
petici proti odvolání R. Č. 
 

 

2443/16 Dopravní situace ve městě Šumperk 

bere na vědomí 
návrh komise na snížení dopravní obsluhy ve městě po 10. hodině a zvýšení počtu hlídek 
strážníků městské policie. 
 
 

2444/16 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 3. 11. 2016 včetně programu. 

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