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Spis. zn.:  12473/2017 
                Č.j.:  12476/2017 

 

z 58. schůze Rady města Šumperka ze dne 9. 2. 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. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově nám. Míru 20 
v Šumperku o celkové podlahové ploše 48 m², stávající užívání prodejna obuvi 
 
Podmínky: 
Doba nájmu:  určitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2017 do doby rozhodnutí o 

dalším využití budovy, s  výpovědní dobou 3 měsíce   
Nájemné:  minimální výše nájemného nestanovena  

 v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
 možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2018 

Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu 
pronájmu, veškeré další náklady za energie spotřebované v uvedeném prostoru 
hradí nájemce přímo dodavateli 

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

„Pronájem nebytových prostor – nám. Míru 20 - 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 nebytových 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, nejpozději 
v termínu do 27. 2. 2017 nejpozději do 16:00 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 27. 2. 2017, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

- komise hodnotí nabídky dle způsobu využití a dle výše nabídnutého nájemného, 
- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 

uchazečů. 
 
        Termín:  13.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v   budově nám. Míru 20 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a doporučení 
předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení: 
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členové hodnotící komise:  
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci hodnotící komise: 
Mgr. Romana Drásalová, Lubomír Polášek, Ing. Šárka Hanáková 
 
       Termín:  28.02.2017 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. II roku 2017: 

  příjmy ve výši:       3.031 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            836 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 503.020 tis. Kč 
  výdaje celkem: 644.698 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  649.560 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   646.568 tis. Kč 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení č.  
2350/16, 2393/16, 2394/16, 2468/16, 2469/16, 2470/16, 2471/16, 2472/16, 
2525/16, 2554/16, 2555/16, 2556/16, 2557/16, 2559/16, 2561/16, 2573/16, 
2582/16, 2585/16, 2586/16, 2617/16, 2618/16, 2619/16, 2620/16, 2621/16, 
2628/16, 2632/16, 2635/16, 2646/16, 2659/16, 2660/16, 2663/16, 2664/16, 
2675/16, 2676/16, 2678/17, 2681/17, 2692/17, 2695/17, 2696/17, 2697/17, 
2698/17, 2699/17, 2701/17, 2702/17, 2703/17, 2704/17, 2706/17, 2711/17, 
2712/17, 2713/17, 2716/17, 2717/17, 2718/17, 2719/17. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1822/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

bere na vědomí 
informace o pořádání Májových oslav a pořádání 16. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v sadech 1. máje dne 01.05.2017, v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele 
akce – společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ: 25396463. 
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schvaluje 
úpravu vztahu k nemovitostem města užívaným při konání Májových oslav a pro 16. 
šumperský autosalón dne 01.05.2017, v rozsahu dle žádosti pořadatele akce – společnosti 
JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ:25396463, za podmínek: 
 
- užívání ploch komunikací a ostatních ploch na základě smlouvy o užití práva za úplatu ve 

výši 5.000,-  Kč /celek 
- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30.06.2017 
 
       Termín:  01.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
záměr města Šumperk pronajmout: p.č. 2444/5, část p.č. 2439 a část p.č. 2444/1 v k.ú. Nový 
Malín, o celkové výměře pronajímané plochy cca 650 m2 (or. areál letiště Šumperk) 
- účel pronájmu: pozemky pod dočasnou stavbou hangárové haly povolenou k užívání dle 

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

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

- nájemné: 55,--Kč /m2/rok + DPH v zákonné výši, tj. 35.750,-Kč/rok + DPH v zákonné výši   
 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
02.01.2017 do 18.01.2017 dle usnesení rady města č. 2650/16 ze dne 29.12.2016,  
vypůjčit nebytové prostory v 3. NP budovy č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 v k.ú. a obci Šumperk, 
jehož je součástí, (orientačně nám. Míru 20), a to místnost č. 1, místnost č. 2, místnost č. 3, 
místnost č. 4 a WC za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO: 

00303461 
- vypůjčitel: Spolek Jokes&Games, Šumperk, se sídlem Šumperk, Komenského 810/9, PSČ 

787 01, IČO: 05164311 
- účel: scházení členů spolku, úschova materiálu či majetku spolku, komunikace s veřejností 

v rámci návštěvních hodin  
- doba výpůjčky: určitá od 10.02.2017 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 únor 2017 (10.02.-28.02.2017) bude činit 300,- Kč 
vč. DPH 

- vypůjčitel bude respektovat užívací právo jiných uživatelů k nebytovým prostorám 
v předmětné budově, zejména se zaváže respektovat a nenarušovat provoz DĚTSKÉHO 
KLÍČE Šumperk, o.p.s. (a zejména jeho klientů) v nebytových prostorách v 2. NP  
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v předmětné budově, které užívá DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. za účelem realizace aktivit 
v rámci sociálních služeb (odlehčovací služba ambulantní a služba osobní asistence) pro 
děti a mladé dospělé s autismem 
 

        Termín:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve 4. NP v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 
v k.ú. a obci Šumperk, jehož je budova součástí, (orientačně nám. Míru 20), a to místnost č. 
402 - vstupní halu, místnost č. 403 - klubovnu, místnost č. 404 - komoru, místnost č. 405 - 
klubovnu, místnost č. 406 - hygienické zařízení, místnost č. 407 - samostatné WC,  
- účel: hudebně – dramatické centrum 
- doba výpůjčky: určitá do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní dobou 3 měsíce 
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 

 
        Termín:  02.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, 
Vančurova - Zábřežská“ přes pozemky p.č. 2075/2 a 2080/2 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.000,-- Kč 

+ DPH v platné sazbě. Úhrada bude oprávněným provedena v termínu nejpozději do 60 
dnů od obdržení platebního dokladu. 

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

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva JZ/0017/2012/Pe, uzavřené dne 
15.04.2013 mezi městem Šumperkem, jako poskytovatelem práva a M. K., bytem Šumperk, 
jako uživatelkou práva, k užití práva vjíždět na pozemky p.č.st. 1886/2, st. 1885/2 a 555/27 
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v k.ú. Šumperk, za účelem zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p.č.st. 2796 v k.ú. Šumperk 
ve vlastnictví uživatelky práva. 
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjezdu na pozemky p.č.st. 1886/2, st. 1885/2 a 555/27 v k.ú. 
Šumperk. 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Uživatel práva:  M. K., bytem Šumperk. 
Účel:  zajištění příjezdu k objektu garáže na pozemku p.č.st. 2796 v k.ú. 

Šumperk 
Úplata za užití práva: 100,-- Kč/rok + DPH v platné výši,  
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku. 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich, s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou. 

Podmínky:   povinnost údržby příjezdové plochy vč. zimní údržby společně 
s ostatními vlastníky garáži v lokalitě a vlastníky bytových domů 
Balbínova 21,21A.  

 
      Termín:  30.04.2017 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení RM č. 2592/16 ze dne 1.12.2016, kterým bylo schváleno zveřejnění prodeje p.p.č. 
524/3 v k.ú. Krásné u Šumperka z důvodu navrhované nižší kupní ceny. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka 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: 12,-Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
        Termín:  15.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP 36/98/Pro/Vr, uzavřenou dne 
22.04.1998 mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem, a J. a V. S., bytem Šumperk a B. 
B., bytem Šumperk, jako nájemci, k pronájmu části pozemku nyní ozn. jako p.č. 1282/2 o 
výměře 18 m2 v k.ú. Horní Temenice, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu Pod 
Senovou 2960/70 a Pod Senovou 3237/75, Šumperk. 
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vstupu a vjezdu na část pozemku p.č. 1282/2 o výměře 18 m2 
v k.ú. Horní Temenice. 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Uživatelé práva: B. B. a Z. O., oba bytem Šumperk, 
   J. a V. S., oba bytem Šumperk, 

J. a A. S., oba bytem Šumperk 
Účel:   zajištění přístupu a příjezdu k RD Pod Senovou 3237/75, Šumperk,  
   zajištění přístupu a příjezdu k RD Pod Senovou 2960/70, Šumperk, 

zajištění přístupu a příjezdu k rozestavěnému RD na pozemku p.č.st. 
412 v k.ú. Horní Temenice 

Úplata za užití práva: 100,-- Kč/rok + DPH v platné výši/každý uživatel,  
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31. 03. běžného roku 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich, s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou 

Podmínky:   povinnost údržby příjezdové plochy vč. zimní údržby na náklady 
uživatelů 

 
      Termín:  31.05.2017 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu 
- kupní cena: 400,-Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
 
       Termín:  15.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2669/16 ze dne 29.12.2016, kterým bylo schváleno uzavření dohody 
k ukončení pachtovní smlouvy označené jako SML/2016/0504/MJP. Opravou dojde ke změně 
označení předmětu pachtu, kde místo k.ú. Šumperk bude nově k.ú. Dolní Temenice. Ostatní 
podmínky uvedené v usnesení zůstávajíc beze změny. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 4000/10000 na 
st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání, pozemek a stavba jiného vlastníka  
- kupní cena: dle znaleckého posudku jako kupní cena obvyklá, tj. 40.000,-Kč 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín:  15.02.2017 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
usnesení RM č. 2515/16 ze dne 10.11.2016, kterým bylo schváleno zveřejnění p.p.č. 
1955/28 v k.ú. Šumperk a usnesení RM č. 2588/16 ze dne 1.12.2016, kterým bylo 
doporučeno ZM schválit prodej p.p.č. 1955/28 v k.ú. Šumperk. 
 
        Termín:  09.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako vlastníkem pozemků a 
Centrem sociálních služeb Pomněnka, z.ú., IČO 04775627, se sídlem Šumperk, Šumavská 
1915/13, PSČ 787 01, jako stavebníkem, kterou vlastník pozemků p.č. 9/10 a p.č. 9/26 
v kat. území Šumperk poskytne stavebníkovi souhlas provést na těchto pozemcích stavbu 
„TERAPEUTICKÁ ZAHRADA SETKÁVÁNÍ na pozemcích p.č. 9/10 a 9/26; k.ú. Šumperk“ 
v umístění, rozsahu a stavebnětechnickém provedení dle předloženého projektu pro společné 
územní a stavební řízení a pro provádění stavby, zpracovatele: Jiří Frys – stavební projekce, 
zakázkové číslo: 16/63, datum: 12/2016. Smlouva bude podkladem pro řízení dle stavebního 
zákona jako souhlas účastníka. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavření dohody o vzájemných právech, povinnostech, všeobecné prevenci a likvidaci škod 
v souvislosti s prováděním trhacích prací za použití výbušnin v areálu lomu Bludov - pískovna, 
mezi společností Obecní lesy Bludov s.r.o., se sídlem Bludov, 8. května 906, PSČ : 789 61, IČO 
25364481, jako provozovatelem, a městem Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk, 787 01, IČO 
00303461, jako vlastníkem pozemků p.č. 2554/4 a p.č. 2555/3 v k.ú. Bludov, dle 
přiloženého návrhu. Uzavřením této dohody dojde současně ke zrušení  předcházející dohody o 
vzájemných povinnostech a oprávněních k plnění bezpečnostních opatření a o náhradě škody 
při trhacích pracech v Pískovně  Bludov, uzavřené mezi Obecní lesy Bludov s.r.o. a městem 
Šumperkem.  

 
         Termín:  31.05.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu úmrtí povinných osob bez 
zanechání majetku či z důvodu nemajetnosti povinných osob v celkové výši 3.735,63 Kč 
Konkrétně jde o pohledávky: 
- 100,- Kč, M. V., Šumperk 
- 1.825,63 Kč, P. P., Šumperk 
- 877,- Kč, J. P., Šumperk 
- 933,- Kč, A. D., Viničky, Slovenská republika 
 
        Termín:  28.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu zániku povinných 
osob bez zanechání majetku v celkové výši 56.375,- Kč. 
Konkrétně jde o pohledávky: 
- 27.963,- Kč, LAKAZ spol.s.r.o., IČO 19012853, Tř. Kosmonautů 1085/6, 772 00 Olomouc 
- 28.412,- Kč, Jiří Hudek, IČO 45191638, Krapkova 163/42, 779 00 Olomouc 
 
        Termín:  23.02.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit podání žádosti o převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 579/3 v obci 
Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, dotčeného stavbou „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ ve 
vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.  
 
       Termín:  23.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0004/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. S.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Gen. Svobody 
254/1 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 3. 2017  do   
28. 2. 2018. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. P/0001/2014 
uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. O., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 51 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 4. 2017  
do   31. 3. 2019. 
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0001/2015 
uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici Lidická 1312/75 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2017  do   30. 6. 
2017. 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0008/2015 
uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. S., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  na ulici Lidická 1312/75 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2017  do   31. 3. 
2019. 
 

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. 
SML/2016/0024/OSM uzavřené dne 22. 2. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a F. a J. J., oba 
bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici 
17. listopadu 1326/5 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  
od 1. 3. 2017  do   28. 2. 2019. 
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0010/2015 
uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. K., bytem Šumperk,  jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 3. 2017  do   28. 2. 
2019. 
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0011/2014 
uzavřené dne 18. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. Š.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě  na ulici Jeremenkova 
1571/19 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2017  
do   31. 12. 2017. 
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 5 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. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2017  do   30. 5. 
2017. 
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 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. a M. H., oba bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 3. 2017, nájemné ve výši 
47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku ulici 
Banskobystrická 1276/44, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a T. H., bytem Šumperk, jako nájemcem 
na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od  1. 3. 2017  do  31. 12. 2017, smluvní nájemné ve výši 
47,-- Kč/m²/měs.  
 

Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v Šumperku na ulici Hlavní třída 2/23, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a G. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem  1. 3. 2017, nájemné ve výši 
47,-- Kč/m²/měs.  
       Termín:  31.03.2017 
       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. 4. 2017 
  výpovědní lhůta 6 měsíců   
Nájemné:  minimální výše nájemného nestanovena   
  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, veškeré další náklady za energie spotřebované 
v uvedeném prostoru hradí nájemce přímo dodavateli 

Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
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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 
6. 3. 2017, do 16:00 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 6. 3. 2017, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

- komise vyhodnocuje nabídky dle způsobu využití a dle výše nabídnutého nájemného 
- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 

uchazečů 
 
        Termín:  13.02.2017 
        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:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě Temenická 2924/35 
v Šumperku č. NNP/0026/2008 ze dne  31. 1. 2001 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 68, Šumperk, IČO 2584390, jako 
nájemcem na straně druhé, kdy předmětem dodatku bude zúžení předmětu nájmu. 
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na originál obrazu Šumperk olej akademického malíře Lubomíra 
Bartoše.  
 
Půjčitel:   město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ  787 93, IČ 

00303461 
Vypůjčitel:  Pramet Tools, s.r.o., se sídlem Uničovská 905/2, 787 01 Šumperk, IČO 

25782983 
Účel:   umístění předmětu výpůjčky v sídle vypůjčitele 
Doba výpůjčky:  neurčitá  
Ukončení výpůjčky: dohodou případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních  

stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.  
V případě, že vypůjčitel neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající 
mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 2193 až 2200 občanského 
zákoníku, je možné smlouvu o výpůjčce ukončit písemnou výpovědí  a 
rovněž odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele. Výpovědní doba 
činí v těchto případech 7 dní ode dne písemného doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

Podmínky: 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným protokolem 
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci a 

vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit 
- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez souhlasu 

půjčitele 
- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, je oprávněn 

žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele požádat písemně  
v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu stanovenému 
touto smlouvou 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se předmětu 
výpůjčky 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit 
půjčiteli doklad o pojištění 
 

        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. 564/1 a 564/4 v k.ú. Dolní Temenice zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Erbenova, p.č. 2326/12, VNk“. 
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 3.124,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 924,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
2.200,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0001/2014/Pe 
ze dne 23.01.2014, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,  

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
        Termín:  31.05.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
1194/3 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 400,-Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 
organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2016. 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Aleny Šmotkové, členky Zastupitelstva města Šumperka, na členství ve školské 
radě Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ke dni 31.01.2017. 
 

jmenuje 
zástupce zřizovatele Ing. Ondřeje Poláka, člena Zastupitelstva města Šumperka, jako člena  
do školské rady Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, s účinností  
od 09.02.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 v Základní škole Šumperk,  
Vrchlického 22, IČO 60339381. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách v Šumperku v období 
školních jarních prázdnin ve dnech 27.02.2017 až 03.03.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání základních 
škol v Šumperku pro školní rok 2017/2018, který se uskuteční ve čtvrtek 06.04.2017 a 
v pátek 07.04.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2017: 

Základní škola Šumperk, 
Dr. E .Beneše 1, IČO 00852295 

PaedDr.  
Milan Tichý 605.892,00 0,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63, IČO 00852317 

Mgr.  
Radovan Pavelka 124.495,96 2.624,04 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38, IČO 00852864 

PaedDr.  
Hynek Pálka 165.402,00 9.157,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22, IČO 60339381 

Mgr.  
Petr Málek 213.754,00 9.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21, IČO 00852287 

Mgr.  
Viktor Verner 179.474,00 23.970,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk,  
Prievidzská 1, IČO 00852091 

Mgr.  
Yvona Šimková 501.943,00 508,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25, IČO 60801085 Silvie Zjavková 347.200,00 14.668,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk,  
Nerudova 4B, IČO 71011994 

Bc. 
Pavlína Bošková 359.416,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082 

PhDr.  
Petra Müllerová, Ph.D. 121.967,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

MgA. 
Kamil Navrátil 348.444,00 0,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17. listopadu 6, IČO 65496604 

Mgr.  
Kamila Šeligová 70.424,00 0,00 

 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar  
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 
v rámci projektu Obědy pro děti, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, do výše 16.296 Kč. Dar bude 
poskytnut na úhradu obědů pro 6 žáků ze sociálně slabších rodin v období od 02.01.2017  
do 30.06.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar  
od společnosti Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  
IČO 03265561, v rámci projektu Obědy dětem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, do výše  
16.296 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 6 žáků na obědové služby v období  
od 01.03.2017 do 30.06.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, přijmout finanční dary do celkové  
výše 70.000 Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Průmyslová 3020/3, IČO 47976519 do výše 35.000 Kč a od firmy PLATIT, a.s., se sídlem 
Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČO 25904795 do výše 35.000 Kč, které budou účelově 
poskytnuty na dorovnání vstupného na rodinné slevy, které kino poskytuje na vybraná dětská 
představení a baletní představení. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
zapojení Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 6033938121, do projektu MŠMT  
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „Šablony 2017 na škole 
Pětka“. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
zapojení Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, do projektu MŠMT  
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „Kvalita Sluneční školy“. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
zapojení Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, do projektu MŠMT  
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „JEDNIČKA – EFEKTIVIZACE 
VÝUKY“. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
zapojení Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace,  
IČO 60801085, do projektu MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem 
„MŠ Sluníčko Šumperk - 1“. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

souhlasí 
s podáním žádosti Městskou knihovnou Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, o dotaci 
z dotačního programu Krajského úřadu Olomouckého kraje – Program podpory kultury 
v Olomouckém kraji 2017 na akci XIII. ročník festivalu Město čte knihu. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
uzavření komisionářské smlouvy o prodeji produktu Olomouc region Card s reklamní 
agenturou m-ARK, se sídlem Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO: 44903383, zastupovanou 
RNDr. Ivanem Markem. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
doporučení k prodloužení certifikace Informačního centra pro mládež, provozovaného 
Akademií Jana Amose Komenského, Šumperk, nám. Míru 4, IČO: 00431516, zastoupené Ing. 
Jiřím Průšou, MBA, na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
- kniha: Miroslav Kobza Tajemné stezky – Cestou necestou za tajemstvím  

Hrubého Jeseníku                    289 Kč 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu kávy s sebou, tzv. COFFEE TO GO (cena je uváděna včetně DPH): 
 
- espresso 150 ml (mléko, cukr)              30 Kč 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 
bakalářských studií dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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uděluje 
záštitu města Šumperka nad projektem pomoci těhotným ženám a dívkám „Nesoudíme. 
Pomáháme.“ 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

schvaluje 
změnu platu PaedDr. Hynku Pálkovi, řediteli Základní školy Šumperk, Sluneční 38, p.o., 
IČO 00852864 , a to s účinností od 01.03.2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  01.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2016 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

bere na vědomí 
přehled nákladů vánoční akce Adventní dny splněných přání 2016.  
 
        
 

 

bere na vědomí 
zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2016. 
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doporučuje ZM 
schválit podání žádosti města Šumperk z „Dotačního programu na podporu cestovního ruchu 
a zahraničních vztahů 2017, respektive z Dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu 
v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“ o získání dotace na projekt „Úprava okolí 
bývalé trafostanice v příměstském lese a vyznačení andělských stezek“ a zapracovat do 
rozpočtového opatření roku 2017 částku v maximální výši 225.000 Kč na financování projektu 
za podmínky, že na projekt bude městu Šumperk poskytnuta dotace. 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
         Ing. Peluhová 

 

doporučuje ZM 
schválit podání žádosti města Šumperka o dotaci z programu Interreg V-A  
Česká republika – Polsko v rámci partnerské spolupráce s městem Nysa a zapracovat do 
rozpočtového opatření roku 2017 částku v maximální výši 1.000.000,- Kč na financování 
projektu s pracovním názvem „Malá Vídeň - Slezský Řím“ za podmínky, že na projekt 
bude městu Šumperk poskytnuta dotace. 
 
       Termín:  23.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
         Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících číslo smlouvy: 4000206770, přeložka je vyvolanou stavbou „Parkovací dům 
Gagarinova, Šumperk“ s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 
27295567, který zastupuje na základě plné moci společnost GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, která je vlastníkem plynárenského zařízení. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

pověřuje 
- vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic  výkonem práv a 

povinností zadavatele v zadávacích řízeních vypsaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího 
řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o námitkách, 
 

- 2. místostarostu k vyřízení rozhodnutí o námitkách podaných v zadávacích řízeních 
vypsaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zadávací dokumentaci, na zhotovitele stavby „Radnice Šumperk – výměna oken“  
 
členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, PaedDr. Petr Holub, 
                Monika Paulová, DiS. 
                
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková,    
  Ing. Marie Dvořáčková, Ing. Petr Fornůsek 
 
minimální seznam dodavatelů:  
AZ EKOTHERM s.r.o., Přátelství 207/100, 104 00 Praha 10 – Uhřiněves, IČO 25704168 
JANOŠÍK OKNA – DVEŘE s.r.o., 756 12 Lačnov 81, IČO 27763099 
Mrňka a.s., Bídov 463, 798 52 Konice, IČO 27740358 
TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Sedláček, Míchov 53, 592 42 Věcov, IČO 18533396 
KM Profi plus s.r.o., Moravany 169, 696 50 Moravany, IČO 28348605 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a vlastníky (resp. zástupci vlastníků) budov na 
ulici Vančurova a B. Němcové v Šumperku, kterých se týká rekonstrukce kanalizačních 
přípojek v rámci akce „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku, II. etapa“, na 
základě které složí vlastníci budov na zvláštní účet města Šumperka finanční prostředky na 
rekonstrukci přípojek, a to ve výši 80% rozpočtové ceny dle projektové dokumentace, přičemž 
po realizaci přípojek bude provedeno vyúčtování dle skutečných nákladů. 
 
       Termín:  30.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 
„Kanalizační přípojky na ulici Vančurova, Šumperk – II. etapa “   
 
členy komise vč. náhradníků pro hodnocení nabídek 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Ing. Pavel Volf    
             
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová 
 

- seznam zájemců ve složení (budou vyzvaní tři): 
- JR STAVBY CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 26875080 
- EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024  
- Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk, IČO 47153903 
 
Veřejná zakázka nebude na profilu zadavatele veřejně přístupná. 
 
       Termín:  30.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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bere na vědomí 
u veřejné zakázky: „Veselá školka – navýšení kapacity MŠ v Šumperku“ změnu smluvní 
sankce: 
 
- za nesplnění dohodnutých termínů  2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za 

každý i započatý den  0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
- za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  5 000,- Kč za 

každý nedodělek či vadu  1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu 
 
na základě požadavku Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro 
programové období 2014 – 2020. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

souhlasí 
s postoupením rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku ze dne 
3. 12. 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 25. 02. 2011  a Dodatku č. 2 ze dne 11. 01. 2016 
uzavřené se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. okresní organizace 
Šumperk, IČO 623 53 292, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk  na nástupnickou 
organizaci Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú, IČO 047 75 627, se sídlem  Šumavská 
1915/13, Šumperk. 
 
       Termín:  10.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města č. č. 586/16 ze dne 
03. 11. 2016 
Příjemce: Agentura domácí péče Victoria, s.r.o., 28. října 29, 789 01 Zábřeh,  
  IČO 93181000 
Zastoupený: Mgr. Věrou Kolegarovou, jednatelem 
Účel použití: zakoupení motorového vozidla  
Výše částky: 50.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:      do 31. 12. 2017 
Termín vyúčtování dotace:         do 15. 01. 2018 
 
       Termín:  23.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 
o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 
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2376/11,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a L.  H., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 
druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

15.2.2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 409 o velikosti 1+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 406 o velikosti 1+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 M. D., bytem Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
 
- předpokládaný zánik nájmu k 31.3.2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1.4.2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/003/2015 
uzavřené dne 16.2.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. V., bytem Šumperk, zastoupeným 
opatrovníkem, J. V., jako nájemcem bytu č. 19 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Temenické 2795/109, na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku od 1. 3. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
stanovené termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu 
Šumperk ve dnech 03.06.2017, 19.08.2017, 09.09.2017, 16.09.2017, 23.09.2017 a 
21.10.2017. 
 
       Termín:  10.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nákup dřevěné plastiky „Šumperské parky“ s autorem a 
zhotovitelem díla panem Antonínem Suchanem za částku 25.000 Kč.  
 
       Termín:  28.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

bere na vědomí 
plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2017. 
 

 

odvolává 
Mgr. Jaroslava Ondráčka (Nezávislá volba), člena Komise pro prevenci a kriminality a 
bezpečnost ve městě, k datu 10.2.2017.  
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

jmenuje 
Ing. Jiřího Skrbka (Nezávislá volba) členem Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve 
městě k datu 10.2.2017. 
 
       Termín:  09.02.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
zadání zakázky malého rozsahu firmě Cekr CZ s.r.o. na akci „Přestupní terminál Šumperk“. 
 
       Termín:  15.02.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

ukládá 
vedoucí odboru RÚI učinit veškeré kroky k získání dotace na realizaci akce „Přestupní terminál 
Šumperk“. 
 
       Termín:  průběžně 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 23. 2. 2017 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal      Ing. Mgr. Jan Havlíček    
1. místostarosta v. r.         člen rady města v. r. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




