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Spis. zn.:  24435/2017 
                Č.j.:  24440/2017 

 

z 60. schůze Rady města Šumperka ze dne 16. 3. 2017 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. IV roku 2017: 

  příjmy ve výši:       -1.158 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            961 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 505.242 tis. Kč 
  výdaje celkem: 647.620 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  651.782 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   649.490 tis. Kč 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 
schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 2856/17 ze dne 2. 3. 2017, kterým bylo schváleno podání výpovědí 
veřejnoprávních smluv obcím, o účel smluv: Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu 
na místních komunikacích. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

bere na vědomí 
- zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2016 

   
- bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 

obvodě OOP Šumperk v roce 2016 
 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2016“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2016. 
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bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany v roce 2016. 
 

 

bere na vědomí 
informace správce veřejných komunikací a veřejné zeleně o plánu jarního čištění 
chodníků, komunikací a veřejné zeleně a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek 
a chodníků za období od listopadu 2016 do začátku března 2017. 
 

 

schvaluje, 
aby vzhled jednotlivých předzahrádek a obdobných předsunutých prodejních míst či mobilních 
stánků, respektive žádosti o jejich umístění, posuzovali v průběhu roku 2017 členové Komise 
strategického rozvoje, výstavby a architektury a zástupce správce veřejných komunikací – 
společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

ukládá 
Komisi strategického rozvoje, výstavby a architektury ve spolupráci se správcem veřejných 
komunikací – společností Podniky města Šumperka a.s. zpracovat návrh pravidel, která budou 
upravovat zejména vzhled a umísťování předzahrádek na veřejném prostranství v pěší zóně 
a dalších lokalitách na území města Šumperka. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Vozda 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p.č. 61/11 a st. 80 s budovou č.p. 2309 v k.ú. Dolní Temenice 
(Temenická 61, Šumperk) stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – 
Temenická, d.č. 61, MěÚ Šumperk, přeložka NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
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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:  30.06.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a  
právu provést přes pozemek p.č. 276/9 v k.ú. Šumperk stavbu přípojky podzemního vedení 
komunikační sítě: „Kabelová přípojka Temenická – Hokejka v k.ú. Šumperk“, pro účely 
připojení nebytového prostoru v domě na adrese Langrova 155/34, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Igor Hajnyš, bytem Jesenická 1773/67, Šumperk. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH (I. – II. zóna)/každý 
započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem 
věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.12.2019. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

        Termín:  30.06.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
17.05.2010 do 02.06.2010 dle usnesení RM č. 5280/10 ze dne 13.05.2010 a podle 
usnesení ZM č. 1678/10 ze dne 17.06.2010 ve věci vydání příslibu daru, schválit uzavření 
vlastní darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 2254/38 o 
výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk do vlastnictví obdarovaného, za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu k silničnímu pozemku pod stavbou zálivu autobusové zastávky u 
silnice I. třídy – ul. Jesenická. 
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. 
 
Dárce:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 
Obdarovaný: Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390 
 
Obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 555/1 o výměře 378 m2  

v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  zahrada k domu Zábřežská 1494/27, Šumperk 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce 
 
      Termín:  27.03.2017 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu plynárenského zařízení: „Přeložka, Šumperk – Gagarinova, Plynovod“ na pozemku p.č. 
579/3 v k.ú. Dolní Temenice – přeložka stávajícího STL plynovodu, v rámci plánované 
investiční akce města: „Parkovací dům Gagarinova“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 
PSČ 130 00, IČO 01312774 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem – Klíše, PSČ 400 01, IČO 
27295567 
Vedlejší účastník – investor: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Investor hradí veškeré náklady spojené s realizací stavby a zřízením věcného břemene. 
- Investor je povinen před zahájením stavby uzavřít s případným uživatelem (nájemcem) 

dotčeného pozemku dohodu o podmínkách realizace stavby plynárenského zařízení a 
event. úhradě škod vzniklých při provádění prací. 

 
        Termín:  30.06.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0083/12 uzavřené dne 31.12.2012, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Střediskem volného času 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, IČO: 00852082, se 
sídlem Šumperk, Komenského 9, PSČ 787 01, kterým dojde k doplnění smlouvy o výpůjčce 
takto: 
k závazku vypůjčitele provozovat v areálu Švagrov ekologickou výchovu a vzdělávání v souladu 
s dokumenty předloženými jako součást žádosti o dotaci OPŽP (následný plán činnosti, zpráva 
k finanční analýze) a závazku každoročně nejpozději do 31. 1. předložit půjčiteli vzdělávací 
plán činnosti na následující rok včetně vyhodnocení činnosti a příjmů za rok uplynulý, se 
doplňuje věta „a to v minimálním rozsahu 310 dní v roce“ 
 
a dále se doplňuje závazek vypůjčitele řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. 
výnosech a nákladech a dále závazek vést řádně účetnictví v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vést samostatnou evidenci 
s vazbou na středisko Švagrov s tím, že je vypůjčitel rovněž povinen uchovávat účetní záznamy, 
a to po dobu udržitelnosti projektu.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o náhradě za přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví  
Lesů České republiky,  s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ  
42196451, v k. ú. Krásné u Šumperka, k.ú. Hraběšice, k.ú. Vikýřovice a k.ú. Nový Malín, 
k honitbě Šumperský les. Dodatkem č. 1 dojde, s ohledem na změnu hranic honitby 
Šumperský les, kdy celková výměra honitby Šumperský les je zvýšena o 17,6897 ha na 
celkovou výměru 114,47 ha, k navýšení roční náhrady za přičlenění honebních pozemků ze 
stávající částky 2.177,-- Kč (rok 2016) na novou částku 2.572,-- Kč včetně DPH. 
V ostatním se dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 125/901/2013 nemění 
a zůstává v platnosti. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 10. 2. 2017 do 27. 2. 2017 dle usnesení rady města č. 2720/17 ze dne 9. 2. 2017 uzavřít 
smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Ing. Leonou 
Pekařovou, bytem U Splavu 738, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 70003645, jako nájemkyní na 
straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v objektu na nám. Míru 20 
v Šumperku o celkové podlahové ploše 48 m² za podmínek: 
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účel nájmu:   prodejna nepotravinářského zboží 
doba nájmu:  určitá, počátek nájmu od 1. 4. 2017 do doby rozhodnutí o dalším využití  
   budovy, výpovědní lhůta 3měsíční 
výše nájemného:   24.000 Kč/rok/k celku + DPH s možností valorizace o koeficient inflace 
služby:   zálohy na poskytované služby- vodné/stočné vč. dešťové vody 
záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 13. 
2. 2017 do 6. 3. 2017 dle usnesení rady města č. 2757/17 ze dne 9. 2. 2017 uzavřít budoucí 
nájemní smlouvy s Hanou Tůmovou, bytem Bohdíkovská 2205/63 ,  IČO 73284947, jejímž 
předmětem bude nebytový prostor ve dvorním traktu budovy na Hlavní třídě 289/12 
v Šumperku o celkové podlahové ploše 80,53 m². 
Podmínky: 
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na provozovnu kadeřnictví včetně 

nákladů na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze svého nájemce 
- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději do 30. 06. 2017 
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících změnu 

účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
- výpovědní lhůta 6 měsíců  
- výše nájemného 24.000,- Kč/rok/k celku s možností valorizace o koeficient inflace  

od roku 2018 
- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, 

elektřina společných prostor  
- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 
odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených   do 
majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor 

 
        Termín:  30.04.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
vyhovět žádosti a uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 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 Dušanem Pokutou, 
bytem Banskobystrická 1276/44, Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017, smluvní nájemné ve výši 47,--
Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu č. 10 na ulici Banskobystrické 
1276/44 v Šumperku, jehož nájem skončí uplynutím doby k 31. 03. 2017, pro Lucii 
Polákovou, bytem Banskobystrická 1276/44, Šumperk. 
 
 
        Termín:  30.04.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
s účinností od 17.03.2017 uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na 
pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem, a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČO 47116617, jako pojistitelem, kterým bude: 
- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) rozšířen předmět pojištění o: budovu č.p. 70 na 

st.p.č. 372/4 v k.ú. Šumperk (manufaktura), rok pořízení do majetku města: 2017, 
pojistná částka: 1.500.000,-Kč   

- v příloze č. 1 bude upravena specifikace stavební parcely u budovy hasičské zbrojnice – 
budova bez č.p./č.e. na st.p.č. 1/2 v katastrálním území Dolní Temenice   

- v příloze č. 4 (pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení) bude 
opraveno umístění pojištěného mosazného reliéfu – L. Schnaindek (pojistná částka: 
120.000,-Kč) tak, že namísto umístění „Geschaderův dům“ bude uvedeno umístění „Dům 
kultury – foyer“ 

 

Roční pojistné se navýší o částku 130,-Kč. 

 

       Termín:  31.03.2017 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky č. 2922/1-12 a č. 2923/1-12 v domě 
č.p. 2922 a 2923 stojícím na pozemku st.p.č. 718  v katastrálním území Dolní Temenice, obec 
Šumperk včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem 
(or. ozn. Prievidzská 25, 27, Šumperk) stávajícím nájemcům a budoucím kupujícím těchto 
bytových jednotek. Jmenovitě: 
- bytová jednotka č. 2922/1,  spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 

částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
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uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0091/2012 ze dne 
28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2922/2,  spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0114/2011 ze dne 
28.11.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/3,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0046/2015 ze dne 
23.11.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2000, dodatku č. 2 ze dne 25.6.2008 a 
dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2922/4,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0102/2011 ze dne 
27.12.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/5,  spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0047/2015 ze dne 
11.1.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2000 a dodatku č. 2 ze dne 5.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/6,  spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0111/2014 ze dne 
20.11.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2016, 

- bytová jednotka č. 2922/7,  spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č.  OBCH/0048/2015 ze dne 
14.1.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2000, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2000, 
dodatku č. 3 ze dne 23.11.2000 a dodatku č. 4 ze dne 5.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/8,  spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
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uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0077/2010 ze dne 
23.6.2010, 

- bytová jednotka č. 2922/9,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. SML/2016/0492/MJP ze dne 
30.9.2016, 

- bytová jednotka č. 2922/10,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0050/2015 ze dne 
27.9.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/11,  spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0100/2011 ze dne 
28.12.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/12,  spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2922 pojmenovaných 
byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0051/2015 ze dne 
9.2.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.6.2000, dodatku č. 2 ze dne 8.8.2008 a 
dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/1,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 66/03 ze dne 
19.3.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/2,  spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0052/2015 ze dne 
2.6.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2008 a dodatku č. 2 ze dne 20.1.2016, 

- bytová jednotka č. 2923/3,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0053/2015 ze dne 
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25.11.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.2.2000, dodatku č. 2 ze dne 29.6.2000, 
dodatku č. 3 ze dne 5.6.2008 a dodatku č. 4 ze dne 11.1.2016,  

- bytová jednotka č. 2923/4,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. Obch 58/05 ze dne 5.5.2005, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/5,  spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0054/2015 ze dne 
28.2.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.6.2000 a dodatku č. 2 ze dne 21.7.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/6,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0081/2011 ze dne 
30.9.2011, 

- bytová jednotka č. 2923/7,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0055/2015 ze dne 
31.5.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 5.6.2008 a 
dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/8,  spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. SML/2016/0491/MJP ze dne 
29.9.2016, 

- bytová jednotka č. 2923/9,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 54/05 ze dne 
29.4.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/10,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0065/2014 ze dne 
28.2.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015, 
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- bytová jednotka č. 2923/11,  spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 67/03 ze dne 
20.3.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/12,  spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 
částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č.p. 2922 a č.p. 2923 stojící na 
pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č.p. 2923 pojmenovaných 
byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše 
v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 118/05 ze dne 
26.9.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2008. 

Pro dům Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy C, měrná roční spotřeba energie je 107 
kWh/(m².rok), měrná roční spotřeba energie pro celý dům je 152,2 MWh/rok. 

 
         Termín:  30.04.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 503/10000 na 
st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek: 
- kupní cena 538,-Kč/m2   
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 
        Termín:  20.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 157/1000 na 
st.p.č. 1714/2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 538,-Kč/m2   
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 
       Termín:  20.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
plán oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2017 dle předloženého 
materiálu. 
 
        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace – 2. a 3. etapa“ 
 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, Ing. Milena 
Kratochvílová 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Martin Bank, 
PhDr. Oldřich Svozil 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 

47153903 
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180 
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 

25827375 
 
        Termín:  31.03.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

pověřuje 
2. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto výběrovém 
řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1992/9 o výměře 33 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel nájmu:  individuální využití 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce 
 
      Termín:  27.03.2017 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0023/2014/Pe, uzavřené dne 
24.09.2014 mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. AQUA, a.s., se sídlem 
Závěrka 285/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00, IČO 49447360, jako budoucím oprávněným, 
jejímž předmětem je budoucí závazek města zřídit pro oprávněného věcné břemeno, 
spočívající v právu uložit a provozovat stavbu: „Multifunkční optická síť FTTB Šumperk IV: 
etapa – Temenice“ – podzemní  vedení a vnitřní zařízení komunikační optické sítě na 
pozemcích města Šumperka p.č. 29, 35/1, 61/1, 61/4, 61/6, 61/7, 61/10, 61/11, 274/1, 
285/2, st. 561, st. 562 a st. 563 v k.ú Dolní Temenice, včetně umístění 3 ks optických 
rozvaděčů v budovách Zahradní 2722/33, 2707/35 a 2708/37, Šumperk. 
Předmětem dodatku č. 1 je: 
- změna trasy dle nově doložené PD: „Multifunkční optická síť FTTB Šumperk IV. etapa – 
Temenice – revize č. 1“,  
- doplnění pozemků dotčených předmětnou stavbou o nově vzniklé pozemky p.č. 61/15, 
61/16 a 61/17 v k.ú. Dolní Temenice, 
- prodloužení lhůty pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.03.2017 
na termín 31.12.2019. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

souhlasí 
dle části A čl. V. smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské a 
vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze dne 26.9.2006, s podnájmem 
nebytového prostoru -  kanceláře č. 15 o výměře 14 m2  v přízemí budovy jižního křídla 
Pavlínina dvora v Šumperku (budova bez č.p./č.e. obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a 
budovy bez č.p./č.e. obč. vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní 
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křídlo a jižní část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku), pro podnájemce 
Ondřeje Moravčíka, U Potoka 779, 561 51 Letohrad, IČO: 736 56 305, za podmínek: 
 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu : určitá od 17. 3. 2017, a to na dobu trvání nájemního vztahu nájemce 

k předmětu nájmu dle smlouvy  o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze dne 26.9.2006 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 
Šumperk, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 
s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 416 stojící na pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. 
Šumperk (orientačně Dům kultury na ul. Fialova, Šumperk), a to kanceláře č. 208 o výměře 
25,65 m2 v nástavbě Domu kultury v Šumperku, pronajaté společnosti Dům kultury Šumperk, 
s.r.o., pro podnájemce Ing. Evu Vymětalovou, Přemyslov 160, 788 11 Loučná nad Desnou, 
IČO: 61622354, a to za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu: určitá od 17. 3. 2017, a to na dobu trvání nájemního vztahu nájemce 

k předmětu nájmu dle uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze 
dne 2.6.1999, ve znění pozdějších dodatků 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 
Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 
s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

ukládá 
majetkoprávnímu odboru předložit přehled všech nebytových a bytových prostor v Domě 
kultury Šumperk, přehled obsazenosti prostor a přehled podnájemních smluv včetně 
finančních částek. 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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bere na vědomí 
informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  
a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2017/2018 v úterý 02.05.2017  
a ve středu 03.05.2017. 
 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na 
neziskové akce pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 
č. 586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 1. 

 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
neschválit přidělení dotace na neziskovou akci z rozpočtu města Šumperka z programu 
„Podpora neziskových akcí“ pro rok 2017, dle přílohy č. 2. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:    
         
- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2017  a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
na neziskové akce pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 
č. 586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 3. 

 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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neschvaluje 
přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 
neziskových akcí“ pro rok 2017, dle přílohy č. 4. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

ukládá 
odboru finančnímu a plánovacímu zapracovat do rozpočtového opatření snížení dotace na 
program „Podpora neziskových akcí“ ve výši 30 tis. Kč a vytvoření finanční rezervy ve výši 
30 tis. Kč na individuální dotace, které nelze zahrnout do vyhlášených programů, ale svým 
obsahem odpovídají zájmům města. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2017  a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
na celoroční činnost pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 
ZM č. 586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 1. 

 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:    
         
- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2017  a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
na celoroční činnost pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 
ZM č. 586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 2. 

 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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neschvaluje 
přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 
celoroční činnosti“ pro rok 2017, dle přílohy č. 3. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

ukládá 
vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření snížení dotace 
na program „Podpora celoroční činnosti“ ve výši 284 tis. Kč a vytvoření finanční rezervy ve výši 
284 tis. Kč na individuální dotace, které nelze zahrnout do vyhlášených programů, ale svým 
obsahem odpovídají zájmům města. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 
ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob,  
  Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 
Zastoupený: PhDr. Janem Závěšickým 
Účel použití: na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 
  značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras a na  
  výdaje spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel 
Výše částky: 100.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 
ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce: Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s., Kladská 
  233/1, Šumperk, IČO 43961266 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Brožem   
Účel použití: na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  
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  a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 
Výše částky:  260.000 Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 
ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého krajem zájmové sdružení 
  právnických osob, Jungmannova 972/25, Olomouc, IČO 72563401 
Zastoupený: Mgr. Marcelou Vystrčilovou   
Účel použití: na odměnu koordinátora Nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) 
  na Šumpersku, materiál a cestovní náhrady koordinátora, pořádání seminářů 
  pro NNO, propagace regionu a poradenství pro NNO, pořádání regionálních  
  akcí, činnost šumperské sekce, činnost webmastera webových stránek Unie 
  nestátních neziskových organizací  
Výše částky:  104.000 Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 
ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   TV Metuje, s.r.o, Husovo nám. 1225, Nové Město nad Metují, IČO 60912103 
Zastoupený: Jitkou Štěpánkovou 
Účel použití:   na zhotovení dokumentu o významných plátenických rodech na Šumpersku 
Výše částky:    80.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijmout 
účelově určený finanční dar v celkové výši 5.000 Kč od Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem 
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Nerudova 640/41, IČO 47682795, který bude účelově poskytnut k zajištění 10. ročníku plesu 
tanečního klubu Tornádo. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       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 5.000 Kč od ŠPVS Šumperk a.s., se sídlem Jílová 6, 
IČO 47674911, který bude účelově poskytnut na podporu činnosti tanečního klubu Tornádo. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na rekonstrukci elektroinstalace 
budovy turistické základny Krásné - Hraběšice, v celkové výši do 300 tis. Kč. 
 
       Termín:  16.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

bere na vědomí 
návrh komise školství a sportu projednat záměr výstavby letní tréninkové 
plochy/hokejbalového hřiště a objektu rozcvičovny se zázemím zimního stadionu. 
 
 

ukládá 
oboru ŠKV projednat záměr výstavby letní tréninkové plochy/hokejbalového hřiště a objektu 
rozcvičovny se zázemím zimního stadionu s dotčenými sportovními organizacemi. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
schválit záměr rozvoje sportovních a vzdělávacích aktivit vybudováním běžecké tratě 
a cyklotras v rámci městského lesa v oblasti šumperského kotle dle předloženého záměru. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2017 ve výši 
821.000,- Kč Římskokatolické církvi, Kostelní nám. č. 2 - Dokončení restaurování barokní 
výmalby kněžiště - 2. etapa, Kostel sv. Jana Křtitele, Šumperk. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2017 ve výši 
145.000,-Kč Akademii Jana Amose Komenského s.r.o., na opravu vnitřního pískovcového 
schodiště vč. zábradlí, repase kovaných košů a konzol na prapory, měšťanský dům, nám. Míru 
211/4, Šumperk. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2017 ve výši 
844.000,- Kč společnosti PEKAŘSTVÍ POD POŠTOU s.r.o., na výměnu střešní krytiny vč. 
bednění a lokální opravu krovů, opravu komínových těles, osazení nových dřevěných oken, 
Společenský – dělnický dům, Langrova 8, Šumperk. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 2.914,- Kč Akademii Jana Amose 
Komenského s.r.o., na opravu vnitřního pískovcového schodiště vč. zábradlí, repase kovaných 
košů a konzol na prapory, měšťanský dům, nám. Míru 211/4, Šumperk. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 25.041,- Kč společnosti PEKAŘSTVÍ 
POD POŠTOU s.r.o., na výměnu střešní krytiny vč. bednění a lokální opravu krovů, opravu 
komínových těles, osazení nových dřevěných oken, Společenský – dělnický dům, Langrova 8, 
Šumperk. 
 
       Termín:  23.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: „Rekonstrukce komunikace – ul. Vančurova v Šumperku, II. etapa“ 
zhotovitelem stavby společnost  EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 
41031024. Celková nabídková cena je 1.328.981,- Kč bez DPH, tj. 1.608.067,- Kč včetně 
DPH. Smlouva o dílo na domovní přípojky bude se zhotovitelem uzavřena do max. výše 
779.483,21 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa – II. etapa“ 
 

- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
  členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, 
  Ing. Luděk Cekr 
    
  náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková,  
  Ing. Jaroslava Vicencová, Ing. Jaroslav Havlík 
 
minimální seznam uchazečů: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc,  
IČO 25869523 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,  
620 00 Brno, IČO 48035599 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Víceúčelová sportovní hala – odvětrání“ 
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Lenka Salcburgerová,  
  Mgr. Milan Šubrt, Ing. Pavel Volf 
       
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Lubomír Polášek, Mgr. Ilona Moťková,                    
           Emilie Lovichová                                  
minimální seznam zájemců ve složení: 
ADEX LM s.r.o., Příčná 758/22, Šumperk, IČO 25892592 
Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, Šternberk, IČO 25900102 
FAKSA-STRAKA s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce, IČO 49611968 
Jiří Kouřil, Dolany 77, IČO 48386740 
Elklima s.r.o., Češkova 1740, Pardubice, IČO 15050521 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: „Most M1 
Fibichova přes potok Temenec“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Rudolf Krňávek,  
  Ing. Radek Novotný 
                 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková,  
  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, Ing. Jaroslava Vicencová   
                      
- seznam zájemců ve složení: 
Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, odštěpný závod Morava, Tovární 3, 
620 00 Brno, IČO 60838744 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Kino Oko – stavební práce  
a elektroinstalace“  
 
- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Pavel Volf,  
                MgA. Kamil Navrátil 
    
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Ilona Moťková,  
  Emilie Lovichová, Mgr. Kamila Šeligová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 
ELRAM JS s.r.o.,  B. Němcové 2930/20, 787 01  Šumperk,  IČO 26813904 
ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín,  IČO 26862107 
MANEL spol. s r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1,  IČO 14617773 
JAS ENERGO CZ s.r.o., Anglická  2129/14, 787 01 Šumperk,  IČO 25854127 
EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, IČO 25883551 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Radnice Šumperk – výměna 
oken“ zhotovitelem akce Truhlářství Petr Kaiser s.r.o., Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod 
Třemšínem, IČO 28491670. Nabídková cena je 6.897.764 Kč bez DPH, tj. 8.346.294 Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 
 

prodlužuje 
- funkční období členu dozorčí rady  PONTIS Šumperk, o.p.s. Ing. Jiřímu GONDOVI o tři roky 

ode dne 28. 3. 2017 do 27. 3. 2020  
 

- funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. MUDr. Vítovi ROZEHNALOVI o tři 
roky ode dne 28. 3. 2017 do 27. 3. 2020 

 
       Termín:  17.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o partnerství mezi MAS Šumperský venkov, z. s. a městem Šumperkem na 
projekt Podpora procesů plánování sociálních služeb ORP Šumperk - Operační program 
Zaměstnanost. 
 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
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bere na vědomí 
  organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2017 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Brož RNDr. Jan Přichystal 
starosta 1. místostarosta 

 














