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Spis. zn.:  1919/2017 
                Č.j.:  1921/2017 

 

z 56. schůze Rady města Šumperka ze dne 12. 1. 2017 
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 rozpočtová opatření č. I roku 2017: 

  příjmy ve výši:       10.000 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            135.743 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 499.989 tis. Kč 
  výdaje celkem: 643.862 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  646.529 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   645.732 tis. Kč 
 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení č. 1505/16, 1664/16, 1788/16, 1877/16, 1969/16, 1990/16, 1999/16, 
2003/16, 2011/16, 2136/16, 2154/16, 2221/16, 2222/16, 2224/16, 2236/16, 
2261/16, 2263/16, 2265/16, 2266/16, 2267/16, 2268/16, 2270/16, 2276/16, 
2285/16, 2288/16, 2300/16, 2307/16, 2333/16, 2398/16, 2402/16, 2416/16, 
2423/16, 2425/16, 2426/16, 2434/16, 2435/16, 2436/16, 2437/16, 2438/16, 
2446/16, 2447/16, 2473/16, 2474/16, 2475/16, 2477/16, 2482/16, 2483/16, 
2492/16, 2493/16, 2494/16, 2495/16, 2496/16, 2497/16, 2498/16, 2499/16, 
2500/16, 2501/16, 2502/16, 2503/16, 2504/16, 2505/16, 2506/16, 2507/16, 
2508/16, 2509/16, 2510/16, 2511/16, 2520/16, 2522/16, 2523/16, 2524/16, 
2531/16, 2532/16, 2533/16, 2534/16, 2537/16, 2538/16, 2539/16, 2540/16, 
2541/16, 2542/16, 2546/16, 2547/16, 2548/16, 2549/16, 2550/16, 2551/16, 
2553/16, 2558/16, 2560/16, 2571/16, 2574/16, 2575/16, 2576/16, 2578/16, 
2579/16, 2580/16, 2584/16, 2587/16, 2588/16, 2589/16, 2591/16, 2592/16, 
2594/16, 2595/16, 2596/16, 2597/16, 2598/16, 2599/16, 2600/16, 2601/16, 
2602/16, 2605/16, 2606/16, 2607/16, 2608/16, 2609/16, 2610/16, 2611/16, 
2612/16, 2613/16, 2614/16, 2615/16, 2629/16, 2631/16, 2633/16, 2634/16, 
2636/16, 2637/16, 2640/16, 2641/16, 2643/16, 2644/16, 2645/16, 2662/16, 
2665/16,   2668/16,    2670/16,   2671/16,    2674/16. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
 
4315/13 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1083/15 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1441/16 do 28.02.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1442/16 do 28.02.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1867/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2070/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
2155/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2225/16 do 28.02.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová   
2274/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2336/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2412/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2413/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2414/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2566/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2622/16 do 28.02.2017 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2625/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

ruší 
usnesení RM č. 1082/15 k uzavření smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace a úpravě 
vzájemných vztahů mezi manželi J. a M. G., oba Šumperk, a paní M. P., bytem Innsbruck, 
Austria, jako vlastníky vodovodu a kanalizace, a společností Šumperská provozní 
vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem ul. Jílová 2769/6, Šumperk,  IČO  47674911, 
jako provozovatelem, a to za účasti města Šumperka, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, a společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Usnesení se ruší z důvodu, 
že RM dne 29.12.2016 doporučila ZM schválit převod daného vodovodu a kanalizace do 
majetku města.  
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
odstranění stávající budovy č.p. 1055 – stavba občanského vybavení – která je součástí 
pozemku p.č. 1831/1 v k.ú. Šumperk, a v případě nutnosti též i dětského brouzdaliště na 
pozemku p.č. st. 5402 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 
IČO: 60609460, jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k movitým věcem – 
soubor svislého dopravního značení navádějící na kulturní a turistické síle v Olomouckém kraji 
– do vlastnictví města Šumperka, s hodnotou daru ve výši 23.477,92 Kč, a to ve znění dle 
předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu č. 9 na ulici Banskobystrické 
1276/44 v Šumperku, jehož nájem skončil uplynutím doby k  31. 12. 2016, pro M. D., bytem 
Šumperk. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
na základě ustanovení § 2288, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vypovědět 
nájem bytu č. 5 v domě na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku V. N., který je nájemcem na 
základě „Rozhodnutí o přidělení bytu“ č.j. Byt/3521/1989-P ze dne 3. 10. 1989. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě ustanovení § 2288, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vypovědět 
nájem bytu č. 7 v domě na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Nájemní smlouva č. 
167/2003-P byla uzavřena dne 8. 10. 2003 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem, a T. H., bytem Šumperk, jako 
nájemcem. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0001/2014 
uzavřené dne 30. 1. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. F.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 38 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2017  
do   31. 1. 2018. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0004/2014 
uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. a K. H., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 39 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1. 2. 2017 do 30. 9. 
2017. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0021/2014 
uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. a L. N., oba bytem Šumperk,  jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 49 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 
2018. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 v Šumperku na ulici Zahradní 2707/35 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a J. Č., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 2. 2017, nájemné ve výši   
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 7. 
12. 2016 do 29. 12. 2016 dle usnesení rady města č. 2589/16 ze dne 1. 12. 2016 uzavřít 
smlouvu mezi spoluvlastníky městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6 , Praha 
3, PSČ 130 00, IČ  04084063, obcí Bludov, se sídlem Jana Žižky 195, Bludov, PSČ 789 61, 
IČO 00302368, jako pronajímatelem na straně jedné, a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64949681, jako nájemcem na 
straně druhé. Předmětem smlouvy je anténní držák P1, který je umístěn na části nemovitosti, 
pro umístění omni antény  a část racku pro umístění technologie na rozhledně Háj na st.p. č. 
392, v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, zapsaný na LV č. 475 za podmínek: 
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- 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:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout budovu č.p.416, stavba občanského vybavení, 
stojící na pozemku st.p.č. 184/3, zastavěná plocha a nádvoří (pozemek jiného vlastníka – 
Česká republika - ÚZSVM) v k.ú. Šumperk, za účelem změny stávající smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a věcí movitých ze dne 2.6.1999, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou 
s nájemcem Domem kultury Šumperk, IČO: 25818830, se sídlem: Fialova 416/3, 787 01 
Šumperk. Změny spočívají: 

- Ve vypuštění závazku pronajímatele rozhodovat a schvalovat plán oprav a údržby nad 
rámec přílohy č. 7 (kde je vymezen rozsah běžné údržby předmětu nájmu hrazené 
nájemcem) nájemní smlouvy a technického zhodnocení předmětu nájmu nejpozději do 
31.3. příslušného kalendářního roku ve výši 400 tis. Kč ročně. Plán oprav bude upraven do 
souladu se systémem nastaveným ve stávající nájemní smlouvě s Domem kultury Šumperk 
s.r.o. na jižní křídlo Pavlínina dvora s tím, že bude zrušena i příloha č. 7 smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a věcí movitých. 

- Ve vypuštění závazku pronajímatele zakupovat si u nájemce služby ve výši 100.000,--Kč 
ročně (např. poskytnutí prostor, vstupenky atd…).  

- S ohledem na vypuštění závazku pronajímatele k nákupu služeb od nájemce dojde 
k úpravě stávajícího nájemné z částky 993.815,--Kč na částku 893.815,--Kč + DPH s tím, 
že tuto částka bude možné navyšovat o míru inflace v následujícím období, a to ve stejném 
režimu jako u ostatních nájemních smluv na nebytové prostory, tj. rada města vždy 
pro příslušný rok rozhodne, zda bude uplatňovat inflační doložky u nájemních smluv na 
nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání) či nikoliv. Částka nájemného 893.815,--
Kč bude zdaněna platnou sazbou DPH (nyní 21%) a pro potřeby účetnictví a odvodu DPH 
rozdělena na pronájem nemovitosti a věcí movitých včetně uměleckých děl. Nedílnou 
součástí - přílohou smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých bude aktuální 
seznam uměleckých děl a seznam věcí movitých.  

- Ve vypuštění závazku nájemce hradit za pronajímatele pojištění předmětu nájmu z pojistné 
smlouvy uzavřené ZO OS KOVO Pramet. Budova Domu kultury, včetně uměleckých děl, 
bude pojištěna v rámci velké pojistné smlouvy městem Šumperkem. 

- Dále bude stanovena povinnost nájemce žádat o předchozí souhlas pronajímatele, 
v případě jakéhokoliv podnájmu nebytových prostor v objektu Domu kultury, tak jak je 
tento systém nastaven v jižním křídle Pavlínina dvora. 

- Ze smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých bude rovněž vypuštěno 
ustanovení, dle kterého se smluvní strany dohodly každoročně sepisovat dohodu o 
aktuální výši nájemného a termínů jeho splatnosti v průběhu příslušného kalendářního 
roku. Nájemné bude stanoveno v dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí 
movitých  s pevnými termíny splatnosti, a to ve dvou splátkách v termínu do 30.6. běžného 
roku a v termínu do 31.12. běžného roku. 

- Správcem budovy Domu kultury bude stejně jako v případě jižního křídla Pavlínina dvora 
odbor MJP, oddělení správy majetku. 
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       Termín:  16.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 222/101, 222/102, 1205/4, 1205/3, 1031/2, 1031/6 v k.ú. 
Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Bohdíkovská, 
parc. č. 1031/2 – VNv, VNk“ – přeložka stávajícího vedení VNv a VNk včetně trafostanice, 
v rámci investiční akce města – výstavba v lokalitě „Za Hniličkou“. 
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 uzavření smlouvy: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 
příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemky p.č. 900, 879/4, 879/17, 937/1 v k.ú. Dolní Temenice 
zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zemědělská, p.č. 96/2, F., 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 částce 25.580,-- 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 



56. RM – 12. 1. 2017 
  

 
7 

 

schvaluje 
prominutí úhrady poplatku z prodlení a úroku z prodlení, vzniklých z žalovaných pohledávek 
nájemného a služeb spojených s užíváním obecního bytu č. 3 na adrese Balbínova 879/19 
v Šumperku, vůči dlužníku M. L., trvale hlášenému v Šumperku. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č.  568/2 a p.č. 568/20  v k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést stavbu – terénní úpravy (využití vytěžené zeminy při stavbě 
pavilonu R v areálu nemocnice) na pozemcích p.č. 568/2 a p.č.568/20  v k.ú. Šumperk, a to 
v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SUPRING spol. s r.o., zak. číslo 
16-032, situačního výkresu, číslo výkresu C, projektanta ing. K. Krejčího, pro stavbu Terénních 
úprav na pozemcích p.č. 569/8, 568/2, 568/4, 568/22, 569/2 a p.č. 538/20 v k.ú. 
Šumperk. 
 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
 

Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČO 47682795 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny znění Čl. V., bodu č. 2 nájemní smlouvy  
MJP/N/0008/2011 uzavřené dne 17. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a společností PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. 
Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 2 bude změna znění v Čl. V., bod 2 – Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému 
přenechat do podnájmu jen s předem vydaným písemným souhlasem pronajímatele. 
Nové znění Čl. V. bod 2: 
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu bez písemného souhlasu 
pronajímatele. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit učinění nabídky na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 3/8 na pozemku 
p.č. 4/1 v k.ú. Šumperk M. Š., bytem Šumperk, a to ve výši 658.760,- Kč stanovené znaleckým 
posudkem č. 3582-76/16 Ing. Klečky a současně RM doporučuje ZM schválit úhradu této 
částky na bankovní účet určený M. Š. v souladu s vedlejším ujednáním omezení vlastnického 
práva – výhrada lepšího kupce zřízeného v kupní smlouvě uzavřené dne 25.5.2016,  NZ 
207/2016, N 245/2016 mezi M. Š., bytem Šumperk a J. P., bytem Šumperk. 
Způsob úhrady: uzavření nepojmenované smlouvy mezi městem Šumperkem a M. Š. o úhradě 
částky ve výši 658.760,- Kč na účet č. 2104535770/2700 pro složení kupní ceny lepšího 
kupce. 
 
       Termín:  26.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Domov se zvláštním 
režimem pro osoby bez přístřeší“  
 
- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Pavla Skálová, 
                Ing. Milena Kratochvílová 
                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Bc. Slavěna  
  Karkošková, Ing. Vladislav Mesiarkin 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Veselá školka – navýšení 
kapacity MŠ v Šumperku“  
 
- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys,  
    Mgr. Yvona Šimková                 
              
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Monika  
  Tomanová,  Ing. Milena Kratochvílová 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 
Šumperkem na rok 2017 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 
2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 ve výši 7.805,71 Kč. 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27odst. 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 Pramet Tools, s.r.o., se sídlem 
Uničovská 2, Šumperk, IČO 25782983, který bude účelově poskytnut k zajištění 
příležitostných akcí organizace (ekologických, sportovních, kulturních, společenských aj.). 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout nebytové prostory na dobu delší  
než 100 hodin do 30.06.2017 organizaci TRIÁDA – poradenské centrum o.s., Orlí 20, Brno,  
IČO 26647486. 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 

schvaluje 
zhotovení pamětní desky příslušníkům 13. pěšího pluku v Šumperku a její umístění na fasádě 
budovy Gen. Svobody 2800/68, Šumperk (budova PONTIS, o. p. s. ze strany nám. Jana Zajíce). 
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       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Mapy okolí Šumperka a trhací mapy města Šumperka“ 
z Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017, respektive 
z Dotačního titulu č. 3 – Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v 
Olomouckém kraji. Žadatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461. 
 
       Termín:  12.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 
o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 
2377/13  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a Z. a L. K., trvale bytem Libina, jako nájemci na straně 
druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1.2.2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0006/2015  uzavřené dne 23.3.2015 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Patrikem Havránkem, 
zastoupeným opatrovníkem K. G., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 5 v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenická 3045/104 na straně druhé, za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.2.2017 do 31.1.2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.03.2017  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0026/2015  uzavřené dne 26.1.2016 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. Ř., zastoupeným 
zmocněncem M. Ř., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 14 v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 na straně druhé za podmínek: 
    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.2.2017 do 31.1.2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 403 o velikosti 2+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 407 o velikosti 2+KK obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. a Z. S., bytem Šumperk, 
jako nájemci na straně druhé, za podmínek: 
 
- předpokládaný zánik nájmu k 28.2.2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1.3.2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
program prevence kriminality města Šumperka na rok 2017.  
 
       Termín:  13.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2017. 
 
       Termín:  31.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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schvaluje 
změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality:  
Ing. Helena Miterková za Bc. Zdeňku Brijarovou 
por. Mgr. Ivana Paroulková za por. Mgr. Marii Šafářovou 
 
       Termín:  13.01.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

bere na vědomí 
petici občanů ve věci vyřešení problematiky holubů na sídlišti Jugoslávská 5 – 11 v Šumperku.  
 

 
 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 26. 1. 2017 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal     Mgr. Tomáš Spurný 
1. místostarosta v. r.                2. místostarosta v. r.  
 
 
 
 
 
 
 

 






