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Spis. zn.:  117748/2016 
                Č.j.:  117757/2016 

 

z 53. schůze Rady města Šumperka ze dne 1. 12. 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. 
 

doporučuje ZM 
schválit:  
1) Rozpočet města Šumperka na rok 2017 podle předloženého materiálu: 
- příjmy rozpočtu celkem:   489.989 tis. Kč 
- úvěr ve výši:                        20.000 tis. Kč 

 
- výdaje rozpočtu celkem:  508.119 tis. Kč 
- splátky jistin úvěrů: 1.870 tis. Kč 
 
2) Rozpočty fondů města Šumperka: 
- Sociální fond 
- Fond životního prostředí 
- Fond na úpravu zevnějšku 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

ruší 
usnesení číslo 1831/16 ze dne 12.05.2016 „stanovení denních pokladních limitů“. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

stanoví 
denní pokladní limity jednotlivých pokladních knih: 
 
pokladna úřadovna Jesenická ul. 100.000,--Kč 
pokladna úřadovna nám. Míru 100.000,--Kč 
pokladna městské policie 40.000,--Kč 
pokladna vedená u PMŠ a.s. Slovanská ul. 50.000,--Kč 
pokladna vedená u provozovatele hřbitova 70.000,--Kč 
pokladna informační centrum Hlavní třída  30.000,--Kč 
 
V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do následujícího 
pracovního dne. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
rozpočtová opatření č. XIV roku 2016: 

  příjmy ve výši:       4.462 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            756 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 523.991 tis. Kč 
  výdaje celkem: 624.000 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  631.439 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   627.000 tis. Kč 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č.: 748/15, 1924/16, 1997/16, 2211/16, 2226/16, 2238/16, 
2239/16, 2308/16, 2310/16, 2311/16, 2312/16, 2313/16, 2314/16, 2315/16, 
2316/16, 2317/16, 2318/16, 2319/16, 2320/16, 2321/16, 2322/16, 2353/16, 
2354/16, 2355/16, 2404/16, 2421/16, 2424/16, 2427/16, 2440/16, 2441/16, 
2445/16, 2450/16, 2451/16, 2452/16, 2453/16, 2454/16, 2455/16, 2456/16, 
2457/16, 2458/16, 2459/16, 2461/16, 2464/16, 2465/16, 2466/16, 2467/16, 
2473/16, 2474/16, 2479/16, 2480/16, 2481/16, 2485/16, 2486/16, 2487/16, 
2488/16, 2489/16, 2490/16, 2491/16, 2512/16, 2513/16, 2514/16, 2515/16, 
2516/16, 2517/16, 2518/16, 2519/16, 2521/16, 2526/16, 2527/16, 2528/16,   
2529/16,   2530/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
2003/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2225/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2350/16 do 31.01.2017 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2416/16 do 15.12.2016 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1999/16 ze dne 2.6.2016, kdy místo J. J. bude uvedena V. J. Bydliště i 
výše podílu zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  31.12.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit spoluúčast ve výši do 3 milionů Kč na záměru spolku Fotbalový klub Šumperk z.s., 
jako podílu vlastních prostředků na financování akce „Rekonstrukce povrchu fotbalového 
hřiště“, pro případ, že FK Šumperk uspěje se žádostí o dotaci, kterou podal v listopadu 
2016 u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510 pro rok 2017. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

doporučuje ZM 
uložit radě města zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 finanční prostředky ve výši 
do 3 milionů Kč na záměru spolku Fotbalový klub Šumperk z.s., jako podílu vlastních 
prostředků na financování akce „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“, a to v případě, že 
spolku Fotbalový klub Šumperk z.s. bude v termínu do 30.06.2017 přiznána dotace od 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510. 
 
       Termín:  26.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
„Systém náležité péče pro kácení veřejné zeleně mimo les, pravidla prodeje a stanovení cen 
palivového dříví z pozemků ve vlastnictví Města Šumperka“. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
nabytí automatické závory umožňující příjezd na zadní obslužnou komunikaci Slovanská 
a parkoviště na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka (st. 312/2, st. 140/3 a st. 140/5 
v k.ú. Šumperk), a to z vlastnictví společnosti Podniky města Šumperka a.s. do vlastnictví 
města Šumperka, za kupní cenu odpovídající nákladům ve výši 19.182,30 Kč bez DPH, které 
společnost Podniky města Šumperka a.s. vynaložila na opravu automatické závory a na 
pořízení příslušenství k závoře za období od 01.07.2014. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako 
zapůjčitelem a společností Podniky města Šumperka, a. s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, 
IČO 65138163, jako vydlužitelem, na zapůjčení částky 18.000.000,--Kč (slovy 
osmnáctmiliónůKč) s úrokovou sazbou 1% p. a., kdy předmětem dodatku je úprava termínu 
vrácení zápůjčky, kdy se z čl. II. smlouvy vypouští věta o návratnosti zápůjčky do 16.12.2016 
a zůstává jen termín vrácení do 10 pracovních dnů ode dne připsání platby ze Státního fondu 
životního prostředí vydlužiteli. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 1239/29 v k.ú. Šumperk přípojku vodovodu, pro účely připojení 
bytového domu na adrese Palackého 1670/6, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Bytové družstvo Palackého, Šumperk, se sídlem Palackého 1669/4, Šumperk, IČO 25899686. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 08. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ.    
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemky p.č. 1454/8, 1462/12, 1567/3 v k.ú. Šumperk zařízení 
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elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Banskobystrická, p.č. 6084, Dřevo Morava s.r.o., 
přípojka 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 3.179,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 451,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
3.630,-- Kč vč. DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene osobní služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu VBb/0028/2015/Pe ze dne 
23. 09. 2015, 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:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1784/16 ze dne 14. 04. 2016 ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti, jejímž předmětem je zřízení práva umístit a provozovat přípojku vodovodu přes 
pozemek p.č.st. 1567/3 v k.ú. Šumperk, ve prospěch oprávněného z věcného břemene - 
vlastníka skladové haly na pozemku p.č.st. 6084/1 v k.ú. Šumperk spol. Dřevo Morava s.r.o., 
se sídlem 8. května 750/31, Šumperk, IČO 26809800, přičemž na straně oprávněného 
z věcného břemene bude nově uveden K. S., bytem Partutovice, jako nový vlastník vodovodní 
přípojky, která je nyní příslušenstvím ke skladové hale na pozemku p.č.st. 6084/2 v k.ú. 
Šumperk. 
V ostatním se usnesení RM č. 1784/16 nemění. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1992/4 o výměře 42 m2 v k.ú. Šumperk 
(část zahrady k bytovému domu U Sanatoria 1521/6, Šumperk). 
Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   
   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  12.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 233 stojící na pozemku st.p.č. 100 v k.ú. 
Šumperk (orientačně ul. Kladská 1, Šumperk), a to kanceláře č. 212, 213, 214 a skladu č. 
206, vše v 2. NP, pronajaté Společnosti česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, z. 
s., pro podnájemce Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 
se sídlem Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, IČO 68923244, a to  za podmínek: 
 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu: s účinností od 01.01.2017  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem  
 

        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 233 stojící na pozemku st.p.č. 100 v k.ú. 
Šumperk (orientačně ul. Kladská 1, Šumperk), a to kanceláře č. 216 a kuchyňky (sklad) č. 
217, vše v 2. NP, pronajaté Společnosti česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, z. 
s., pro podnájemce Svaz Němců Severní Morava-Orlické hory, z. s., se sídlem Kladská 233/1, 
787 01 Šumperk, IČO 49561227, a to za podmínek:  

 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu : s účinností od 01.01.2017  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem  
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.10.2016 do 11.11.2016 dle usnesení rady města č. 2407/16 ze dne 20.10.2016,  
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: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO 

00303461 
- vypůjčitel: ŘECKÁ OBEC ŠUMPERK, se sídlem Šumperk, 8. května 444/22, PSČ 787 01,  

IČO 64986012 
- účel: kancelář a klubovna vypůjčitele, uskladnění krojů, agendy vypůjčitele 
- doba výpůjčky: určitá od 02.12.2016 do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní 

dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu 
- služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová 

voda) se vypůjčitel zavazuje hradit půjčiteli paušální částkou ve výši 500,- Kč vč. 
DPH/měsíc s tím, že úhrada za měsíc prosinec 2016 (2.12. - 31.12.2016) bude činit 500,-
Kč vč. DPH. 

        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje obci Sobotín, IČO 
00303348, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, skříňový přívěs PPS 12 v evidované ceně 
32.800,- Kč.  
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje městu Štíty, IČO 00303453,  
se sídlem Štíty, nám. Míru 55, PSČ 789 91, skříňový přívěs PPS 12 v evidované ceně 32.800,- 
Kč.  
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

bere na vědomí 
navýšení poplatku Charitou Šumperk (nájemcem a provozovatelem) veřejných WC v areálu 
Pavlínina dvora v Šumperku (při ul. Fialově) s účinností od 1.8.2016 z 5,- Kč na 10,- Kč. 
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doporučuje ZM 
doplnit usnesení ZM č. 1047/13 ze dne 7.11.2013 ve znění usnesení ZM č. 1060/13 ze dne 
12.12.2013 týkající se zkrácení vázací doby poskytnuté dotace na výstavbu bytů a následného 
prodeje bytů nájemcům a budoucím kupujícím tak, že za slova „a rozhodnutím ministra pro 
místní rozvoj č. 141/2013 a č. 142/2013“ se doplňuje text „a č. 54/2016“. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.10.2016 do 11.11.2016 dle usnesení rady města číslo 2400/16 ze dne 20.10.2016, 
pronájem prostor k podnikání, umístěných v I. NP budovy bez č.p./č.e., která je součástí 
pozemku st.p.č. 660/1, Jesenická ul. v Šumperku o celkové podlahové ploše 360,03 m² za 
podmínek: 
nájemce: PPG Deco Czech a.s., se sídlem č.p. 223, Břasy, PSČ 338 24, IČO 26052555 
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 
 
Pronájem bude smluvně zajištěn uzavřením dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě číslo 
NNP/0006/2015 ze dne 30.12.2015. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.10.2016 do 11.11.2016 dle usnesení rady města číslo 2401/16 ze dne 20.10.2016, 
pronájem části pozemku p.č. 1799/26 o výměře 150 m2  v k.ú. Šumperk za podmínek: 
nájemce: PPG Deco Czech a.s., se sídlem č.p. 223, Břasy, PSČ 338 24, IČO 26052555 
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 prostor k podnikání 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 
 
Pronájem bude smluvně zajištěn uzavřením dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. 
MP/0023/2015 ze dne 30.12.2015.  
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
26.10.2016 do 11.11.2016 dle usnesení RM číslo 2399/16 ze dne 20.10.2016, pronájem 
prostor, umístěných v I. NP budovy na ulici Jesenická 475/2 v Šumperku o celkové podlahové 
ploše 104,95m². 
Podmínky: 
nájemce: Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem Petržílkova 1565/23, Stodůlky, 

Praha, PSČ 158 00, IČO 40613411 
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. 
Pronájem bude smluvně zajištěn uzavřením dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. 
NNP/0005/2015 ze dne 22.12.2015.  
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. MJP/NNP/0001/2013, uzavřené 
dne 18. 2. 2013 mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
jako pronajímatelem a M. G., bytem Hraběšice. 
 
Předmět nájmu: prostory sloužící k podnikání, nacházející se ve dvorním traktu budovy 

č.p. 289 na adrese Hlavní třída 289/12 v Šumperku, označené jako 
prodejna nepotravinářského charakteru 

 
Způsob ukončení: písemná dohoda k  31. 1. 2017 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se ve dvorním 
traktu budovy č.p.289 na adrese Hlavní třída 289/12 v Šumperku o celkové podlahové ploše        
80,53  m², stávající užívání prodejna nepotravinářského charakteru. 
 
Podmínky: 
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  1. 2. 2017 
  výpovědní lhůta 6 měsíců   
Nájemné:  minimální výše nájemného nestanovena   
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  v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
  možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2018 
Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody, elektřina společných prostor, výše záloh bude 

stanovena dle účelu pronájmu 
Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
  
Podmínky: 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Hlavní třída 12 - neotvírat“, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH, 

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání  prostor ponese ze 
svého nájemce, 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
29. 12. 2016, do 12.00 hod.,  

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny, 
- v případě více zájemců o pronájem budou po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 29. 12. 2016, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů 

 
        Termín:  29.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se ve dvorním traktu budovy č.p. 289 na adrese Hlavní třída 12 v Šumperku, 
hodnotící komisi pro posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem 
prostor sloužících k podnikání  v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise:  
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci hodnotící komise: 
Mgr. Romana Drásalová, Lubomír Polášek, Ing. Šárka Hanáková  
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0002/2015 
uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,a V. a V. V., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt č. 23 v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 1. 12. 2016 do 28. 2. 
2017. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v Šumperku na ulici Banskobystrická 1275/43 mezi 
městem Šumperk IČO  00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a M. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, a to za podmínek: 
nájemní smlouva na dobu  určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 , nájemné  ve výši  47,--
Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu  o vyklizení bytu č. 3 na ulici Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku, jehož nájem končí uplynutím doby k 31. 12 2016, pro D. P., bytem 
Šumperk. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Šumperku na ulici Banskobystrická 1279/50 mezi 
městem Šumperk IČO  00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a L. B., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  
nájemní smlouva na dobu  neurčitou, počátek nájmu od      1. 1. 2017 ,  nájemné  ve výši  47,--
Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 879/4, 899 v k.ú. Dolní Temenice stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk–Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
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- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 
zřizování věcných břemen …….“, ve výši 5.000,-- Kč + platná sazba DPH/překop 
komunikace a 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene, 
stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 08. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
        Termín:  31.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 26.10.2016 do 11.11.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2411/16 ze dne 20.10.2016, propachtovat zemědělské 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 
- pachtýř: ÚSOVSKO AGRO s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 78793, IČ 25398849 
- 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 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 a Libinskou AGRO s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 78793, IČ 
25398849, jako pachtýřem 

 
        Termín:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
návrh prodeje části p.p.č. 1413/4 o výměře cca 575 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek 
zveřejněných usnesení rady města č. 1793/16 ze dne 14.4.2016. Prodej předmětné části 
pozemku bude rozdělen na reálné parcely, které budou řešit samostatně vchod k domu 
Jesenická 35, Šumperk, vjezd ke st.p.č. 2683, jehož součástí je stavba garáže, pozemek pod 
stavbou nezapsanou v katastru, která navazuje na st.p.č. 2684, jehož součástí je stavba 
garáže a ostatní pozemek, který bude zatížen povinností strpět služebnost stezky a cesty pro 
vlastníky stávajících garáží. 
RM současně  bere na vědomí nesouhlasné vyjádření manželů V. a P. J., bytem Šumperk, aby 
byl pozemek pod stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí, která navazuje  na st.p.č. 2684, 
jehož součástí je stavba garáže, prodán vlastníku této stavby. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavření dodatku k  pachtovní smlouvě, označené jako SML/2016/0135/MJP uzavřené dne 
25.4.2016 na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, Dolní Temenice. 
Pachtýř:  Bludovská  a.s., se sídlem Špalkova 156, PSČ 78961, IČ 25836498. Dodatkem 
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:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14.11.2016 do 30.11.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2518/16 a číslo 2519/16  ze dne 10.11.2016, propachtovat 
zemědělské pozemky, jmenovitě:   
v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 487/1 o výměře 3248 m2 
 
v 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 
část p.p.č. 709/1 o výměře 455 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 
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p.č. 679/5 o výměře 1440 m2 
p.č. 679/6 o výměře 896 m2 
 
za podmínek: 

 
- účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 
- pachtýř: Bludovská  a.s., se sídlem Špalkova 156, PSČ 78961, IČ 25836498 
- pachtovné: 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 6 měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá s pětiletou 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:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku k  pachtovní smlouvě, označené jako SML/2016/0132/MJP uzavřené dne 
20.4.2016 na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Šumperk, Horní Temenice, Dolní 
Temenice a Nový Malín. Pachtýř:  Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 78973, IČ 
60793015. Dodatkem 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:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14.11.2016 do 30.11.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2518/16 a číslo 2519/16  ze dne 10.11.2016, propachtovat 
zemědělské pozemky  v k.ú. Dolní Temenice, jmenovitě:   
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 
část p.p.č. 500/4 o výměře 265 m2 



53. RM – 1. 12. 2016  

 
15 

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 
- pachtýř: Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 78973, IČ 60793015 
- pachtovné: 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 6měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku  

- doba pachtu: neurčitá s pětiletou 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  
- u pozemků část p.p.č. 500/4 o výměře 265 m2,část p.p.č. 523/16 o výměře 6684 m2 a 

p.p.č. 752/28 o výměře 670 m2 bude nájemné uhrazeno od data skutečného užívání, 
nejdéle od 1.1.2014   

 
        Termín:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14.11.2016 do 30.11.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2490/16 ze dne 10.11.2016,  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 18215 m2 a část p.p.č. 1491/2 no výměře 600 m2  vše v k.ú. Šumperk,  za účelem 
provozování lovného rybníka. Nájemce Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Šumperk, 
se sídlem Kozinova 33/11, Šumperk, IČ 18050433. 
 
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 nájmu v souladu se sjednaným účelem užívání 
vodní plochy 

- změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem k nájemní smlouvě označené  
MP /0018/2012/Vr 

 
        Termín:  31.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 14.11.2016 do 30.11.2016 dle 
usnesení rady města číslo 2488/16  ze dne 10.11.2016, pronájem pozemků 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.pč.. 403/52 o výměře 527 m2 
 
za podmínek: 
- nájemce: Jiří Komárek - samostatně hospodařící rolník, bytem Bratrušov 51, PSČ 78701, 

IČ 64965309 
- 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 doba neurčitá se zákonnou výpovědní lhůtou  
- nájemce uhradí nájemné od doby užívání pozemků, maximálně tři roky zpětně 
- pronájem bude sjednán dodatkem ke stávající nájemní smlouvě MP 2/2005/Pro/Vr ze 

dne 14.2.2005 ve znění jejich dodatků 
 
        Termín:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing.Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít k datu 31.1.2017 dohodu o ukončení nájemní smlouvy označené jako  
MP/0008/2012 ze dne 8.2.2012 ve znění dodatku ze dne 28.3.2013, jejímž předmětem 
pronájmu je p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk. Nájemce C. a H. Š., bytem 
Šumperk. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 



53. RM – 1. 12. 2016  

 
17 

- kupní cena: 400,- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 
povinnost odvést z kupní ceny DPH  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

        Termín:  15.12.2016 
        Zodpovídá: Ing.Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel pronájmu: zahrada 
- sazba nájemného: 5,- Kč/m2   
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
        Termín:  15.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

ruší 
v plném rozsahu usnesení RM č. 2415/16 ze dne 20.10.2016 z důvodu přijetí nového 
usnesení, kterým bude nově stanoven předmět prodeje části p.p.č. 1875/4 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

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  230 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 je upřesněn 

předmět prodeje 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- s prodejem pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno spočívající ve zřízení 

služebnosti vedení veřejného osvětlení, umístění lamp veřejného osvětlení a el. skříní   
- prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit  
- prodej pozemku bude realizován společně s výkupem pozemku p.č. 92/8 a p.p.č. 92/9 

oba v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města Šumperka  
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit podmínky prodeje  p.p.č. 927/49 o výměře 555 m2, p.p.č. 
927/56 o výměře 225 m2, p.p.č. 927/57 o výměře 531 m2, p.p.č. 927/58 o výměře 290 m2, 
p.p.č. 927/59 o výměře 258 m2, p.p.č. 927/60 o výměře 562 m2, p.p.č. 927/61 o výměře 
620 m2, p.p.č. 927/11 o výměře 765 m2, p.p.č. 927/62 o výměře 69 m2 a část p.p.č. 
999/49 o výměře cca 1900 m2  vše  v k.ú. Šumperk, které byly stanoveny usnesením RM č. 
1032/15 ze dne 3.9.2015 v části:  
- odsouhlasená studie výstavby parkoviště, chodníků a zeleně bude realizována nejpozději 

do 31.10.2019 
- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno nejpozději do 31.12.2019 
- po zveřejněném záměru změny podmínek prodeje shora uvedených pozemků budou 

změněny podmínky stanovené usnesením zastupitelstva města č. 382/16 a č. 383/16 ze 
dne 28.1.2016  

 
        Termín:  15.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 382/16 ze dne 28.1.2016, kterým byl schválen budoucí prodej 
částí p.p.č. 999/49, p.p.č. 927/62, p.p.č. 927/61 a p.p.č. 927/11 vše v k.ú. Šumperk, 
spočívající v doplnění o text: 
-  budoucí prodávající souhlasí, aby v termínu od 17.12.2016 do 31.5.2017 byl předmět 

budoucího prodeje využíván jako deponie pro stavební materiál 
- budoucí kupující se zavazuje, že v případě, pokud dojde k odstoupení od záměru 

budoucího prodeje, uhradí budoucí kupující za umožnění deponie stavebního materiálu  
částku ve výši 0,70,- Kč/m2/den, přičemž plocha deponie na předmětných pozemcích 
bude předem sjednána. Úplata za deponii stavebního materiálu bude započtena oproti 
složené záloze na kupní cenu 

-  pokud dojde k realizaci budoucí kupní smlouvy, nebude požadována úhrada za deponii 
stavebního materiálu na předmětných pozemcích. 
 

Dále budoucí kupující:  
- neuplatňuje sjednané právo odstoupení od budoucího prodej z důvodu nepředložení  

rozhodnutí o povolení výstavby parkoviště na předmětu sjednaného budoucího prodeje 
- stanovuje se nový termín předložení stavebního povolení na výstavbu parkoviště z termínu 

31.12.2016 nově na 31.12.2018. 
 
        Termín:  15.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
nevyhovět žádosti paní M. M., nájemce bytu číslo 2 na adrese Hlavní třída 289/12 v 
Šumperku, o prominutí nájemného za tři měsíce z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, realizované v období od 15.9.2016 do 31.10.2016. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
slevu ve výši 100% ze dvou měsíčních splátek celkového nájemného pro všechny nájemce 
bytů v domě Hlavní třída 289/12 v Šumperku z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, realizované v období od 15.9.2016 do 31.10.2016.  
Sleva bude uplatněna v účetním období 01/2017 a 02/2017. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
slevu ve výši 100% z jedné měsíční splátky nájemného pro všechny nájemce nebytových 
prostor v domě Hlavní třída 23/2 v Šumperku z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, realizované v období od 15.9.2016 do 31.10.2016.   
Sleva bude uplatněna v účetním období 01/2017. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
slevu ve výši 100% ze dvou měsíčních splátek celkového nájemného pro nájemce bytů č. 106, 
205, 206, 305, 306, 407 a slevu ve výši 100% z jedné měsíční splátky celkového nájemného 
pro nájemce bytů č. 107, 207 a 307 v domě Temenická 2924/35 v Šumperku z důvodu 
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, realizované v období od 5.09.2016 do 4.11.2016. 
Sleva bude uplatněna v účetním období 01/2017 a 02/2017. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení RM č. 2223/16 ze dne 11.8.2016 z důvodu přijetí nových usnesení. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
podnájem části p.p.č. 505/3 o výměře cca 512 m2  v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví České 
republiky, Státního pozemkového úřadu, za těchto podmínek:

 
- účel podnájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- pronajímatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 1312774 
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- nájemce: R. K., bytem Šumperk 
- L. O., bytem Šumperk 
- K.Š.E.F.T., s.r.o., se sídlem Anglická 3151/23, Šumperk, IČO 26872005 
- podnájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- podnájemné: 256,- Kč k celku/rok 
 
        Termín:  31.01.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
podnájem části p.p.č. 541/5 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví České 
republiky, Státního pozemkového úřadu, za těchto podmínek:

 
- účel podnájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- pronajímatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 1312774 
- nájemce: R. K., bytem Šumperk 
- L. O., bytem Šumperk 
- podnájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- podnájemné: 4,- Kč k celku/rok 
        Termín:  31.01.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 535/16 ze dne 14.7.2016, kterým 
byl schválen budoucí bezúplatný převod části p.p.č. 876 a části p.p.č. 1298  vše k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 
70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve zvýšení 
výměry bezúplatně převáděné části p.p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice z cca 140 m2 na cca 
180 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. S Olomouckým krajem bude uzavřen dodatek 
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
14.11.2016  do 30.11.2016  dle usnesení rady města č. 2515/16 ze dne 10.11.2016, 
schválit prodej p.p.č. 1955/28 o výměře 164 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupující: manželé F. a H. K., bytem Šumperk 
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- kupní cena: 400,- 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 správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti a to část racku pro umístění 
technologie a část střešního pláště s anténním držákem P1 pro umístění omni antény na  
rozhledně Háj, k.ú. Hrabenov, obec  Ruda nad Moravou. Nájemce je oprávněn užívat předmět 
nájmu za účelem výstavby, provozování, údržby, úprav nebo výměn, modernizace a rozvoje 
telekomunikačních sítí, včetně veškerých koncových a obslužných zařízení, umožňujících 
umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění provozu veřejných komunikačních 
sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícími veřejnou 
komunikační síť. 
 
Podmínky:  
- instalací nebude dotčena funkčnost ani dispoziční umístění stávajících zařízení, pro případ 

bude-li tato funkčnost dotčena, sjednává se právo poskytovatele na ukončení smlouvy ve 
14denním zkušebním testovacím provozu 

- úhrada za užití práva: 20.000 Kč/rok/celek + DPH dle platných právních předpisů, 
- doba nájmu: doba určitá 10 let, počínaje dnem účinnosti smlouvy. Po uplynutí sjednané 

doby nájmu se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána, 
prodlužuje o dalších 10 let, pokud některá ze stran alespoň 9 měsíců před skončením 
původně sjednané doby nájmu písemně neupozorní druhou stranu, že trvá na jejím 
ukončení ve sjednaném termínu.   

- Výpovědní lhůta se sjednává 3 měsíce od doručení výpovědi. 
 
        Termín:  07.12.2016   
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 879/7 v k.ú. Dolní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Potoční, p.č. 538, H., kNN“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene (minimálně ale celkem ve výši 1.000,- Kč + DPH), stanovené dle 
geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. Úhrada 
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úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 08. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
        Termín:  31.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 26.9.2016 do 17.10.2016 dle 
usnesení rady města č. 2327/16 ze dne 22.9.2016, schválit  směnu pozemků za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním 
za podmínek: 

 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 

převedena do vlastnictví V. M., bytem Rapotín, část pozemku p. č. 2046/1  o výměře  121 
m2, dle GP p.p.č. 1046/5 o výměře 121 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota 
směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 
100,--Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z 
kupní ceny pozemku 

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

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

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

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí                    
po zrušení zástavních práv smluvních na p.p.č. 1122/27 v k.ú. Šumperk 
 

        Termín:  15.12.2016 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 524/3 o výměře 324 m2 v k.ú. Krásné u Šumperka, za 
podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod komunikací 
- kupní cena: 50,-Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost odvést z kupní ceny DPH  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
 
         Termín:  15.12.2016 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 919/15, 919/17 v k.ú. Dolní Temenice vodovodní přípojku pro 
účely připojení rodinného domu na adrese Temenická 2345/117, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
V. a M. N., oba bytem Šumperk. 
 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucích 
oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 08. 2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

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

        Termín:  31.07.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o závazku společnosti JTH Šumperk s.r.o., se sídlem Krupská 33/20, 415 01 
Teplice, IČO 28724666, vybudovat na své náklady stavební objekt SO 101 dopravní napojení 
dle projektové dokumentace na stavbu „Obchodní centrum při ulici Temenická, Šumperk, 
dopravní řešení“ zpracované společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., č. zakázky 8-
034/115/00. Termín kolaudace stavby do 30.06.2017.  Smluvní pokuta v případě nedodržení 
termínu kolaudace stavby ve výši 2.300.000,-- Kč. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit záměr města prodeje historického nemovitého majetku v areálu Nemocnice Šumperk 
budovy bývalé chirurgie situované na pozemku st.p.č. 871 včetně pozemku st.p.č. 871, budovy 
bývalého ORL situované na pozemku st.p.č. 870, včetně pozemku st.p.č. 870 a budovy bývalé 
kaple situované na pozemku st.p.č. 872, včetně pozemku st.p.č. 872 v k.ú. Šumperk za 
účelem vybudování oddělení ošetřovatelských, sociálních a rehabilitačních lůžek za cenu min. 
dle znaleckého posudku s tím, že se kupující zaváže, že po dobu 20 let budou objekty 
využívány pro zdravotnické účely a současně se zřídí předkupní právo pro prodávající město 
Šumperk, jako právo věcné. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
vyslovit souhlas s postoupením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvy o zřízení 
práva provést stavbu č. OBCH/0054/2008/Šv ze dne 3.5.2010 na společnost BM LAND 
Česko s.r.o., IČO 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb/0047/2008/Foj 
ze dne 6.8.2008 , dodatek č. 1 ze dne 16.10.2008, na společnost BM LAND Česko s.r.o., IČO 
04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se 
zřízením stavby č. VBb/0019/2013 ze dne 5.9.2013 na společnost BM LAND Česko s.r.o., IČO 
04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, část 
p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 
o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, p.p.č. 987/4 o výměře 48 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, 
p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, část p.p.č. 1067/23 
o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 226 m2, p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, 
p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 
1093/45 o výměře cca 17 m2, část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 
o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 
36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 490 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 184 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 
12 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- nájemce: BM LAND Česko s.r.o., IČO 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 

00 Praha 4 
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, 

přilehlých komunikací a chodníků 
- doba nájmu: určitá, od 1.1.2017 do 31.12.2017 
- nájemné: 5.000,-- Kč/celek/rok 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit v případě vybudování přístupové komunikace k průmyslové zóně IV výkup dotčených 
částí pozemků p.č. 984/4, p.č. 984/5, p.č. 1015/1 a p.č. 1015/2, dle záboru vyznačeného v 
přiloženém situačním výkresu zpracovaném firmou CEKR v XI/2016, zak. číslo: 0808-16/1. 
Prodávající: společnost BM LAND Česko s.r.o., IČO 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, 
Chodov, 149 00 Praha 4. Účel výkupu: narovnání přístupové komunikace k průmyslové zóně 
IV. Kupní cena 1,- Kč za všechny převáděné části pozemků. GP nechá zpracovat na své 
náklady město Šumperk. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu.  
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
změnu platu Silvii Zjavkové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, IČO 60801085, a to s účinností od 01.12.2016 dle předloženého 
návrhu. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2015/2016. 

 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin základních škol v Šumperku 
v období školních vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2016 až 02.01.2017. 

 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení spádových obvodů mateřských škol zřizovaných 
městem Šumperkem s účinností od 01.01.2017. 
 
       Termín:  15.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

nepřijímá 
od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, nabídku neupotřebitelného majetku 
uvedeného v příloze k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 356.675,51 Kč,  
v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze číslo 2, v pořizovací ceně 100.916,00 
Kč od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Základní školu Šumperk, 



53. RM – 1. 12. 2016  

 
27 

Šumavská 21, IČO 00852287. Předání a převzetí majetku bude provedeno na základě 
předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze číslo 3, v pořizovací ceně 37.389,00 
Kč od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Mateřskou školu Veselá 
školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091. Předání a převzetí majetku bude provedeno 
na základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
převod neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze číslo 4, v pořizovací ceně 2.380,00 Kč  
od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Mateřskou školu Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994. Předání a převzetí majetku bude provedeno na 
základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na realizaci 
projektu modernizace kina zařízením pro zrakově a sluchově postižené, do celkové  
výše 94 tis. Kč. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro PONTIS Šumperk, o. p. s., se sídlem 
Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907, na pořádání dobročinné akce „Benefice 
s Pontisem“ dne 14. prosince 2016. 
 
       Termín:  14.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících regionálních produktů a propagačních předmětů 
(cena je uváděna včetně DPH): 
 
- Šípek v čokoládě – víno 0,5 l 145 Kč 
- Zázvor-citrón víno 0,5 l 125 Kč 
- Ledový citrón víno 0,5 l 125 Kč 
- Bezové víno 0,5 l  125 Kč 
- Konopné víno 0,5 l 175 Kč 
- Víno z medvědího česneku 0,5 l  125 Kč 
- Jahodové víno 0,5 l 125 Kč 
- Káva Brazil 100 g 69 Kč 
- Káva Brazil 250 g 137 Kč 
- Káva Ethiopia 100 g 79 Kč 
- Káva Ethiopia 250 g 157 Kč 
- Káva Guatemala 100 g 74 Kč 
- Káva Guatemala 250 g 147 Kč 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3  OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 

05.12.2016 (pondělí) - 31.12.2016 (sobota): Prodej svařeného vína a jiných alkoholických 
nápojů ve vlastním pojízdném stánku v prostoru parkoviště Korzo, M.R.Štefánika, po-čt: 6.00-
23.00, pá: 6.00-24.00, so: 0.00-24.00, ne: 0.00-23.00. 
 
       Termín:  01.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 04. 02. 2016 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk  a PONTIS 
Šumperk, o.p.s., IČ 25843907, se sídlem gen. Svobody 2800/68, Šumperk.  
Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro vyúčtování takto: 
 čl. II odst. 1 větou třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 802.000,- Kč 
(slovy osm set dva tisíce korun českých) na pořízení investic, takto:  

- na zakoupení osobního automobilu 
- na zakoupení serveru 
- na pořízení klimatizace do místnosti pro server 
- na stavební úpravy – rekonstrukce střediska Sever – kavárnička pro seniory“. 

čl. IV. odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 15. 01. roku, následujícím po poskytnutí 
dotace“ slovy „nejpozději do 15. 02. 2017“. 
V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 
       Termín:  05.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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schvaluje 
vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 
Šumperk o.p.s. dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Adámek 
 

doporučuje 
správní radě společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. dále jednat o založení subjektu, vyhovujícího 
specifickým podmínkám práce PONTISU Šumperk, o.p.s. 
 
       Termín:  16.03.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0012/2015  ze dne 15.4.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. N., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 406 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 dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0038/2014  ze dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. K., zastoupenou 
opatrovnicí A. K., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu č. 310 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 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0037/2014  ze 
dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, 
jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu č. 301 
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 31.3.2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. B., 
zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem, bytem Šumperk jako nájemcem bytu č. 4 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé, za 
podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu za účelem prodloužení doby nájmu mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. H., 
zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem, bytem Šumperk jako nájemcem bytu č. 11 
v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 na straně druhé, za 
podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „MOS města 
Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení chráničky“ uchazeče KABELKOM, 
spol. s r.o., Lačnov 135, 756 12 Lačnov  IČO 60794631. Nabídková cena je 899.673,- Kč bez 
DPH, tj. 1.088.604,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
vypsat v nadlimitním režimu jako nadlimitní veřejnou zakázku v zadávacím (otevřeném) řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na 
akci „Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a 
objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek 
komunálního odpadu pro město Šumperk“. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

schvaluje 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami. 
 
členové: 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Dana Krňávková, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 
Zatloukalová 
 
náhradníci: 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Renata Křížová, Ing. Alena Turková, Mgr. Ilona Moťková, Emilie 
Lovichová. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

pověřuje 
1. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 
řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
       Termín:  02.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti osobních údajů na dobu určitou od 
1.1.2017 do 31.12.2017 s firmou I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha,                
IČ0 27921344. 
 
       Termín:  30.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2016 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     RNDr. Jan Přichystal 
     starosta v.r.      1. místostarosta v.r. 
 

 




