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Spis. zn.:  20205/2017 
                Č.j.:  20212/2017 

 

z 59. schůze Rady města Šumperka ze dne 2. 3. 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 
rozpočtová opatření č. III roku 2017: 

  příjmy ve výši:       3.380 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            1.961 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 506.400 tis. Kč 
  výdaje celkem: 646.659 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  652.940 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   648.529 tis. Kč 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.07.2016 do 31.12.2016 dle 
předloženého materiálu.  

 

schvaluje 
kontrolu usnesení č. 2565/16, 2567/16, 2568/16, 2569/16, 2570/16, 2572/16, 2581/16, 
2583/16, 2622/16, 2647/16, 2648/16, 2650/16, 2651/16, 2652/16, 2653/16, 
2654/16, 2655/16, 2656/16, 2657/16, 2658/16, 2684/17, 2685/17, 2686/17, 
2687/16, 2688/17, 2689/17, 2690/17, 2720/17, 2721/17, 2722/17, 2727/17, 
2728/17, 2729/17, 2733/17, 2734/17, 2737/17, 2738/17, 2739/17, 2740/17, 
2743/17, 2744/17, 2745/17, 2757/17, 2759/17, 2765/17, 2769/17, 2770/17, 
2771/17, 2772/17, 2773/17, 2774/17, 2775/17, 2776/17, 2777/17, 2778/17, 
2779/17, 2780/17, 2781/17, 2782/17, 2783/17, 2784/17, 2785/17, 2788/17, 
2789/17, 2791/17, 2795/17, 2796/17, 2797/17, 2801/17, 2802/17, 2804/17, 
2805/17. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1441/16 do 30.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1442/16 do 30.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 



59. RM – 2. 3. 2017 

 
2 

2225/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2649/16 do 31.05.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2661/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2700/17 do 30.03.2017 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2806/17 do 16.03.2017 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2572/16 ze dne 1. 12. 2016, kde v části předmětu pronájmu pozemku 
parc. č. 1031/6 se mění výměra parcely z 28.251 m2 na 19.615 m2 z důvodu přípravy lokality 
„Za Hniličkou“.  
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro 
období od roku 2017 v rozsahu: 
 
- počet stánků:  10 ks trvale umístěných stánků s možností přistavení dalších 10 ks 
   dočasně umístěných stánků 
- umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17. listopadu při parku Sady 1. Máje 
- výše nájemného: 130,- Kč/stánek/den vč. DPH – nájemné 
- cena za přistavení: 380,- Kč/stánek/bez DPH – cena za přistavení a odvoz dočasně 
   umístěného stánku 
- kauce:  5.000,- Kč/stánek/nájemce je držitel živnostenského oprávnění a jedná 
   se o nájem delší jak 1 měsíc 
- doba nájmu:  od 1. března do 30. listopadu kalendářního roku, vyjma dny konání 
   farmářských trhů 
- provozní doba: od 6.30 do 19.00 hod. v pracovní dny 
   od 6.30 do 13.00 hod. v sobotu a neděli 
- povolený sortiment: ovoce, zelenina, květiny, potraviny od prvovýrobců (farmáři) 
- omezení provozu: v době konání farmářských trhů budou stánky přednostně nabídnuty 
   pořadateli farmářských trhů 
- ostatní omezení: v místě platí zákaz stání vozidel zásobování u pronajatých stánků 
- platnost podmínek: tyto podmínky platí na dobu neurčitou do doby jejich změny  
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p.č. 613/3 v k.ú. Dolní Temenice stavbu vodovodní přípojky, pro účely 
připojení bytového domu na adrese Gagarinova 2405/8, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
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Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova č.p. 2405 v Šumperku, se sídlem 
Gagarinova 2405/8, Šumperk, IČO 26793733. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

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

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30.09.2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 
pozemku p.č. 2047/7 v k.ú. Šumperk stavbu kanalizační přípojky, pro účely připojení 
plánované výstavby objektu samoobslužné myčky při ul. Žerotínově v Šumperku. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Creative Technica s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 
03500179 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 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 stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
ukončit dohodou s Olomouckým krajem – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, jako 
pronajímatelem a budoucím povinným z věcného břemene nájemní smlouvu a smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. MP/0005/2014 ze dne 4.7.2014, jejímž předmětem 
je umístění kabelu veřejného osvětlení do pozemku p.č. 919/2 a p.č. 919/21 v k.ú. Dolní 
Temenice. Důvodem ukončení smlouvy je skutečnost, že stavba nebyla realizována. Smluvní 
strany prohlásí, že z ukončené smlouvy nemají vůči sobě žádné finanční nároky. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, jejímž předmětem je pojištění 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné 
osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal, 2. místostarosta 
Mgr. Tomáš Spurný, řidič Josef Maša a Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjedná s účinností 
od 3.3.2017 do 02.03.2018. Územní platnost: Evropa, pracovní cesty. Výše pojistného činí 
600,-Kč/rok/pojištěná osoba, tj. celkem 3.000,-Kč/rok. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

bere na vědomí 
zprávu nájemce a provozovatele - Charity Šumperk ze dne 16.2.2017 o výsledku hospodaření 
ve vztahu k veřejným toaletám v areálu Pavlínina dvora v Šumperku (při ul. Fialově) za rok 
2016 a  odhad hospodaření v roce 2017. 
 

schvaluje 
v souvislosti s navýšením poplatku z 5,-Kč na 10,-Kč za použití veřejných toalet v areálu 
Pavlínina dvora v Šumperku (při ul. Fialově) s účinností od 1.8.2016 Charitou Šumperk jako 
nájemcem a provozovatelem těchto veřejných toalet a na základě zprávy Charity Šumperk o 
výsledku hospodaření ve vztahu k těmto veřejným toaletám v roce 2016 a odhadu 
hospodaření v roce 2017 ponechat každoročně poskytovanou veřejnou finanční podporu 
Charitě Šumperk na provozování veřejných toalet v nezměněné výši, tj. 361.000,-
Kč/kalendářní rok. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
13.02.2017 do 01.03.2017 dle usnesení rady města č. 2729/17 ze dne 09.02.2017,  
vypůjčit nebytové prostory v 4. 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. 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 za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO: 

00303461 
- vypůjčitel: Spolek GALIMATYÁŠ, se sídlem Šumperk, Zábřežská 69/41, PSČ 787 01, IČO: 

22764224 
- účel: hudebně – dramatické centrum 
- doba výpůjčky: určitá od 15.03.2017 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 v období od 15.03.2017 do 31.08.2017 
paušální částkou ve výši 100,-Kč vč. DPH/měsíc s tím, že úhrada za měsíc březen 2017 
(15.03.-31.03.2017) bude činit 50,-Kč vč. DPH, v období od 01.09.2017 paušální částkou 
ve výši 1.000,-Kč vč. DPH/měsíc 

- 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  
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:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
ukončit dohodou s nájemcem: A2 CZ, s.r.o., se sídlem Ráby 23, 533 52 Staré Hradiště u 
Pardubic, IČO: 25936883, nájemní smlouvu č. MP/0026/2012 ze dne 20.11.2012, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 26.5.2014, na části pozemků p.č. 2439 a 2444/1 v k.ú. Nový Malín o 
celkové výměře cca 650 m2. Nájem bude ukončen k datu 31.3.2017. K datu ukončení nájmu 
bude uhrazeno nájemné za období od 1.1.2017 do 31.3.2017 v poměrné výši 8.938,-Kč. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13.02.2017 do 01.03.2017 dle usnesení rady města č. 2727/17 ze dne 09.02.2017, 
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) 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO: 

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

3114/9A, PSČ 787 01 
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- 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 od 01.04.2017 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, 
splatné vždy do 31.1. daného kalendářního roku. Za období od 01.04.2017 do 
31.12.2017 bude hrazeno nájemné v poměrné výši 26.813,-Kč + DPH v zákonné výši se 
splatností do 30.04.2017. 

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1239/15  o výměře  232 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu 
ponechání si pozemku ve vlastnictví města. 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
29.7.2015 do 14.8.2015 dle usnesení rady města č. 875/15 ze dne 23.7.2015 a usnesení 
RM č. 2526/16 ze dne 10.11.2016, schválit prodej  části p.p.č. 1394/2 o výměře 463 m2 a 
části p.p.č.. 1394/3 o výměře 112 m2, dle GP číslo 6744-134/2016 nově pozemek označen 
jako p.p.č. 1394/3  o výměře 575 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům  
- kupující: V. a K. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, T. F., spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/18, D. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, F. a Z. P., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/18, S. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/18,  M. Š., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/18, všichni bytem Šumperk, J. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, M. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, P. a A. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, 
všichni bytem Šumperk,  T. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18,  bytem Nový Malín, H. 
B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, bytem Zábřeh, E. Č., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/18,  bytem Šumperk, E. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, bytem 
Vikýřovice, J. a H. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, bytem Šumperk, J. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, bytem Chromeč, E. L., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/18, bytem Šumperk, K. J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18, bytem 
Hraběšice  

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

- kupující jsou povinni si na své náklady zřídit dopravní připojení na ul. Vrchlického, 
v souladu s rozhodnutím povolení dopravního připojení č.j.: 60403/2016 ze dne 7.7.2016  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu práva do katastru 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
29.7.2015 do 14.8.2015 dle usnesení rady města č. 875/15 ze dne 23.7.201,5 schválit 
prodej  části p.p.č. 1394/3 o výměře 20 m2, dle GP číslo 6744-134/2016 nově pozemek 
označen jako p.p.č. 1394/6  o výměře 20 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k bytovému domu 
- kupující: M. a D. Ř., spoluvlastnický podíl o velikosti ½ a L. M., spoluvlastnický podíl o 

velikosti ½, všichni bytem Šumperk 
- kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny DPH 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části p.p.č. 1397/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk, dle  GP číslo 6744-
134/2016 nově pozemek označen jako p.p.č. 1397/11  o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům  
- prodávající: M. a D. Ř., spoluvlastnický podíl o velikosti ½ a L. M., spoluvlastnický podíl o 

velikosti ½, všichni bytem Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
- kupní cena:  400,-Kč/m2 
- kupní cena bude započítána oproti kupní ceně za  prodej p.p.č. 1394/6 v k.ú. Šumperk, 

který byl takto označen GP č. 6744-134/2016 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka propachtovat pozemky v katastrálním území Dolní Temenice, 
jmenovitě:  
- pozemek parcelní číslo 567/1 o výměře 320 m2 
- pozemek parcelní číslo 568 o výměře 5701 m2 
- pozemek parcelní číslo 571/1 o výměře 424 m2 
- pozemek parcelní číslo 529/1 o výměře 233 m2 
- pozemek parcelní číslo 529/10 o výměře 56 m2 
- pozemek parcelní číslo 529/11 o výměře 3176 m2 
- pozemek parcelní číslo 912/2 o výměře 272 m2 
 
za podmínek:  
- účel pachtu: zemědělská činnost 
- pachtovné: min. 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro daný 
rok 

 
       Termín:  10.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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neschvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemky v katastrálním území Dolní Temenice, 
jmenovitě:  
pozemek parcelní číslo 403/1 o výměře 3451 m2 
pozemek parcelní číslo 403/2 o výměře 527 m2 
pozemek parcelní číslo 419/1 o výměře 39 m2 
pozemek parcelní číslo 419/2 o výměře 66 m2 
pozemek parcelní číslo 417/4 o výměře 250 m2 
pozemek parcelní číslo 417/3 o výměře 30 m2 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vydání souhlasu k podpachtování souboru pozemků, které jsou předmětem pachtu pachtovní 
smlouvy SML/2017/0058/MJP/Vr, pachtýř ÚSOVSKO AGRO s.r.o., se sídlem Klopina 33, IČO 
25398849, za podmínek:  
- pachtýř je zplnomocněn podpachtovat pozemky společnosti, které je součástí seskupení 

firem podrobených jednotnému řízení společnosti Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, IČO 
60793015 

- pachtýř je povinen sdělit propachtovateli pro daný pachtovní rok podpachtýře do 15 dnů 
ode dne sjednání podpachtovní smlouvy 

 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
31.01.2017 do 17.02.2017 dle usnesení rady města č. 2692/17 ze dne 12.01.2017, změnu 
nájemního vztahu založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze dne 
2.6.1999, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou s nájemcem Domem kultury Šumperk, IČO:

, jehož předmětem nájmu je  budova 
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

- 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. toho kterého 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 
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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 toho kterého kalendářního roku. Aktuální 
výše nájemného bude stanovena 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. 

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
po realizaci prodeje pozemku st.p.č. 871 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez č.p./č.e. – stavba občanského vybavení (budova „Staré chirurgie“), pozemku 
st.p.č.870 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.640 - stavba 
občanského vybavení (budova „Staré ORL“) a pozemku st.p.č. 872 –zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - stavba občanského vybavení (budova „Bývalé 
kaple“), to vše v k.ú. Šumperk dle usnesení zastupitelstva města   č. 674/17 ze dne 
26.01.2017 kupující  společnosti Nemocnice Šumperk a.s., zúžení předmětu nájmu o výše 
uvedené nemovité věci, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005 , ve znění 
pozdějších dodatků, pronajata společnost Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 
640/41, 787 01 Šumperk, IČO 47682795. Zúžení předmětu nájmu nebude mít vliv na výši 
nájemného. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a M. P., bytem Hanušovice, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 1. 4. 2017, 
smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Hlavní třída 2/23 v Šumperku mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a M. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 1. 4. 2017, 
smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu v objektu Základní školy, se sídlem 8. května 
870/63 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017, smluvní nájemné ve výši 
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout p.p.č. 403/2 o výměře 527 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek:  
- účel pachtu: zemědělská činnost 
- pachtovné: min. 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro daný 
rok 

 
       Termín:  10.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka změnit nájemní smlouvu, označenou jako MP/2/2005/Vr 
uzavřenou dne 14.2.2005 ve znění pozdějších dodatků.  
Změnou dojde:  
- k zúžení předmětu nájmu o p.p.č. 400/12 o výměře 113 m2 
- v souladu se zúžením předmětu nájmu dojde k úpravě nájemného s platností od 1.1.2017 
 
       Termín:  10.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



59. RM – 2. 3. 2017 

 
11 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout p.p.č. 400/12 o výměře 113 m2 a p.p.č. 400/11 
o výměře 126 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel nájmu: pastvina pro koně 
- sazba nájemného: dohodou 100,-Kč/rok (odvozeno od průměrné ceny zemědělských 

pozemků, min. 100,-Kč/rok) 
 
       Termín:  10.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
předložený materiál včetně příloh. 
 
 

doporučuje ZM 
rozhodnout o tom, zda bude pro vánoční akce 2017 a následující: 
 
ALTERNATIVNĚ 
 
1) zachována stávající koncepce vánočních trhů pořádaných odborem školství, kultury a 

vnějších vztahů v rozsahu roku 2016 a v rámci schváleného rozpočtu 
 
nebo 
 

2) bude pořádání vánočních trhů zadáno agentuře: 
  
 a) se zachováním limitu ve výši současných nákladů 

 
  nebo 

 
 b) se zvýšeným limitem. 

 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

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

- 07.04.2017 (pátek), 05.05.2017 (pátek), 02.06.2017 (pátek), 14.07.2017 (pátek), 
04.08.2017 (pátek), 01.09.2017 (pátek), 06.10.2017 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní 
třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 
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- 01.05.2017 (pondělí): Šumperský autosalon a prvomájové oslavy, pěší zóna Šumperk, od 
09:00 do 22:00 hod. 

 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro SONS ČR,  z. s., oblastní pobočka 
Šumperk, se sídlem 8. května 22, 787 01 Šumperk, IČO 65399447, na pořádání koncertu 
zrakově postižených hudebníků v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě dne 3. května 
2017. 
 
       Termín:  03.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
pořízení sborových stupňů do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro účely pořádání 
koncertů. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

ukládá 
oslovit 3 firmy ke zpracování nabídky na zhotovení sborových stupňů do kostela Zvěstování 
Panny Marie. 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících regionálních produktů (cena je uváděna včetně DPH): 
 
Borůvkový džem 165 g 81 Kč 
Džem z černého rybízu 175 g 81 Kč 
Malinový džem 175 g 81 Kč 
Zapečený tvarůžek na vepřové paštice 130 g 90 Kč 
Altvater Gessler 40 ml 42 Kč 
Jesenický likér Lautner 500 ml 241 Kč 
Jesenický likér Lautner 40 ml 42 Kč 
Klášterní likér Schönberg 500 ml 265 Kč 
Klášterní likér Schönberg 40 ml 42 Kč 
Lázeňský likérový nápoj Ullersdorf 500 ml 263 Kč 
Lázeňský likérový nápoj Ullersdorf 40 ml 42 Kč 
Kmínka 500 ml 263 Kč 
Kmínka 40 ml 42 Kč 
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Ořechovka 500 ml 282 Kč 
Ořechovka 40 ml 42 Kč 
Jesenický mošt jablko-černý rybíz 250 ml 22 Kč 
Jesenický mošt jablko-sladká jeřabina 250 ml 22 Kč 
Jesenický mošt jablko-šípek 250 ml 22 Kč 
Pohled Pidifrk Šumperk 15 Kč 
 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 29.04.2004, dodatku č. 3 ze dne 
15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 13.12.2007 a dodatku č. 5 ze dne 12.12.2013. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63 , IČO 00852317, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2007 a dodatku č. 3 ze dne 
12.12.2013. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2007, dodatku č. 3 ze dne 
12.12.2013, dodatku č. 4 ze dne 19.06.2014 a dodatku č. 5 ze dne 19.03.2015. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2004, dodatku č. 3 ze dne 
15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 19.10.2006, dodatku č. 5 ze dne 13.12.2007 a dodatku č. 
6  ze dne 12.12.2013. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 3 ze dne 
13.12.2007, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 5 ze dne 19.06.2014. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, IČO 00852082, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 12.07.2012, dodatku č. 3 ze dne 
15.11.2012, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 5 ze dne09.10.2014. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Kino Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3,  
IČO 00851400 , ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.01.2008 a dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Domov se zvláštním režimem 
pro osoby bez přístřeší“ zhotovitelem akce NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 
Nový Jičín, IČO 47671416. Nabídková cena je 18.866.786,39 Kč bez DPH, tj. 21.769.409,22 
Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – 
fasáda“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Mgr.Milan Šubrt,  
  Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. arch. Petr Doležal 
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náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
                     Ing. Petra Laslofi 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
Prumhor spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, Praha 1, IČO 47153903 
EXPERIOR s.r.o., Říční 114, 78991 Štíty, IČO 28577132 
DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, Olomouc, IČO 25367501 
VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, IČO 25878778 
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, Olomouc, IČO 25904116 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elekt. zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOBS01_4121262960 v rámci stavby: 
„Výstavba komunikace a inž. sítí pro lokalitu „Za Hniličkou“ s provozovatelem distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
podání výpovědí veřejnoprávních smluv obcím:  
Bohdíkov 
Bratrušov 
Libina 
Olšany 
Hrabišín 
Ruda n. Moravou 
Sudkov 
Velké Losiny 
Vikýřovice 
Rejchartice 
Chromeč 
Sobotín 
Bludov 
Loučná nad Desnou 
Dolní Studénky 
Malá Morava 
Staré Město 
Jakubovice 
Oskava 
Bušín 
Rapotín 
Hanušovice 
Vernířovice 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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vydává 
přílohu č. 2 Nařízení města Šumperka č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Dočekal 

 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2016 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 
11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 

 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2016. 
 

 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2016. 
 

 

ukládá 
tajemníkovi městského úřadu předložit předsedům komisí rady města k projednání návrh 
Bc. Zdeňky Dvořákové Kocourkové na zveřejňování zápisů komisí rady města na webových 
stránkách města www.sumperk.cz. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

bere na vědomí 
rezignaci Radovana Auera na členství v Komisi 132 k 1.2.2017. 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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jmenuje 
Nikolu Hamalovou členem Komise 132 s účinností od 3.3.2017. 
 
       Termín:  03.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

bere na vědomí 
rezignaci Radovana Auera na členství v Komisi obchodu, živností a cestovního ruchu 
k 1.2.2017.  
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

jmenuje 
Jakuba Auera  členem Komise obchodu, živností a cestovního ruchu s účinností od 3.3.2017. 
 
       Termín:  03.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

bere na vědomí 
rezignaci Bc. Ondřeje Nováka, DiS., na členství v Komisi školství a sportu k 2.2.2017. 
 
       Termín:  02.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

jmenuje 
Michaelu Jirošovou členem Komise školství a sportu s účinností od 3.3.2017. 
 
       Termín:  03.03.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0005/2015 
uzavřené dne 25. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu 
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č. 202 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35, na straně druhé za 
podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0065/OSM uzavřené dne 22. 3. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. G., bytem 
Šumperk, zastoupeným opatrovníkem L. K., jako nájemcem bytu č. 5 v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0002/2015 
uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a F. M., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 210 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně 
druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0008/2015 
uzavřené dne 19. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. V., bytem Šumperk, jako nájemcem 
bytu č. 307 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na straně 
druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0064/OSM uzavřené dne 21. 3. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. K., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní bytu č. 203 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Bohdíkovské 2336/24, na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0037/2014  uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M.T., bytem Šumperk, 
jako nájemkyní bytu č. 301 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 
2336/24, na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0010/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. B., bytem Šumperk, 
jako nájemkyní bytu č. 24 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, 
na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0009/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. B., bytem Šumperk, 
jako nájemkyní bytu č. 23 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109, 
na straně druhé za podmínek: 
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- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0066/OSM uzavřené dne 16. 3. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. a L. H., bytem 
Šumperk, jako nájemci bytu č. 7 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 
2795/109, na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku: „Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a 
objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek 
komunálního odpadu pro město Šumperk“ dodavatelem služeb společnost SUEZ Využití 
zdrojů, a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 
25638955.   
Nabídková cena je 65.927.620,00 Kč bez DPH, tj. 76.153.926,00 včetně DPH. Smlouva se 
uzavírá pro období od 1.7.2017 do 30.6.2022. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 
navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 50.000,- Kč na pokrytí žádosti Agentury 
domácí péče Victoria, s.r.o. o individuální dotaci z rozpočtu města Šumperka na zakoupení 
motorového vozidla.  
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 
poskytnutí individuální dotace v maximální výši 150.000,-- Kč Spolku Artibi Šumperk, 
zastoupenému Dagmar Dvořákovou, náměstí Jana Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668, 
na financování akce Andělárium 2017 za podmínky, že na akci bude Spolku Artibi poskytnuta 
dotace Olomouckého kraje z „Dotačního programu na podporu cestovního ruchu 
a zahraničních vztahů 2017 - z Dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických 
regionech Jeseníky a Střední Morava“. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 částku 
v maximální výši 225.000,-- Kč na financování projektu za podmínky, že na projekt bude městu 
Šumperku poskytnuta dotace. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   RNDr. Jan Přichystal        Mgr. Tomáš Spurný 
   1. místostarosta v.r.        2. místostarosta v.r. 




