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Spis. zn.:  110224/2016 
                Č.j.:  110229/2016 

 
 

z 52. schůze Rady města Šumperka ze dne 10. 11. 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 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Charitu Šumperk, se sídlem 
Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, IČO 48005894, na pořádání 1. benefičního koncertu 
Charity Šumperk dne 20. listopadu 2016. 
 
       Termín:  20.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Centrum pro rodinu Šumperk, z. s., 
se sídlem M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk, IČO 26574608, na pořádání adventního 
koncertu dne 4. prosince 2016. 
 
       Termín:  04.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy s Rádiem Haná na uspořádání Šumperského plesu 2017 v Domě 
kultury Šumperk, jejímž předmětem bude finanční příspěvek města ve výši 125.000,00 Kč bez 
DPH za pozici titulárního partnera akce. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

bere na vědomí 
podnět Komise 132 k umísťování lyžin pro kočárky na veřejném prostranství v majetku města 
ve správě PMŠ a.s. 
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bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 v ZŠ Šumperk, Sluneční 38,  
IČO: 00852864, v ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO: 00852287, a v ZŠ Šumperk,  
Vrchlického 22, IČO: 60339381. 
 

 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  
p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   
č.p. 870/63 na pozemku p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze 
výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
 
pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 870/63, 
PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu: určitá, od 01.01.2017 do 31.12.2017 
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  
p.č. st. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        
na pozemku p.č.st. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené 
smlouvy, za těchto podmínek: 
 
pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 
1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu: určitá, od 01.01.2017 do 31.12.2017 
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 



52. RM – 10. 11. 2016  

 
3 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku p.č. st. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř v 
budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova – 
přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto podmínek: 
 
pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 
587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  
nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
nájemné: 100 Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu: určitá, od 01.01.2017 do 31.12.2017 
účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
zapojení Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizace,  
IČO 00852091, do projektu MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem 
„MŠ Veselá školka Šumperk 22“. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, přijmout věcné dary, v souladu s § 27  
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění.  
 
Přehled dárců: 
- SVOJTKA&Co. nakladatelství, Soběslavská 40, 130 00 Praha 3, IČO 64942155 - 17 ks 

knih  
v celkové hodnotě 4.173,00 Kč, 

- Nakladatelství Laser-books s.r.o., Úslavská 2, Plzeň, IČO 25202243 - 18 ks knih v celkové 
hodnotě 5.200,00 Kč, 

- ALPRESS s.r.o., Na příkopě 3243, 738 01 Frýdek – Místek, IČO 48391841 - 7 ks knih v 
celkové hodnotě 800,00 Kč, 

- FANTOM Print, Hollarova 6, 702 00 Ostrava, IČO 47837926 - 13 ks knih v celkové hodnotě 
3.147,00 Kč, 

- PhDr. Arnošt Vašíček, Mánesova 20, 702 00 Ostrava, IČO 49581821 - 12 ks knih v 
celkové hodnotě 3.500,00 Kč, 
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- MK Fruit s.r.o., Žerotínova 87, 787 01 Šumperk, IČO 25551213 – ovoce a zelenina 
v celkové hodnotě 1.017,00 Kč, 

- PRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o., Lipová 40, Staré Město, IČO 46581863 – zboží 
v celkové hodnotě 4.369,00 Kč. 

 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, přijmout účelově určený 
finanční dar ve výši 3.000 Kč od Associated Consultants, Dobrovského 22b, 772 00 Olomouc, 
IČO 12679267, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dar bude poskytnut na pořízení didaktické 
hračky, která bude v souladu s OECD podporovat tvůrčí a technický rozvoj myšlení 
předškolních dětí. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout věcný dar - 569 knih  
od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
v celkové hodnotě 103.162,50 Kč. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

souhlasí 
s pronájmem tělocvičny Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, na dobu delší než 100 hodin  
do 30.06.2017 organizacím Střední zdravotnická škola Šumperk a Základní škola pro žáky  
se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., Šumperk. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

ukládá 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, příspěvkové organizaci, IČO 65496604, odvod 
finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 8,64 Kč. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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promíjí 
odvod za porušení rozpočtové kázně Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, příspěvkové 
organizaci, IČO 65496604, do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. odst. 9 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě písemné žádosti v plné výši, tj. 8,64 Kč. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

ukládá 
- Komisi školství a sportu 
- Komisi kultury a letopisectví 
- Komisi obchodu, živností a cestovního ruchu 
- Komisi 132 

  
předložit ideový záměr na pořízení promo filmu o Šumperku a předložit své návrhy radě města. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: předsedové komisí  

 

schvaluje 
zapojení Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, jako partnera s finančním 
příspěvkem v projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů, registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci OP VVV a je si vědoma závazků a 
odpovědnosti školy uvedených v partnerské smlouvě. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 1992/16, 1993/16, 1995/16, 2001/16, 2005/16, 2007/16, 
2009/16, 2012/16, 2013/16, 2099/16, 2145/16, 2147/16, 2152/16, 2153/16, 
2228/16, 2229/16, 2260/16, 2290/16, 2298/16, 2302/16, 2309/16, 2323/16, 
2325/16, 2330/16, 2331/16, 2349/16, 2352/16, 2357/16, 2358/16, 2359/16, 
2360/16, 2361/16, 2362/16, 2363/16, 2364/16, 2365/16, 2366/16, 2367/16, 
2368/16, 2369/16, 2370/16, 2371/16, 2372/16, 2374/16, 2375/16, 2376/16, 
2378/16, 2379/16, 2380/16, 2381/16, 2382/16, 2383/16, 2386/16, 2387/16, 
2388/16, 2389/16, 2391/16, 2392/16, 2395/16, 2396/16, 2397/16, 2399/16, 
2400/16, 2401/16, 2405/16, 2406/16, 2407/16, 2408/16, 2409/16, 2410/16, 
2411/16, 2417/16, 2418/16, 2419/16, 2420/16, 2422/16, 2428/16, 2429/16, 
2430/16,   2431/16,   2432/16,    2433/16,   2439/16. 
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schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1951/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1997/16 do 30.11.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1999/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2003/16 do 30.11.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2011/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2261/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2415/16 do 01.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2416/16 do 01.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XIII roku 2016: 

  příjmy ve výši:       316 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            1.033 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 519.529 tis. Kč 
  výdaje celkem: 623.244 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  626.977 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   626.244 tis. Kč 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy na poskytování služby trvalého označování psů za cenu Kč 450,00 za 
označení jednoho psa v evidenci města Šumperka s MVDr. Kateřinou Stančíkovou, IČO 
71104011, provozovna Nová 338, Rapotín s účinností od 01.12.2016. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 16. 03. 2016 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk  a Armádou spásy 
v ČR, z. s. IĆ, 40613411 se sídlem Petržílkova  2565/23, Praha. Dodatkem dojde k doplnění 
čl. II odst. 1 větou druhou tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 65.000,- Kč 
(slovy šedesát pět tisíc korun českých) na stavební úpravu budovy za účelem technického 
zhodnocení“. V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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schvaluje 
změnu ve složení koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 
Šumperka: 
- ukončení členství Ing. Marie Vychopeňové k 31. 10. 2016 
- nový člen Jiřina Dostálová, DiS. k 1. 11. 2016 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0023/2015  ze 
dne 2. 11. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
jako pronajímatelem na straně jedné a A. a B. N., bytem Šumperk jako nájemci bytu č. 405 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za 
podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 12. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0024/2015  ze 
dne 26. 11. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk jako nájemcem bytu č. 306 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za 
podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 12. 2016  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0025/2015  ze 
dne 14. 12. 2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
jako pronajímatelem na straně jedné a J. H., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu č. 202 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na straně druhé za 
podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0335/OSM  ze dne 24. 6. 2016 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a H. Š., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 201 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24 na 
straně druhé za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., trvale bytem 
Šumperk jako nájemcem na straně druhé za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou šesti měsíců s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 

12. 2016 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo: 051/16 uzavřené se společností EKOZIS spol. s r. o. 
a J.I.H. – sportovní povrchy s. r. o., kteří jsou společníci sdružení „Sdružení pro sportoviště 
Vrchlického, Šumperk“ na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 05. 05. 2016 na 
akci „Modernizace sportoviště u ZŠ Vrchlického 22“, který řeší: 
- posunutí termínu dokončení stavebních prací z 27. 10. 2016 na 11. 11. 2016     
- posunutí zkušebního provozu z 30. 04. 2017 na 14. 05. 2017 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 073/16 uzavřené se společností EKOZIS spol. s r. 
o., IČO 41031024, 789 01 Zábřeh, Na Křtaltě 980/21 ze dne 27. 07. 2016 na akci „Sběrná 
místa ul. Radniční“, který řeší: 
- posunutí termínu předání a převzetí díla z 31. 10. 2016 na 30. 4. 2017     
- posunutí komplexního dokončení realizace předmětu plnění z  9.11.2016 na 9.5. 2017 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území města Šumperka do výšky 3,0 m 
pro osazení zařízení pro opakovanou, krátkodobou reklamu s uchazečem, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, a to společností , IČO: 26840723, 
Bubenské nábřeží 705/8, Holešovice, 170 00 Praha 7, za následujících podmínek: 
  - nájemné 180.000,-Kč/rok celkem za umístění 150 ks nosičů 
  - za každý další osazený nosič nájemné 15,-Kč/ks 
  - k částkám bude účtováno DPH dle příslušné sazby 
  - doba nájmu určitá od 01.01.2017 do 31.12.2020 
  - splatnost: měsíčně, ostatní podmínky dle schválených zásad pro oslovení  
  budoucích nájemců 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území města Šumperka nad výšku 3,0 m 
pro osazení zařízení pro navádění komerčních cílů s uchazečem, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, a to společností , 
IČO: 15028101, se sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, za následujících podmínek: 
  - nájemné 2.800,-Kč/1 ks/rok, min. 100 ks nosičů 
  - k částkám bude účtováno DPH dle příslušné sazby 
  - doba nájmu určitá od 01.01.2017 do 31.12.2020 
  - splatnost: měsíčně, ostatní podmínky dle schválených zásad pro oslovení  
  budoucích nájemců 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

 

rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady souhlasí 
s rozdělením 2. etapy modernizace zimního stadionu na dvě samostatné části 2a) a 2b), 
přičemž první část 2a) s realizací od dubna do července 2017 bude zahrnovat následující 
úpravy: 
- rekonstrukce střechy vč. izolace 
- instalace EPS 
- nové osvětlení a ozvučení 
- vzduchotechnika v rozsahu dílčí klimatizace zimního stadionu s částečným pokrytím 

čerstvým vzduchem 
 
druhá část 2b) s předpokládanou realizací v roce 2018 bude zahrnovat následující úpravy:  
- opláštění haly 
- úpravy vnitřních prostor vedoucí ke zvýšení komfortu návštěvníků 
 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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bere na vědomí 
informaci o přípravě 3. etapy modernizace zimního stadionu spočívající v rekonstrukci zázemí 
pro hráče, především mládežnických družstev. 

 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 4,0 
m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle UMR č. 566/11 a 567/11 
ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem rozšíření pronajaté plochy u prodejního 
stánku se zmrzlinou a občerstvením pro umístění mobilních odkládacích stolků – 
předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o celkové velikosti 6,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou, za účelem umístění 
předzahrádky– předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce za následujících podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk 
- vypůjčitel: Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, 

IČO: 00852091, se sídlem Šumperk, Prievidzská 2613/1, 787 01  Šumperk 
- předmět výpůjčky: část „A“ budovy č.p. 2309 a část pozemku st.p.č. 80 pod částí „A“ 

budovy a část p.č. 61/11 v kat. území Dolní Temenice, vyznačené na snímku v příloze 
materiálu 

- doba výpůjčky: určitá od 11.11.2016 do 30.06.2017 za účelem provozování hlavního 
účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace 

- veškeré náklady na energie a úhrady spojené s napojením budovy na pult centrální 
ochrany budou hrazeny z rozpočtu města Šumperk – oddělení správy majetku 

- MŠ je oprávněna přenechat část vypůjčených nemovitostí k dočasnému užívání na dobu 
delší než 100 hodin ve školním roce jiným právnickým nebo fyzickým osobám na základě 
písemné smlouvy, za úplatu a za podmínky zachování charakteru školského zařízení pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu rady města, u přenechání nemovitostí na 
dobu kratší se předchozí souhlas nevyžaduje. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku 
bude použita pro financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové 
organizace a je jejím příjmem, nerozhodne-li rada při udělování souhlasu jinak. Formou 
úplatného přenechání je pronájem. 

- vypůjčitel je povinen zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku 
dodržování předpisů požární ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a předpisů k ochraně životního prostředí 
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- vypůjčitel je povinen informovat bezodkladně správce inženýrských sítí o vzniklé poruše 
nebo havárii 

- vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy ve vypůjčených nemovitostech 
- vypůjčitel je povinen provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných 

prostranství přilehlých k vypůjčeným nemovitostem 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO: 00098311, se 

sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- vypůjčitel: Město Šumperk  
- předmět a účel výpůjčky: 

- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875 za účelem umístění na betonovém 
podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů 
ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

- Motovidlo, 138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 
procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu   

- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, umístěná v sakristii klášterního kostela 
- Hodiny kulaté nástěnné, 915/63, H 18498, věž šumperské radnice 
- Plechová hlásná trouba, 261/67, H 19353, věž šumperské radnice 
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011, věž šumperské radnice 
- Svícen litinový nástěnný, 353/68, H 16938, věž šumperské radnice 
- Skříňka prosklená, 59/2002, H 28385, věž šumperské radnice 
- Džbán plechový, 85/96, H 25798, věž šumperské radnice 
- Konvička na mléko plechová, 106/2005, H 29431 věž šumperské radnice 
- Plechový hrnek, 197/2006, H 30049, věž šumperské radnice 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2017 do 31.12.2017 pro účel výstavní 
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku  
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření  
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 
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- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu 
a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

- Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a nákladů na 
dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět nese vypůjčitel. Vypůjčitel 
ponese i veškeré náklady spojené s případnou konzervací předmětu výpůjčky. 

- Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 
předmětů tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení klimatických podmínek (teplota 15 – 
21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo k poškození, 
znehodnocení, zničení nebo ztrátě Předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen sledovat a vést 
záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na požádání jej půjčiteli předložit. 
U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel sledování a vedení záznamů o 
klimatických podmínkách, vzhledem k jejímu umístění v exteriéru (na Hlavní třídě 
v Šumperku).  

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty. 

 
        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO: 00098311, se 

sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: výstavní - umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. 

Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět 
zapůjčený městem Šumperk. 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2017 do 31.12.2017 
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.  
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
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písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho  opravu 
a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty. 
 

        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
v případě realizace převodu vlastnického práva k hangárové hale na p.č. 2444/5 v k.ú. Nový 
Malín ze stávajícího vlastníka hangárové haly a nájemce pozemků pod halou: A2 CZ, s.r.o., IČO: 
25936883, se sídlem Ráby 23, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, na nového vlastníka 
hangárové haly: GLIDER&AERO COMPOSITE SERVICE s.r.o., IČO: 04495292, se sídlem Hlavní 
třída 3114/9A, 787 01 Šumperk, ukončit dohodou s A2 CZ, s.r.o. nájemní smlouvu č. 
MP/0026/2012 ze dne 20.11.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2014, na části 
pozemků p.č. 2439 a 2444/1 v k.ú. Nový Malín o celkové výměře cca 650 m2, a pronajmout 
pozemky pod stavbou hangárové haly novému vlastníku hangárové haly: GLIDER&AERO 
COMPOSITE SERVICE s.r.o. za těchto podmínek:  
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČO: 00303461  
- nájemce: GLIDER&AERO COMPOSITE SERVICE s.r.o., IČO: 04495292, se sídlem Hlavní 

třída 3114/9A, 787 01 Šumperk  
- předmět nájmu: p.č. 2444/5, část p.č. 2439 a část p.č. 2444/1 v k.ú. Nový Malín, o 

celkové výměře pronajímané plochy cca 650 m2 (or. areál letiště Šumperk) 
- účel pronájmu: pozemky pod dočasnou stavbou hangárové haly ve vlastnictví nájemce 

povolenou k užívání dle kolaudačního souhlasu ze dne 30.4.2015 vydaného Úřadem pro 
civilní letectví – Letecký stavební úřad pod č.j. 003638-15-701 

- doba nájmu: určitá do 20.11.2032, s možností výpovědi bez uvedení důvodu s 1 roční 
výpovědní dobou  

- nájemné: 55,--Kč /m2/rok, tj. 35.750,-Kč/rok   
 

        Termín:  31.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. 
Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 

 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, 
- podnájemce: J. G., bytem Šumperk 
- doba podnájmu:  od 1.12.2016 do 30.11.2018 
- úplata za podnájem: 1.884,-Kč/měsíc, z toho 1648,-Kč za podnájem bytu a 236,-Kč za 

vodné a stočné 
        Termín:  30.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. 
Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, 
- podnájemce: D. P., bytem Šumperk 
- doba podnájmu: od 1. 1. 2017do 30.06.2017 
- úplata za podnájem: 5.752,-Kč/měsíc, z toho 4.808,-Kč za podnájem bytu a 944,-Kč za 

vodné a stočné 
 
        Termín:  30.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  prodat  p.p.č.1282/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek: 
- kupní cena 300,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny  
- účel prodeje: a) vjezd b) rozšíření zahrady  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 
        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout (propachtovat) pozemky v k.ú. Horní 
Temenice a Dolní Temenice, jmenovitě 
 
v k.ú. Horní Temenice:  
p.p.č. 1030/12 o výměře 404 m2 
p.p.č. 1030/17o výměře 270 m2 
p.p.č. 1031/6 o výměře 28259 m2 
p.p.č. 1105/5 o výměře 906 m2 
p.p.č. 1107/3 o výměře 20 m2  
p.p.č. 1091/16 o výměře 375 m2 
p.p.č. 1091/19 o výměře 203 m2 
p.p.č. 1091/21 o výměře 1600 m2 
část p.p.č. 1325/8 o výměře 225 m2  
 
v k.ú. Dolní Temenice: 
p.p.č.. 403/52 o výměře 527 m2 
 
za podmínek: 
- účel: zemědělská činnost 
- nájemné: min. 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 

- doba nájmu (pachtu) doba neurčitá se zákonnou výpovědní lhůtou  
- nájemce (pachtýř) uhradí nájemné (pachtovné) od doby užívání pozemků, maximálně tři 

roky zpětně 
        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu označenou jako MP 121/99/Pro 
uzavřenou dne 3.3.1999 na pronájem p.p.č. 581/2 a p.p.č. 555/2 oba v k.ú. Dolní Temenice 
za účelem zahrádkářského využití a pozemky pod dočasnými stavbami v zahrádkářské kolonii. 
Změnou nájemní smlouvy dojde: 
- k upřesnění předmětu nájmu z důvodu zápisu nově zapsaných pozemků. Nově předmět 

pronájmu označen jako p.p.č.581/2 o výměře 9615 m2, p.p.č. 552/2 o výměře 11647m2, 
st.p.č. 716 o výměře 12 m2 a st.p.č. 674 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice 

- k prodloužení sjednané doby pronájmu nově do 31.10.2020. 
 
       Termín:  20.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu označenou jako MP 
/0018/2012/Vr uzavřenou dne 11.6.2012 na pronájem p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, 
p.p.č. 1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 
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18215 m2 a část p.p.č. 1491/2 no výměře 600 m2  vše v k.ú. Šumperk,  za účelem 
provozování lovného rybníka. 
Změnou nájemní smlouvy dojde: 
- ke změně stanovení nájemného, kdy nově bude  u p.p.č. 1491/1, vodní plocha 1,-

Kč/m2/rok, tj. 18.215,-Kč/rok, ostatní pozemky 1,-Kč/celek/rok s povinností  údržby  
pozemků na vlastní náklady 

- k prodloužení sjednané doby pronájmu nově do 31.12.2017 s možností pronajímatele 
vypovědět pronájem s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však k datu 30.9.2017, 
v případě schválených investic na předmětu pronájmu  

- nájemce si vyhrazuje doplnění podmínek v souladu se sjednaným účelem užívání vodní 
plochy 

 
        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1662/1 o výměře cca 1300 m2 
v k.ú. Šumperk za účelem umístění a provádění výcviku psů. 
 

 
       Termín:  10.11.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Banskobystrická 1277/46 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od   1. 12. 
2016,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9  na ulici Banskobystrická 1279/50 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné,  a J. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    
1. 12. 2016,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0026/2014 uzavřené dne 22. 10. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a I. O., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2016  do   30. 11. 2017 k 
bytu č. 20  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 7 k nájemní smlouvě č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 7 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2017  do   30. 6. 2017 k bytu 
č. 57  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0037/2014 uzavřené dne 22. 12. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a E. V., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017 k 
bytu č. 58 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
  

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0038/2014 uzavřené dne 19. 12. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. Ch., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2018  k 
bytu č. 64 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0039/2014 uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a H. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
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Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017  k 
bytu č. 2  v domě  na ulici Balbínova 879/19  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0015/2015 uzavřené dne 2. 11. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a Z. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 12. 2016  do   30. 11. 2018  k 
bytu č. 2  v domě  na ulici Banskobystrická 1274/41  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. PŘ/0001/2015 uzavřené dne 11. 2. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. A., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017  k 
bytu č. 5  v domě  na ulici Banskobystrická 1274/41  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. P/0016/2015 uzavřené dne 19. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 12. 2016  do   30. 11. 2017  k 
bytu č. 12  v domě  na ulici Banskobystrická 1275/43  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0029/2014 uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a B. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017  k 
bytu č. 6  v domě  na ulici Banskobystrická 1276/44  v Šumperku. 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0040/2014 uzavřené dne 19. 12. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. Š., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017  k 
bytu č. 11  v domě  na ulici Banskobystrická 1276/44  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0031/2014 uzavřené dne 18. 11. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a L. S., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2016  do   30. 11. 2018  k 
bytu č. 12  v domě  na ulici Banskobystrická 1279/50  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
 
uzavřít  dodatek  č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0011/2014 uzavřené dne 18. 6. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a A. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 3. 2017  k 
bytu č. 8  v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 4 k nájemní smlouvě č. N/0031/2015 uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a R. a M. S., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   30. 6.. 2017  k 
bytu č. 18  v domě  na ulici Zahradní 2707/35  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0012/2015 uzavřené dne 18. 3. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a V. S., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
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Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2017  do   31. 12. 2017  k 
bytu č. 2  v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0033/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a P. a M. H., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 12. 2016  do   30. 11. 2017  k 
bytu č. 20  v domě  na ulici Zahradní 27722/33     v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 4 k nájemní smlouvě č. N/0001/2015 uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 12. 2016  do   28. 2. 2017  k 
bytu č. 6  v domě  na ulici Lidická 1312/75   v Šumperku. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3  na ulici gen. Svobody 254/1  v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a A. a S. M., oba bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, nájemné ve výši   47,-- 
Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vypovědět nájem 
služebního bytu v objektu Základní školy, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk. Nájemní 
smlouva č. 427/1995-N byla uzavřena dne 11. 5. 1995  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem, a L. K., bytem   Šumperk, 
jako nájemcem.  
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
ukončení servisní smlouvy č. 2732/2009 programového vybavení CODEXIS ze dne 
22.10.2009, uzavřené mezi  městem Šumperkem jako odběratelem a  společností ATLAS 
consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 
46578706. 
Způsob ukončení: písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat    část pozemku p.č. 1947/4 – ostatní plocha o 
výměře 857m2  v k.ú. Šumperk (označené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
6681-531/2016 jako pozemek p.č. 1947/11 v k.ú. Šumperk). 
 
Účel : prodej části pozemku p.č.1947/4 4 – ostatní plocha o výměře 857m2  v k.ú. Šumperk 

(nově pozemek p.č. 1947/11 v k.ú. Šumperk) za účelem rozšíření zázemí areálu Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku. 

 
       Termín:  15.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

neschvaluje 
vyhovět žádosti paní J. G., bytem Šumperk, o poskytnutí finančního příspěvku za vybudovanou 
vodovodní přípojku k objektu na adrese Bohdíkovská 127 v Šumperku. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 1955/28 o výměře 164 m2 v k.ú. Šumperk za  
podmínek: 
- kupní cena 400,-Kč/m2 + DPH v případě, že prodávajícímu vznikne povinnost DPH odvést 
- účel prodeje: rozšíření zahrady  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
 
       Termín:  30.11.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit pachtovní smlouvu, označenou jako 
SML/2016/0132/MJP uzavřenou dne 20.4.2016 na propachtování zemědělských pozemků 
v k.ú. Šumperk, Horní Temenice, Dolní Temenice a Nový Malín. 
 
Změnou pachtovní  smlouvy dojde: 
- k zúžení předmětu pachtu o p.p.č. 752/26 o výměře 1201 m2, p.p.č. 752/19 o výměře 

4310 m2, p.p.č. 752/6 o výměře 539 m2, p.p.č. 859 o výměře 2911 m2, p.p.č. 645/21 o 
výměře 3721 m2, dále pozemky ve ZE - p.č. 679/3 o výměře 8640 m2, p.č. 679/4 o 
výměře 1200 m2, p.č. 679/5 o výměře 1440 m2 a p.č. 679/6 o výměře 896 m2 vše v k.ú. 
Dolní Temenice a p.p.č. 487/1 o výměře 3248 m2 v k.ú. Šumperk 

- v souladu se zúžením předmětu pachtu dojde k úpravě pachtovného s platností od 
1.1.2017 
 

        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit pachtovní smlouvu, označenou jako 
SML/2016/0135/MJP uzavřenou dne 25.4.2016 na propachtování zemědělských pozemků 
v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice. 
 
Změnou pachtovní smlouvy dojde: 
- k zúžení předmětu pachtu o p.p.č. 868/29 o výměře 146 m2, p.p.č. 446/101 o výměře 

19637 m2, p.p.č. 886/101 o výměře 916 m2, p.p.č. 887/101 o výměře 1066 m2 vše 
v k.ú. Dolní Temenice 

- v souladu se zúžením předmětu pachtu dojde k úpravě pachtovného s platností od 
1.1.2017 

 
         Termín:  20.11.2016 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka propachtovat pozemky v k.ú. Dolní Temenice a Šumperk, 
jmenovitě:   
k.ú. Šumperk 
p.p.č. 487/1 o výměře 3248 m2          
 
k.ú. Dolní Temenice  
p.p.č. 752/26 o výměře 1201 m2 
p.p.č. 752/19 o výměře 4310 m2 
p.p.č. 752/6 o výměře 539 m2 
p.p.č. 859 o výměře 2911 m2 
p.p.č. 645/21 o výměře 3721 m2 
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p.p.č. 868/29 o výměře 146 m2 
p.p.č. 446/101 o výměře 19637 m2 
p.p.č. 886/101 o výměře 916 m2 
p.p.č. 887/101 o výměře 1066 m2 
 
pozemky ve ZE v k.ú. Dolní Temenice 
p.č. 679/3 o výměře 8640 m2 
p.č. 679/4 o výměře 1200 m2 
p.č. 679/5 o výměře 1440 m2 
p.č. 679/6 o výměře 896 m2 
 
za podmínek: 

 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: min. ročně 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 + 1.500,-Kč/ha  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři výpověď 
nebo nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pěti letou výpovědní 
lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 
- propachtoval si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě pokud 

nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem podána 
výpověď v 6ti měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá s pěti letou výpovědní lhůtou 
- pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu bez písemného souhlasu 

propachtovatele 
- pachtýř se zavazuje, že v případě výstavby ve veřejném zájmu bude pacht ukončen 

dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného pozemku  
 
        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka propachtovat pozemky v k.ú. Dolní Temenice jmenovitě:   
část p.p.č. 500/4 o výměře 265 m2 
část p.p.č. 709/1 o výměře 455 m2 
p.p.č. 523/16 o výměře 6684 m2 
p.p.č. 752/28 o výměře 670 m2 
 
za podmínek: 

 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtovné: min. ročně 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 + 1.500,-Kč/ha  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři výpověď 
nebo nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pěti letou výpovědní 
lhůtu)  

- pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 
- propachtoval si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě pokud 

nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem podána 
výpověď v 6ti měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá s pěti letou výpovědní lhůtou 
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- pachtýř není oprávněn podpachtovat předmět pachtu bez písemného souhlasu 
propachtovatele 

- pachtýř se zavazuje, že v případě výstavby ve veřejném zájmu bude pacht ukončen 
dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného pozemku  

 
        Termín:  20.11.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
zapracovat do rozpočtového opatření na rok 2017 poskytnutí spoluúčasti města Šumperk 
ve výši 20% z celkových nákladů, tj. 370.000,-Kč vč. DPH, Kuželkářskému klubu Šumperk, 
IČO: 68318375, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, PSČ 787 01, na financování akce 
„Rekonstrukce a modernizace kuželny Šumperk“ za podmínky, že na akci bude 
Kuželkářskému klubu Šumperk poskytnuta státní dotace MŠMT ČR z Programu 133510 – 
Podpora materiálně technické základny sportu programové financování – Vyhlášení státní 
podpory sportu pro rok 2017.  
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 
 

souhlasí, 
aby Kuželkářský klub Šumperk realizoval v roce 2017 v části budovy na pozemcích st.p.č. 
2021/1 a st.p.č. 2021/2 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, kterou užívá na základě smlouvy o 
výpůjčce č. Obch 5/00/JG ze dne 2.3.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1-4, akci 
„Rekonstrukce a modernizace kuželny Šumperk“ s celkovými náklady 1.500.000,-Kč + DPH. 
Souhlas se vydává pro účely podání žádosti Kuželkářským klubem Šumperk o státní dotaci 
MŠMT ČR z Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové 
financování – Vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017. Majetkové vypořádání 
k technickému zhodnocení majetku bude provedeno následně. 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 3 362,39 Kč za dlužníkem Z. Š., vzniklých 
neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 6 na adrese Jeremenkova 
1571/19, Šumperk, řešených v insolvenčním řízení a neuspokojených v rámci soudem 
schváleného oddlužení.  
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



52. RM – 10. 11. 2016  

 
25 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 8 103,10 Kč za dlužníkem P. K., vzniklých 
neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 20 na adrese Čsl. armády 
445/22, Šumperk, řešených v insolvenčním řízení a neuspokojených v rámci soudem 
schváleného oddlužení. 
 

Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 6 617,25 Kč za dlužníkem D. K., vzniklých 
neuhrazením nájemného za užívání bytu číslo 2 na adrese Banskobystrická 1279/50, 
Šumperk, řešených v insolvenčním řízení a neuspokojených v rámci soudem schváleného 
oddlužení. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat přes pozemky p.č. 605/2, 607 a 2079/1 v k.ú. Šumperk zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, AUTO Kubíček, NNk, NNv“ – nové podzemní a 
nadzemní vedení NNk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 16.881,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 719,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
17.600,-- Kč vč. DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene osobní služebnosti a o zřízení práva provést stavbu VBb/0027/2014/Pe ze dne 
27. 08. 2014, bude vyplacen zpět oprávněnému před vkladem věcného břemene do KN, 
ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
návrh prodeje části p.p.č. 1394/3 o výměře cca 500 m2 a části p.p.č. 1394/2 o výměře cca 
100 m2 oba v k.ú. Šumperk za podmínek zveřejněných usnesení rady města č. 878/15 ze dne 
23.7.2016, které budou doplněny o podmínku zřízení si samostatného vjezdu na ul. 
Vrchlického, v souladu s vydaným rozhodnutím o povolení zřízení dopravního připojení ze dne 
7.7.2016. Dopravní připojení bude provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2017, do této 
doby se zavazuje vlastník p.p.č. 1394/2, p.p.č. 1871/2 a st.p.č. 1870/3 v k.ú. Šumperk, tj. 
město Šumperk  strpět bezúplatně stávající vjezd z ul. Revoluční přes p.p.č. 1394/2, p.p.č. 
1871/2 a st.p.č. 1870/3 v k.ú. Šumperk.  
 
 
       Termín:  10.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk. 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Mgr. Spurný, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný DiS.,  
  Bc. Güttlerová  
náhradníci: RNDr. Přichystal, Mgr. Vavroušek, H. Hloušková, Ing. Matušů,  
  Ing. Peluhová 
  
- minimální seznam zájemců ve složení 
O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 
T-Mobil Czech Republik a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 
Vodafone Czech Republik a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 
 
       Termín:  11.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil, Koutný DiS. 

 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou Marie Hrochová, bytem Za školou 833, Bludov, PSČ 789 61, 
IČO 70601828 daruje městu Šumperk finanční dar ve výši 12.000 Kč.  
 
       Termín:  30.11.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

schvaluje 
vzorovou smlouvu na provozování podzemních kontejnerů. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.12.2016 odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šumperk působnost v oblasti: 
 
- uzavírání smluv (dle vzorové smlouvy) na užívání podzemních kontejnerů živnostníky a 
obchodními společnostmi ve městě Šumperku. 
  
Současně RM uděluje vedoucí odboru životního prostředí podpisové právo k uzavření výše 
uvedených smluv, včetně dodatků. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     RNDr. Jan Přichystal 
     starosta v. r.     1. místostarosta v. r. 
 
 
 




