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Spis. zn.:  125650/2016 
                Č.j.:  125656/2016 

 

z 55. schůze Rady města Šumperka ze dne 29. 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. 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0053/2008/Foj ze dne 26. 08. 2008, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
městem Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. JTH Šumperk s.r.o., se sídlem Krupská 
33/20, Teplice, PSČ 415 01, IČO 28724666, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem 
je budoucí závazek města zřídit pro oprávněného mimo jiných i věcné břemeno, spočívající 
v právu umístit a provozovat na předmětných pozemcích města Šumperka, v lokalitě 
plánované výstavby marketu PENNY v Šumperku – Temenici, přípojky inženýrských sítí, pro 
napojení stavby: „Obchodní centrum při ul. Temenické, Šumperk“. Obsahem dodatku č. 5 je 
doplnění pozemků dotčených předmětnou stavbou o pozemek ve vlastnictví města Šumperka 
p.č. 95/2 v k.ú. Dolní Temenice. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 
          Termín:  30.04.2017 
          Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XV roku 2016: 

  příjmy ve výši:       -405 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            1.941 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 523.586 tis. Kč 
  výdaje celkem: 625.941 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  631.034 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   628.941 tis. Kč 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 
hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk“, dodavatelem 
služby společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 
60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018. 
 
       Termín:  01.02.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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bere na vědomí 
rezignaci Valerie Hrubé ml. na členství v komisi 132 k 31.12.2016. 
 
       Termín:  01.01.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

jmenuje 
Leonu Ptáčkovou členem komise 132 s účinností od 1.1.2017. 
 
       Termín:  01.01.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Víceúčelová sportovní hala 
Šumperk“ zhotovitelem akce FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, 
IČO 00150584. Nabídková cena je 10.828.877,- Kč bez DPH, tj. 13.102.941,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijmout 
účelově určený finanční dar v celkové výši 20.000 Kč od Šumperské provozní 
vodohospodářské společnosti, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, IČO 47674911, který bude 
poskytnut k zajištění výchovně vzdělávacích akcí realizovaných v roce 2016. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
zapojení Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, do projektu MŠMT v 
Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „Moderní formy výuky ZŠ 
Šumperk, Šumavská 21“. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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bere na vědomí 
zápis č. 7/2016 z jednání komise školství a sportu ze dne 7.11.2016.  
 

ukládá 
komisi školství a sportu rozpracovat témata v usnesení komise ze zápisu č. 7/2016 ze dne 
7.11.2016 a předložit k novému projednání: 
- realizace výstavby letní tréninkové plochy/hokejbalového hřiště a objektu rozcvičovny se 

zázemím zimního stadionu (kdo bude využívat, kde a kdy se má realizovat, předpokládaný 
finanční objem realizace, s kým bylo projednáno využití/potřebnost, …) 

- podněty pana Martina Janíčka k rozvoji sportovních a vzdělávacích aktivit v šumperském 
kotli, jež směřují k podpoře komunitního života ve městě (kdo bude využívat, kde a kdy se 
má realizovat, předpokládaný finanční objem realizace, s kým bylo projednáno 
využití/potřebnost, případně možnosti financování) 

 
       Termín:  30.06.2017  
       Zodpovídá: Mgr. Irena Jonová 
         předsedkyně komise 
 

vyhovuje 
Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice, IČO 27055141, a Spolku myslivců sv. Eustacha 
Vernířovice, IČO 22610578, na základě žádosti o konání IV. spolkového bálu ve Vernířovicích 
v prostorách Střediska ekologické výchovy Švagrov.  
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 v Základní škole Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, IČO 00852295. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
materiál „Směrnice pro výkon služby Městské policie Šumperk“ s účinností od 1.1.2017. 
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schvaluje 
zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s. o činnosti správce za rok 2015 - závěrečný 
účet - vyúčtování poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2015 a vyúčtování 
financí, které PMŠ a.s. inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za 
rok 2015. Závěrečná kumulovaná bilance účtu:  2.187.900,29 Kč. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

ruší 
v plném rozsahu usnesení RM č. 2476/16 ze dne 10.11.2016 z důvodu odstoupení vítězného 
uchazeče z výběrového řízení. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       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 se umístila 
v pořadí na druhém místě, a to společností , IČO: 60323434, Šumperk, 
Třebízského 1514/12, PSČ 78701, za následujících podmínek: 
- nájemné 192.000,- Kč/soubor sloupů do 100 ks/rok 
- nájemné 1.920,- Kč za každý další sloup přesahující počet 100 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 
s účinností od 02.01.2017 uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na 
pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem, a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČO 47116617, jako pojistitelem, kterým bude předmět pojištění rozšířen o tento majetek: 
- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) o: 
- budovu č.p. 416 na st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk (Dům kultury), rok pořízení do majetku 

města: 2017, pojistná částka: 18.000.000,-Kč   
- altán v Jiráskových sadech na p.č. 176 v k.ú. Šumperk, rok pořízení do majetku města: 

pořízeno: 2015, pojistná částka: 680.000,-Kč  
- v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) o: 
- altán v Jiráskových sadech na p.č. 176 v k.ú. Šumperk, rok pořízení do majetku města: 

pořízeno: 2015, pojistná částka: 680.000,-Kč 
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- v příloze č. 4 (pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení): 
- betonová kašna v Jiráskových sadech na p.č. 176 v k.ú. Šumperk, pojistná částka: 

500.000,-Kč, pořízeno: 2015  
- podstropní svítidla a bodovky – autor O. Tichánek – Dům kultury Šumperk, Klubovna 1,2 – 

pojistná částka: 140.300,-Kč 
- dřevěná figurální plastika – autor J. Jílek – Dům kultury Šumperk, schodiště foyer – 

pojistná částka: 90.000,-Kč 
- gobelín – autor J. Hanzelka – Dům kultury Šumperk, Klubovna 1, pojistná částka: 89.240,-

Kč 
- gosgutky – skleněná plastika – Dům kultury Šumperk, schodiště foyer, pojistná částka: 

25.670,-Kč 
- ručně tkaný gobelín – autor H. Kučírková, Dům kultury, Klubovna 2, pojistná částka: 

40.000,-Kč 
- tkaná opona – autor J. Tichý, Dům kultury, velký sál, pojistná částka: 510.400,-Kč 
- mosazný reliéf – autor L. Schnaindek, Geschaderův dům, pojistná částka: 120.000,-Kč 
- koncertní křídlo, Dům kultury, pojistná částka 120.000,-Kč 
 
V příloze č. 4 (pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení) se ruší 
poznámka „cizí věc zapůjčená“ u: 
- Dřevěná plastika „POMONA“, prostory radnice, pojistná částka 330.000,-Kč 
- Znak města Šumperka, Geschaderův dům, pojistná částka 93.280,-Kč 
 
Roční pojistné se navýší o částku 4.553,-Kč. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne  
11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 
13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 14.1.2010, 
usnesení č. 1902/12 ze dne 12.1.2012, usnesení č. 3198/12 ze dne 28.12.2012 a usnesení 
č. 1432/16 ze dne 14.01.2016 v části: 
 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že se poměrná část 

nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky 841,-Kč/měsíc + DPH v platné výši na 
částku 869,-Kč/měsíc + DPH v platné výši s účinností od 1.1.2017. 

 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou pan K. E. W., bytem Bad Hersfeld, SRN, daruje městu 
Šumperk dřevěnou vánoční pyramidu s názvem: Pod Senovou v ceně 18.000,- Kč. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
09.12.2016 do 29.12.2016 dle usnesení rady města č. 2599/16 ze dne 01.12.2016, uzavřít 
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. MP/0034/2012, uzavřené dne 26.11.2012 mezi městem 
Šumperk jako pronajímatelem a INPROX Šumperk, s.r.o., IČO 27862526, se sídlem Praha 4, 
Chodov, Türkova 1272/7, PSČ 149 00, jako nájemcem, kterou byly pronajaty: 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 účelem: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, 
přilehlých komunikací a chodníků, za těchto podmínek: 
- změna nájemce na: BM LAND Česko s.r.o., IČO: 04335686, se sídlem: Türkova 1272/7, 

Chodov, 149 00 Praha 4 
- doba nájmu se prodlužuje z termínu „do 31.12.2016“ na termín „do 31.12.2017“ 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 v k.ú. a obci 
Šumperk, jehož je součástí, (orientačně nám. Míru 20), 3. NP, a to místnost č. 1, místnost č. 2, 
místnost č. 3, místnost č. 4 a WC  
- účel: scházení členů spolku, úschova materiálu či majetku spolku, komunikace s veřejností 

v rámci návštěvních hodin 
- doba výpůjčky: určitá do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní dobou 3 měsíce 
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Nadační fond 
Šumperský dětský sbor, IČO: 28657197, se sídlem: Komenského 810/9, 787 01 Šumperk, 
peněžitý dar ve výši 100.000,-Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
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- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 
účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Římskokatolická farnost 
Šumperk, IČO: 48005541, se sídlem: Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 
135.000,-Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Charita Šumperk, IČO: 
48005894, se sídlem: sídlo: Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 103.000,-
Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Klub tanečního sportu 
Šumperk, IČO:  68318545, se sídlem: Fialova 3, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 
50.000,-Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje,  
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Šumperský okrašlovací 
spolek, IČO: 05119049, se sídlem: Polská 80/3, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 
50.000,-Kč za účelem pořízení překladu knihy "Dějiny města Šumperka“ Franze Harrera. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje,  
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, 
o.p.s., IČO: 25852957, se sídlem: Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 
50.000,-Kč. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje,  
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce V. D., 
bytem, Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je Spolek Jokes&Games, 
Šumperk, IČO: 05164311, se sídlem: Komenského 810/9, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve 
výši 25.000,-Kč za účelem vydání knihy povídek s názvem Pohádky z Příšerkova. 
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy 
- zpracuje darovací smlouvu 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje  
uzavření darovací smlouvy, kterou V. D., bytem Vídeň, Rakousko, daruje městu Šumperk, IČO: 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 
135.000,-Kč na financování restaurátorských prací na obrazech z oltáře Sv. Vincence 
v klášterním kostele v Šumperku. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
ukončit smlouvy o výpůjčce ze dne 12.4.1994 a ze dne 9.7.1999, uzavřené mezi základní 
organizací odborového svazu KOVO Pramet, jako půjčitelem a městem Šumperkem jako 
vypůjčitelem, jejichž předmětem výpůjčky je třídílná dřevěná plastika (autor ak. sochař Jiří 
Jílek) a znak města Šumperka (autor F. Bělohlávek), a to z důvodu nabytí vlastnického práva 
města Šumperka k předmětům výpůjčky. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit koupi vodních děl v lokalitě „Za Hniličkou, Šumperk Horní Temenice“, a to 
vodovodního řadu a splaškové kanalizace situovaných na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 1070/3, 
p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 
23.7.2014 vydán Městským úřadem v Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační 
souhlas č.j. MUSP 69447/2014, sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU, do vlastnictví města 
Šumperka. 
 
Prodávající:  Manželé J. a M. G., oba bytem Šumperk 
                     Paní M. P., bytem Insbruck, Austria 
 
Kupující:       Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
 
Předmět koupě: vodovodní řad a splašková kanalizace situované na pozemcích p.č. 223/1, 
  p.č. 1070/3, p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 v katastrálním území Horní  
  Temenice, na které byl dne 23.7.2014 vydán Městským úřadem v Šumperku, 
  odborem životního prostředí, kolaudační souhlas č.j. MUSP 69447/2014,  
  sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU. 
 
Kupní cena: 1,--Kč k celku 
 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizaci v lokalitě „Za 
Hniličkou, Šumperk Horní Temenice“, zveřejnění záměru předat vodovodní řad a splaškovou 
kanalizaci situované na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 1070/3, p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 
v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 23.7.2014 vydán Městským úřadem v 
Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační souhlas č.j. MUSP 69447/2014, 
sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU, do provozování společnosti Šumperská provozní 
vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem ul. Jílová 2769/6, Šumperk,  IČ  47674911. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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ruší 
v plném rozsahu usnesení RM č. 2577/16 ze dne 20.10.2016 z důvodu přijetí nového 
usnesení, kterým bude stanoven předmět prodeje části p.p.č. 1875 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       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  33 m2, dle GP číslo 6730-124/2016 pozemek 
p.č.1875/6 o výměře 33 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 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit. 
 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p.č. 92/8 o výměře 29 m2 a p.p.č. 92/9 o výměře 17 m2 oba 
v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání – pozemky po vybudování chodníku při ul. 

Bohdíkovské 
- prodávající:  F. M., bytem Velké Losiny a T. P., bytem Dolní Studénky 326 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,-Kč/m2 
- společně s kupní smlouvou bude sjednána na dobu neurčitou bezúplatně služebnost 

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

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

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

 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2274/16 ze dne 1.9.2016, kterým bylo schváleno zřízení věcného 
břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky přes část p.p.č. 1291/9 v k.ú  
Šumperk, dle GP p.p.č. 1291/12 v k.ú. Šumperk . Věcné břemeno bylo schváleno nesprávně 
pro vlastníka p.p.č. 2186/10,  jehož součástí je stavba garáže v  k.ú. Šumperk. Správně  má 
být pro vlastníka st.p.č. 2188/10, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk. 
Dále zůstává usnesení beze změny. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a  
právu provést přes pozemky p.č. 1560/1, 1764/1, 2133, 2284 a 1659/2 v k.ú. Šumperk 
stavbu komunikačního zařízení: „TM6M_51_LO_M_SUMP3_OK“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
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 (III. – IV. zóna)/každý 
započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 
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 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který 
vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne 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 30. 09. 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:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přes pozemek p.č.st. 765/2 v k.ú. Šumperk vodovodní a kanalizační 
přípojku, pro účely připojení objektu veterinární ordinace na adrese Gen. Svobody 2926/66A, 
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
K. Z., bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.130,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy.  

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

neschvaluje 
zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti stezky, cesty a parkování vozidla ve 
prospěch panujícího pozemku st.p.č. 2269 v k.ú. Šumperk, jehož součástí je stavba bez čp. – 
garáž, která je ve vlastnictví S. A., bytem Šumperk. Služebnými nemovitostmi jsou pozemky 
p.č. 1390/1 a p.p.č. 1392/3 v k.ú. Šumperk, které  jsou ve vlastnictví města Šumperka. 
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o  ukončení pachtovní smlouvy označené jako SML/2016/0504/MJP, jejímž 
předmětem pachtu jsou pozemky  p.č. 552/1 o výměře 20686 m2 a   p.p.č. 581/1 o výměře 
11953 m2 oba v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- dohoda bude podepsána ke dni 30.9.2017 společně s protokolem o předání pozemku 
- předmět pachtu  k datu podpisu dohody bude vysekán v období od 15.09.2017 – 

25.09.2017 
- k datu podpisu dohody bude uhrazena ekvivalentní část pachtovného, tj. 4.005,-Kč. 
 
Propachtovatel:  město Šumperk se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČO 303461 
Pachtýř:   J. Ž., bytem Šumperk a M. Z.,  bytem Žárová 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
přijetí plné moci od paní H. H., bytem Brno, a pana M. Š., bytem Brno, jakožto budoucích 
vlastníků pozemku st.p.č. 372/4 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p.70 – rodinný dům a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8 na pozemku p.č. 4/1 - 
zahrada v k.ú. Šumperk, k zajištění a provedení  všech nezbytných stavebně-technických 
zabezpečovacích pracích na budově č.p. 70 – rodinný dům, který je součástí pozemku 
st.p.č.372/4 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, a to do doby nabytí vlastnického 
práva k daným nemovitým věcem městem Šumperkem. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk v celkové výši 12.470.000,- Kč z roku 2016 do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk do roku 2017. 
 
       Termín:  31.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2017 - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.498.438  Kč 
- přesun finančních prostředků z roku 2016 12.470.000  Kč 
- navýšení fondu investic z rozpočtu města 3.600.000  Kč 

 
 
FOND INVESTIC: 
- pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení ortopedie – dofinancování 1.498.438  Kč 
- pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie 6.000.000  Kč 
- pavilon C – vybudování výdejny léčiv pro ambulance centrálního příjmu 1.000.000  Kč 
- pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy 16.070.000  Kč 

Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemek p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Zábřežská, p.č. 562/5, Doubek, nové 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 minimální částce 1.000,-- Kč + 
DPH v platné sazbě. Úplata je splatná 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:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

bere na vědomí 
informaci o připravovaných změnách v nájemní smlouvě s Domem kultury Šumperk s.r.o.  
 
       Termín:  29.12.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
navýšit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu 
od 1.2.2017. 
 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 finanční prostředky ve 
výši 20 % z celkových nákladů, tj. 370.000,-- Kč včetně DPH jako spoluúčast města Šumperka 
na záměru Kuželkářskému klubu Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 
68318375, 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:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 finanční prostředky ve 
výši 3 milionů Kč na záměr spolku Fotbalový klub Šumperk z. s., jako podíl 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. 6. 2017 přiznána dotace od 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  RNDr. Jan Přichystal      Mgr. Tomáš Spurný 
  1. místostarosta v. r.         2. místostarosta, v. r. 




