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Spis. zn.:  32576/2017 
                Č.j.:  32584/2017 

 

z 62. schůze Rady města Šumperka ze dne 6. 4. 2017 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

doporučuje ZM 
schválit celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2016 bez výhrad.  
Výsledky města Šumperka k 31.12.2016: 
Příjmy celkem  555.101 tis. Kč 
Výdaje celkem  511.124 tis. Kč 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

bere na vědomí 
a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016 v celkové výši 

129.314 tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. do 31.12. 

2016 
 

doporučuje ZM 
schválit výrok:  
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b)  zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperk, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2016. 
 
Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2016 
Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Šumperské sportovní areály s.r.o. 
Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, IČO 27786781, o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby na zajištění: 
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- provozování sportovně-rekreačního areálu Na Benátkách – městského plaveckého 
areálu a přilehlých sportovišť 

- provozování zimního stadionu v Šumperku 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. V roku 2017: 

  příjmy ve výši:       10.049 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            5.909 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 515.291 tis. Kč 
  výdaje celkem: 653.529 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  661.831 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   655.399 tis. Kč 
 
       Termín:  28.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci    
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 
       Termín:  24.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení č. 1867/16, 1951/16, 2225/16, 2403/16, 2412/16, 2413/16, 2414/16, 
2543/16, 2544/16, 2545/16, 2564/16, 2590/16, 2616/16, 2683/17, 2691/17, 
2700/17, 2707/17, 2708/17, 2709/17, 2710/17, 2741/17, 2746/17, 2747/17, 
2748/17, 2749/17, 2750/17, 2751/17, 2752/17, 2753/17, 2754/17, 2755/17, 
2756/17, 2758/17, 2760/17, 2790/17, 2792/17, 2793/17, 2794/17, 2809/17, 
2813/17, 2814/17, 2824/17, 2825/17, 2826/17, 2827/17, 2828/17, 2829/17, 
2830/17, 2836/17, 2837/17, 2838/17, 2840/17, 2841/17, 2845/17, 2846/17, 
2847/17, 2848/17, 2849/17, 2850/17, 2851/17, 2852/17, 2853/17, 2854/17, 
2862/17, 2863/17, 2864/17, 2865/17, 2866/17, 2867/17, 2878/17, 2881/17, 
2887/17, 2891/17, 2892/17, 2896/17, 2900/17, 2902/17, 2903/17, 2905/17, 
2907/17, 2913/17, 2914/17, 2915/17, 2916/17, 2917/17, 2918/17, 2919/17, 
2920/17, 2921/17, 2922/17, 2923/17, 2924/17, 2925/17, 2926/17, 2927/17, 
2928/17, 2931/17, 2932/17, 2933/17, 2934/17, 2935/17, 2936/17, 2937/17, 
2942/17,   2943/17. 
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schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
2274/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2356/16 do 31.08.2017 Zodpovídá: Ing. Peluhová 
2460/16 do 01.06.2017 Zodpovídá: předsedové komisí 
2484/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2861/17 do 11.05.2017 Zodpovídá: PaedDr. Holub 
2944/17 do 11.05.2017 Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2943/17 ze dne 16.3.2017, kdy: 
- u prodloužení funkčního období Ing. Jiřímu GONDOVI o tři roky ode dne 28. 3. 2017 do 27. 

3. 2020 se mění dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s., na správní radu PONTIS Šumperk, 
o.p.s. 

- u prodloužení funkčního období MUDr. Vítovi ROZEHNALOVI o tři roky ode dne 28. 3. 2017 
do 27. 3. 2020 se mění správní rada PONTIS Šumperk, o.p.s., na dozorčí radu PONTIS 
Šumperk, o.p.s. 

 
       Termín:  20.04.2017 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady ruší 
usnesení RM č. 2390/16 ze dne 20.10.2016 k záměru provedení rekonstrukce včetně 
přístavby budovy č. p. 1055 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 
1831/1 v k. ú. Šumperk pro bezpředmětnost.  
 
 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady ruší 
usnesení RM č. 2682/17 ze dne 12.2.2017 k odstranění stávající budovy č.p. 1055 – stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č. 1831/1 v k.ú. Šumperk, a v případě 
nutnosti též i dětského brouzdaliště na pozemku p.č. st. 5402 v k.ú. Šumperk pro 
bezpředmětnost. 

 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XVII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., po projednání a předložení ze strany představenstva společnosti a dozorčí rady 
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společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 
255/21, Šumperk, IČO: 65138163, za účetní období kalendářního roku 2015: 
 
- výsledek hospodaření za účetní období 2015: -744 tis. Kč (ztráta) 
 
a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
v rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2015 
do 31.12.2015, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní 
závěrce, vše za rok 2015. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady rozhoduje 
o úhradě ztráty společnosti Podniky města Šumperka a.s. za účetní období od 01.01.2015 do 
31.12.2015 ve výši 744.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) 
převedením do dalších let. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
výroční zprávu společnosti za rok 2015, zpracovanou v souladu s 21 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je: 
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
- zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 
- účetní závěrka společnosti za rok 2015 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 
k účetní závěrce 
- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
- zpráva nezávislého auditora. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady určuje 
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO: 65138163, za účetní období kalendářních let 2016 a 2017 
auditora společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 
64086046, č. licence KA ČR č. 276. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení RM č. 2643/16 ze dne 29.12.2016, kterým byl schválen závěrečný účet – 
vyúčtování poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2015 s kumulovanou 
bilancí účtu ve výši 2.187.900,29 Kč, a to z důvodu dodatečného zjištění faktur za rok 2015, 
které nebyly v roce 2016 přefakturovány na město Šumperk. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
opravenou zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s. o činnosti správce za rok 2015 - 
závěrečný účet - vyúčtování poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2015 
a vyúčtování financí, které PMŠ a.s. inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného 
majetku za rok 2015. Závěrečná kumulovaná bilance účtu:  2.053.344,49 Kč. Rozdíl oproti 
původní bilanci účtu ve výši 134.555,80 Kč bude zaslán na účet společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461  
vydlužitel: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, 
IČO 65138163 
účel zápůjčky: investiční výdaje na realizaci akce „Modernizace zimního stadionu v Šumperku 
– etapa 2.a“ 
částka: 15.000.000,--Kč (slovy patnáctmiliónůkorunčeských) 
úroková sazba: 1% p. a. 
návratnost zápůjčky: do 30.09.2017 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

doporučuje ZM 
a) schválit usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje záměr společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. provést rekonstrukci objektu Ubytovny SPORT, a to zejména v rozsahu: 
- snížení energetické náročnosti objektu provedením stavebně-technických úprav a investic 

do objektu, zejména zateplením vnějšího pláště budovy včetně střechy a výměnou výplní 
okenních otvorů 

- rekonstrukce střechy objektu 
- výstavby výtahu umožňujícího využití 4. nadzemního podlaží objektu 
- rozšíření ubytovacích kapacit Ubytovny SPORT v rozsahu nezbytném pro provozování 

sportovních aktivit během případného celoroční provozu zimního stadionu 
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přičemž se současně zavazuje poskytnout spolufinancování tohoto záměru formou investiční 
dotace poskytnuté společnosti Podniky města Šumperka a.s. do výše 20 mil. Kč. 
 
b) schválit usnesení, kterým zastupitelstvo města doporučí radě města v působnosti valné 
hromady společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, 
IČO: 65138163, ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře uvedené společnosti, udělit 
představenstvu této společnosti následující závazný pokyn týkající se obchodního vedení 
společnosti tohoto znění: 
„Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO: 65138163, v působnosti valné 
hromady společnosti uděluje představenstvu společnosti závazný pokyn týkající se dalšího 
provozování objektu Ubytovny SPORT, na adrese Žerotínova 59, Šumperk, spočívající v plnění 
následujícího úkolu: provedení rekonstrukce objektu Ubytovny SPORT, a to zejména v rozsahu  
- snížení energetické náročnosti objektu provedením stavebně-technických úprav a investic 

do objektu, zejména zateplením vnějšího pláště budovy včetně střechy a výměnou výplní 
okenních otvorů 

- rekonstrukce střechy budovy 
- výstavby výtahu umožňujícího využití 4. nadzemního podlaží objektu 
- rozšíření ubytovacích kapacit Ubytovny SPORT v rozsahu nezbytném pro provozování 

sportovních aktivit během případného celoroční provozu zimního stadionu 
a to za podmínky poskytnutí spolufinancování této rekonstrukce formou investiční dotace 
do výše 20 Kč poskytnuté společnosti Podniky města Šumperka a.s.“ 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

doporučuje ZM 
schválit, že zastupitelstvo města souhlasí se záměrem poskytnout na provoz objektu Ubytovny 
SPORT dotaci z rozpočtu města jejímu provozovateli a ukládá radě města připravit a předložit 
zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Šumperka na podporu provozu sportovní infrastruktury dle čl. 55 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

bere na vědomí 
„Návrh zásahu, lipové stromořadí, nám. Míru“, zpracovatele Ing. Tomáše Krieglera“ spočívající 
v provedení ořezu lip tzv. na hlavu, který bude nadále pravidelně 1x ročně obnovován. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve 2. NP v budově č.p. 94 na pozemku st.p.č. 21 
v k.ú. a obci Šumperk, jehož je budova součástí, (orientačně nám. Míru 20), a to místnost č. 
203 - sklad, místnost č. 204 – technická místnost, místnost č. 205 - klubovnu, místnost č. 206 
- klubovnu, místnost č. 207 - klubovnu, místnost č. 208 - klubovnu, místnost č. 209 – halu, 
místnost č. 210 – předsíň WC a WC muži, místnost č. 211 – předsíň WC a WC ženy  

- účel: realizace aktivit v rámci sociálních služeb (odlehčovací služba ambulantní a 
služba osobní asistence) pro děti a mladé dospělé s autismem 

- doba výpůjčky: určitá od 16.06.2017 do doby zahájení rekonstrukce budovy, 
s výpovědní dobou 3 měsíce 

- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
20.03.2017 do 05.04.2017 dle usnesení rady města č. 2902/17 ze dne 16.03.2017, schválit 
prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 503/10000 na st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka  
- kupující: M. a P. H., bytem Uničov 
- kupní cena:  538,-Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat žadatele o sjednání pachtu k pozemkům  zveřejněných 
usnesením RM č. 2828/17 ze dne 02.03.2017, aby předložili písemné nabídky pachtovného, 
tj. příslušné procento z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro k.ú. Dolní 
Temenice, přičemž byla zveřejněná min. výše pachtovného  2,2% z přiřazené průměrné ceny 
zemědělských pozemků pro k.ú. Dolní Temenice. Nabídka pachtovného bude předložena 
nejpozději do 12:00 hod. dne 21.04.2017. Nabídka bude podána v zalepené obálce s názvem 
„nabídka pachtovného v k.ú. Dolní Temenice“ s vyznačením odesílatele. 
 
       Termín:  13.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
komisi pro otevírání obálek pro stanovení výše pachtovného v k.ú. Dolní Temenice za pozemky 
zveřejněné usnesením RM č. 2828/17 ze dne 02.03.2017. Předseda komise Ing. Hana 
Répalová, vedoucí odboru majetkoprávního, Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta, Dagmar 
Vernerová, referent odboru majetkoprávního. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
07.12.2016 do 29.12.2016 dle usnesení rady města č. 2574/16 ze dne 01.12.2016, schválit 
prodej p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk.  
Kupující: P. a M. V, bytem Nový Malín 
Podmínky prodeje: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu 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 nemovitostí 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu 
prodeje pozemku. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 5/10000 na 
st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka 
- kupní cena: 538,-Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
10.03.2017 do 27.03.2017 dle usnesení rady města č. 2836/17 a č. 2837/17 ze dne 
02.03.2017,  uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě MP /2/2005/Pro/Vr ze dne 14.2.2005 
ve znění dodatků č. 1-7, kterým dojde k úpravě předmětu nájmu v k.ú.  Dolní Temenice, 
nájemce Jiří Komárek – soukromý hospodařící rolník, bytem Bratrušov 51, PSČ 78701, IČO: 
64965309. Dodatkem dojde ke zúžení předmětu pronájmu v k.ú. Dolní Temenice o p.p.č. 
400/12 o výměře 113 m2 a rozšíření předmětu nájmu o p.p.č. 403/2 o výměře 527 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice. 
Podmínky dodatku:  
- účel nájmu: zemědělská činnost 
- pachtovné: 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 

- k úpravě nájemného dojde od 1.1.2017 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
10.03.2017 do 27.03.2017 dle usnesení rady města č. 2838/17  ze dne 02.03.2017,  
pronájem p.p.č. 400/12 o výměře 113 m2 a p.p.č. 400/11 o výměře 126 v k.ú. Dolní 
Temenice.  
Nájemce: S. a L. V., bytem Šumperk. 
Podmínky pronájmu:  
- účel pronájmu: pastvina pro koně 
- sazba nájemného: dohodou 100,-Kč/rok (odvozeno od průměrné ceny zemědělských 

pozemků, min. 100,-Kč/rok) 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemky p. č. 1992/5 o výměře 380 m2  a  p. č. 
st. 1737/2 o výměře 412 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu: a) zázemí vymezené k bytovému domu U Sanatoria 1539/8, Šumperk 
  b) individuální využití 
Nájemné: a) 1,-- Kč/celek/rok 
  b) 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 
  - povinnost odstranění oplocení po ukončení nájmu na náklady nájemce 
 
       Termín:  14.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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ruší 
v plném rozsahu usnesení RM č. 1793/16 ze dne 14.04.2016, kterým byl zveřejněn záměr 
města Šumperka prodat část p.p.č. 1413/4 o výměře cca 575 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
z důvodu odstoupení od záměru prodat p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk své usnesení č. 
1794/16 ze dne 14.04.2016, kterým byla schválena služebnost  cesty a stezky přes p.p.č. 
1413/4 v k.ú. Šumperk. Oprávněnými z věcného břemene jsou L. a J. H., bytem Dolní 
Studénky a V. a P. J., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
z důvodu odstoupení od záměru prodat p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk své usnesení č. 
1083/15 ze dne 01.10.2015, kterým byla schválena služebnost  cesty a stezky přes p.p.č. 
1413/4 v k.ú. Šumperk. Oprávněnými z věcného břemene je M. M., bytem Dolní Libina. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
z důvodu zrušení záměru prodat p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk své usnesení č. 2566/16 ze 
dne 1.12.2016, kterým byl schválen návrh rozdělení pozemku určeného k prodeji jednotlivým 
žadatelům o odkoupení p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel užití práva: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2685 v k.ú. Šumperk 
- uživatel práva: M. M., bytem Libina  
- úhrada za užití práva: 100,- Kč/rok + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.3.běžného roku 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy; 
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 
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- uživatel práva se zavazuje, společně s dalšími vlastníky garáží, kteří p.p.č. 1413/4 v k.ú. 
Šumperk, udržovat dotčený pozemek sloužící jako vjezd včetně zimní údržby 

 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel užití práva: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2684 v k.ú. Šumperk 
- uživatel práva: L. a J. H., bytem Dolní Studénky  
- úhrada za užití práva: 100,- Kč/rok + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.3. běžného roku 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 
- uživatel práva se zavazuje, společně s dalšími vlastníky garáží, kteří p.p.č. 1413/4 v k.ú. 

Šumperk, udržovat dotčený pozemek sloužící jako vjezd včetně zimní údržby 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel užití práva: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 2686 v k.ú. Šumperk 
- uživatel práva: V. a P. J., bytem Šumperk 
- úhrada za užití práva: 100,- Kč/rok + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.3. běžného roku 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy 
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 
- uživatel práva se zavazuje, společně s dalšími vlastníky garáží, kteří p.p.č. 1413/4 v k.ú. 

Šumperk, udržovat dotčený pozemek sloužící jako vjezd včetně zimní údržby 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
01.03.2017 do 17.03.2017 dle usnesení rady města   č. 2661/16 ze dne 29.12.2016, 
předání vodovodního řadu a splaškové kanalizace situované na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 
1070/3, p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 
23.7.2014 vydán Městským úřadem v Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační 
souhlas č.j. MUSP 69447/2014, sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU, jež jsou ve vlastnictví města 
Šumperk, do provozování společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., 
se sídlem: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 IČO: 47674911, a to na základě dodatku 
ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a úpravě vzájemných vztahů uzavřené dne 
15.10.2004 mezi městem Šumperk jako vlastníkem, Šumperskou provozní 
vodohospodářskou společností, a.s. jako provozovatelem a za účasti společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Provozování kanalizace a vodovodu bude společností 
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ŠPVS vykonáváno bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům 
provozovatelem, dle příslušných právních předpisů jeho jménem a na jeho účet. To vše do 
doby, kdy město Šumperk bude moci vložit kanalizaci a vodovod do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem: Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO: 
47674954. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p. č. 3084  p. č. 1257/60 v k.ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační 
distribuční soustavy: „Šumperk - Javoříčko, p.č. 3084, město Šumperk, přeložka NNk“ – 
přeložka stávajícího zemního kabelového vedení NN v rámci investiční akce města – 
rekonstrukce ul. Javoříčko. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

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

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

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

 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 
pozemku p.č. 2076/3 v k.ú. Šumperk část stavby: „Stavební úpravy BD Nemocniční 747/48 
v Šumperku, na parc. č. st. 912, 584/1, 584/2, 583/2 a 2076/3, k.ú. Šumperk“ – přesah 
fasádního izolantu, kamenného soklu a stávající střechy, nový chodník, uložení dešťové 
kanalizace, umístění základů zídky pro oplocení. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Jeseníky přes hranici, z. s., se sídlem tř. A. Kašpara 37, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26574047 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
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- 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 ve výši 500,-- 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 31.01.2020. V 
případě nedodržení stanoveného termínu 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:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemky p. č. 274/2, 274/10, 274/34, 921/7 v k.ú. Dolní 
Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, Š., NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 10.100,- Kč + DPH v 

platné sazbě. Úplata je splatná před vkladem věcného břemene do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od podpisu smlouvy 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat na služebném pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Dolní Temenice stavbu 
podzemního vedení komunikační sítě: „Propojení sítí TMCZ v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČO 64949681 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 13.530,-- Kč + DPH v 
platné sazbě. Úplata je splatná před vkladem věcného břemene do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva, kterou vlastník pozemků p. č. 1376 a 1316/7 v k. ú. Horní 
Temenice (komunikace za Hniličkou) zřídí pro stavebníka právo přístupu a příjezdu přes 
předmětné pozemky k pozemkům ve vlastnictví stavebníka určeným ke stavbě RD p. č. 
1390/3, 1391/2 a 227/2 v k. ú. Horní Temenice, a dále uzavřít smlouvu o právu provést 
stavbu, kterou vlastník pozemku p. č. 1376 v k. ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu zpevněné plochy pro účely zajištění sjezdu 
z komunikace Za Hniličkou na pozemky stavebníka určené ke stavbě RD. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
D. a K. N., oba bytem Šumperk. 
Podmínky: 
- Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI 
- Smlouva o užití práva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace komunikace Za 

Hniličkou, smlouva o právu provést stavbu na dobu určitou do doby realizace stavby 
sjezdu, nejpozději do 31. 12. 2019 

 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/7 o výměře 60 m2 v k. ú. Šumperk 
(část zahrady k bytovému domu Javoříčko 1528/12, Šumperk). 
Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   
   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky nájmu: povinnost údržby oplocení, porostů, staveb a odstranění staveb po  
   ukončení nájmu na náklady nájemce 
 
       Termín:  18.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1462/17 o výměře 19 m2 v k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu Banskobystrická 1274/41, Šumperk). 
Účel nájmu:   individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
   výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  18.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout částí pozemku p. č. 555/23 o celkové výměře 61 m2 v k. ú. 
Šumperk (část zahrady k bytovému domu Balbínova 1535/26, Šumperk). 
Účel nájmu:   a) pozemek pro individuální využití  
   b) pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 
   b) 30,-- Kč/m2/rok  
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání  důvodu, 
   výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky nájmu: povinnost údržby stavby a odstranění stavby po ukončení nájmu na  
   náklady nájemce 
 
       Termín:  18.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 257/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice. 
Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání  důvodu, 
   výpovědní lhůta se stanovuje šestiměsíční 
Podmínky nájmu: povinnost údržby oplocení a odstranění oplocení po ukončení  
   nájmu na náklady nájemce 
 
       Termín:  18.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 68/96/Pro ze 
dne 20.01.1996, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.07.2008, Dodatku č. 2 ze dne 24.03.2009 
a Dodatku č. 3 ze dne 02.05.2013, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem 
a manžely R. a D. P., oba bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 
1346/7 o výměře 61 m2 pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 37 m2, b) pozemek 
pod ostatní stavbou – 24 m2, za celkové roční nájemné 905,-- Kč. 
Změnou nájemní smlouvy dojde z důvodu rozšíření stávající stavby k úpravě výměr pro 
jednotlivé účely nájmu a s tím spojené změně výše ročního nájmu, přičemž nově bude předmět 
nájmu pronajatý pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 18,5 m2, b) pozemek pod 
ostatní stavbou – 42,5 m2, za celkové roční nájemné 1.368,-- Kč. 
 
       Termín:  18.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. st. 2082/2 o výměře 48 m2 
v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné: 30,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 
s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku a stavby na náklady nájemce 
   - povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce 
 
       Termín:  14.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0013/2015 
uzavřené dne 29. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 10 v domě na ulici Banskobystrická 1274/41 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 do 30. 4. 
2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

schvaluje 
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uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0022/2015 
uzavřené dne 28. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. O., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 7 v domě na ulici Banskobystrická 1274/41 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2017 do 31. 5. 
2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0014/2015 
uzavřené dne 29. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. a J. N., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 2 v domě na ulici Banskobystrická 
1277/46 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 
do 30. 4. 2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0015/2015 
uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a Z. Š., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 1 v domě na ulici Banskobystrická 
1279/50 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 
do 30. 4. 2018. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0016/2015 
uzavřené dne 29. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 3 v domě na ulici Banskobystrická 1279/50 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 do 30. 4. 
2018. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
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uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. P/0008/2015 
uzavřené dne 20. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 do 30. 4. 
2018. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. SML/2016/0149/OSM uzavřené dne 25. 4. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. O., 
bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 55 v domě  na 
ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu 
od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. MS/0001/2015 
uzavřené dne 20. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Z. R., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 14 v domě na ulici Lidická 1313/77 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0017/2015 
uzavřené dne 21. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. a L. S., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 14 v domě na ulici Zahradní 2707/35 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 5. 2017 do 30. 4. 
2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0025/2015 
uzavřené dne 29. 5. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
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IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. Š., bytem Šumperk, jako nájemci 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 22 v domě na ulici Zahradní 2708/37 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2017 do 31. 5. 
2018. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0002/2015 
uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a V. V., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 23 v domě na ulici Zahradní 2722/33 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2017 do 30. 9. 
2017. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
prominutí úhrady úroku z prodlení a nákladů řízení vzniklých z žalovaných pohledávek 
nájemného a služeb spojených s užíváním nebytového prostoru na adrese Temenická 91 
v Šumperku vůči dlužníku E. K., Šumperk. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 638/16, kterým byla schválena 
změna usnesení č. 535/16 ze dne 14.7.2016, kterým byl schválen budoucí bezúplatný převod 
části p.p.č. 876 v k.ú. Dolní Temenice a části p.p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 
60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za účelem realizace 
stavby „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá v odstranění poslední věty usnesení 
„S Olomouckým krajem bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací“. 
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Temenická 35, Šumperk – rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace – 2. a 3. etapa“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se 
sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 
3.338.995,00 Kč bez DPH, tj. 3.839.844,25 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 31.05.2017 s nájemcem J. K., bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.06.2017, jejímž předmětem bude byt č. 2958/71 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s manžely L. a J. H., bytem Nový Malín. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení 
vlastníka č. 2958/71 (dle projektové dokumentace č. 412) v budově č.p. 2958 na pozemku 
st.p.č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 
Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 2997/10000 na společných částech domu č.p. 
2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/69, byt č. 2958/70 a 
byt č. 2958/71 a spoluvlastnického podílu o velikosti 95/10000 na společných částek domu 
č.p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek byt č. 2958/1 – 
2958/80. Kupní cena: 370.600,-Kč. 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

ukládá 
odboru RÚI zařadit do akčního plánu města pro rok 2017-2019 vybudování komunikace z ul. 
Americké k plánované výstavbě  v souladu s územním plánem na p.p.č.1291/3,  p.p.č. 3019, 
p.p.č. 1291/6 a p.p.č. 1278/18 vše v k.ú. Šumperk. V roce 2017 zadat projektovou 
dokumentaci na komunikaci a inženýrské sítě na p.p.č. 1291/9 a st.p.č. 1895/2 v k.ú. 
Šumperk a v roce 2018 realizaci výstavby. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako stavebníkem a BM LAND 
ČESKO s.r.o., IČO: 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, jako 
vlastníkem pozemků, kterou vlastník pozemků p.č. 1015/1, p.č. 1015/2, p.č. 2094/8, p.č. 
1067/2, p.č. 1067/28 a p.č. 1067/29 v kat. území Šumperk poskytne stavebníkovi souhlas 
provést na těchto pozemcích stavbu protipovodňového valu dle přiloženého nákresu 
předpokládaného záboru pozemků. Stavebník se zaváže realizovat stavbu nejpozději do 
31.12.2020. 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako stavebníkem a BM LAND 
ČESKO s.r.o., IČO: 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, jako 
vlastníkem pozemků, kterou vlastník pozemků p.č. 984/4, p.č. 1015/2 a p.č. 2094/3 v kat. 
území Šumperk poskytne stavebníkovi souhlas provést na těchto pozemcích stavbu 
komunikace dle přiloženého nákresu předpokládaného záboru pozemků, vypracovaného 
společností CEKR CZ s.r.o., zak. číslo: 0808-16/1 na akci „Průmyslová zóna IV. Šumperk, 1, 
etapa“. Stavebník se zaváže realizovat stavbu nejpozději do 31.12.2020. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2016. 

 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 76.697,28 73.182,18 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 24.629,33 96.240,17 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka - 101.906,78 216.566,14 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek -9.326,99 9.326,99 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  236.559,37 235.212,41 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 79.604,88 3.202,82 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Silvie Zjavková - 8.523,62 59.925,99 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 238.671,30 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. 249.086,35 33.722,20 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil 465.092,39 295.068,60 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 42.373,29 3.409,54 



62. RM – 6. 4. 2017  

 
22 

 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o. 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, 8. května 
63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o. 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Sluneční 
38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  
 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Vrchlického 
22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  
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schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Šumavská 
21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B,IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  
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schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 
nám. 6, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny Šumperk, 17. 
listopadu 6, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2016 
příspěvkových organizací města Šumperka takto: 

(v Kč) 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 100.879,46 49.000,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 30.869,50 90.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr. 
Hynek Pálka 114.659,36 0,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek 0,00 0,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner 236.771,78 235.000,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková 82.807,70 0,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Silvie Zjavková 51.402,37 0,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 138.671,30 100.000,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. 141.492,79 141.315,76 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 710.471,23 49.689,76 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 10.023,83 35.759,00 

 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: ředitelé p. o.  
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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:   T. V., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 
Výše částky: 70.000,- Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  04.05.2017 
       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:   Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., Bratrušovská 2633/15,  
  Šumperk, IČO 02214652 
Zastoupený: Annou Kouřilovou 
Účel použití: na činnost 
Výše částky:  25.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
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:   D. Š., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s mezinárodními atletickými závody vozíčkářů v Arabských 
  emirátech 
Výše částky:  20.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
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:   V. V. V., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s konáním 17. IPCA MS tělesně postižených šachistů  
  v Ružomberku na Slovensku 
Výše částky: 25.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
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:   O. Ch., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s reprezentací v oblasti tanečního sportu 
Výše částky: 20.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
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:   Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44,  
  Šumperk, IČO 02214946 
Zastoupený: Márií Chmelařovou   
Účel použití: na činnost 
Výše částky: 15.000,- Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
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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:   Svaz důchodců ČR, MO pracovníků školství, Šumperk, 8. května 870/63,  
  Šumperk, IČO 01586980 
Zastoupený: Mgr. Helenou Záchovou 
Účel použití:  na činnost 
Výše částky: 10.000,- Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
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:   Tělocvičná jednota Sokol Šumperk - Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 
  IČO 49561375 
Zastoupený: Evou Filipiovou 
Účel použití: na činnost 
Výše částky: 20.000,- Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
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:   M. V., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s provozem autokrosu 
Výše částky: 50.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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neschvaluje 
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:   M. L., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s provozem motokrosu 
 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin základních škol zřizovaných městem 
Šumperkem v období velikonočních prázdnin ve čtvrtek 13.04.2017. 
 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 z důvodu vyhlášení ředitelského 
volna v úterý 2. května 2017 v Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287. 
 

 

schvaluje 
záměr a realizaci zabezpečení vstupů do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město 
Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2017 účelové investiční 
příspěvky na pokrytí nákladů se zabezpečením vstupů do mateřských škol následovně: 
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, 

ve výši 352 tis. Kč 
- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace,  

IČO 00852091, ve výši 362 tis. Kč 
- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace,  

IČO 71011994, ve výši 199 tis. Kč 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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souhlasí 
s podáním žádosti Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, o dotaci z fondu 
kinematografie v rámci výzvy "Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2017 - 2018". 
V případě schválení bude dotace určena k modernizaci zvuku na Dolby Atmos. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

souhlasí 
s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o individuální dotaci 
Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů provozní činnosti Střediska ekologické 
výchovy Švagrov pro rok 2017 ve výši 650.000,- Kč a s uzavřením smlouvy s Olomouckým 
krajem o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů provozní činnosti 
Střediska ekologické výchovy Švagrov pro rok 2017. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 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 vybudování 
zádveří k oddělení prostor tělocvičny a vchodu na sociální zařízení pro veřejnost při využití 
školního hřiště, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, v souladu s ustanovením § 
31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a 
oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy  
dle předloženého návrhu, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 134/20166 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Dodávání kompletně zpracovaného 
městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh“ v rozsahu dle 
schválené zadávací dokumentace pro zpracování nabídky 
 
členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
 
členové: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Helena Miterková, Bc. Marek Juráň (šéfredaktor 
Uničovského zpravodaje), Mgr. Kamila Šeligová, Bohuslav Vondruška, DiS, Ing. Mgr. Jan 
Havlíček, Ing. Jiří Gonda 
 
náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Mgr. Olga Hajduková, zástupce vydavatele Radničních listů 
statutárního města Olomouc, MgA. Kamil Navrátil, Mgr. Eva Rutarová, Ing. Zdeněk Muroň, 
JUDr. Michael Kohajda 
 
minimální seznam dodavatelů:  
 
Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk, PSČ 787 01,  IČO 26790530 
PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20, PSČ 788 21, IČO 69240337 
Strategic Consulting, s.r.o., Praha 10-Vinohrady, Pod Rapidem 10,  PSČ 100 00, IČO 
25792920 
Artory – Consulting, Evaldova 34A, Šumperk,  PSČ 787 01, IČO 27782921 
Jam Promotion, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25396463 
 
       Termín:  10.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
zadávací podmínky včetně příloh na veřejnou zakázku „Dodávání kompletně zpracovaného 
městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh“. 
 
       Termín:  06.04.2017 
       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: 
 

01.05.2017 (pondělí): Oslavy 1. máje, Sady 1. máje u Vily Doris, od 13:00 do 18:00 hod. 
 

08.05.2017 (pondělí): Kloboukový den, park – Vila Doris, od 10:00 do 18:00 hod. 
 

Šumperský majáles 2017 
17.05.2017 (středa): prostor Skateparku od 12:00 do 24:00 hod.,  
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19.-20.05.2017 (pátek, sobota): oplocené hřiště při SŠŽTS, Gen. Krátkého, vždy  od 12:00 do 
24:00 hod. 
 

17.05.2017 (středa): S bílou holí pro Bílou pastelku aneb Kafíčko potmě, Sady 1. máje u Vily 
Doris, od 09:00 do 17:00 hod. 

27.05.2017 (sobota): Den sousedů, ul. Pražská, od 12:00 do 24:00 hod. 
 

01. - 02.06.2017 (čtvrtek, pátek): Slavnosti města Šumperka, Pavlínin dvůr, od 17:00 do 
22:00 hod.
03.06.2017 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2017, v Pavlínině dvoře a v Sadech 1. máje, 
od 09:00 do 24:00 hod. 

12.06.2017 (pondělí); 14.06.2017 (středa); 16.06.2017 (pátek): Šumperská nokturna, 
Kostelní náměstí, od 20:30 do 22:00 hod. 
 

08.-11.06.2017 (čtvrtek-neděle): Divadlo v parku, Letní scéna – Sady 1. máje, vždy od 19:00 
do 24:00 hod. 
 

10.06.2017 (sobota): Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka, nám. Míru, od 13:30 
do 24:00 hod. 

07.05.2017 (neděle): Duhový most – Zámeček, koncert skupiny 05 a Radeček a Voxel, 
venkovní areál a hřiště ZŠ, Sluneční 38, od 17:00 do 22:00 hod.

23.06.2017 (pátek): Temenická pouť na Sluneční škole, venkovní areál ZŠ, od 15:00 do 
24:00 hod. 

 
13.12.2017 (středa): Česko zpívá koledy, vnitřní prostory školy a prostor před školou, od 
17:00 do 20:00 hod. 

 
 

16.08.2017 (středa): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 16:00 do 22:00 hod. 
17.08.2017 (čtvrtek): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 22:00 hod. 
18.08.2017 (pátek):  MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 08:30 do 24:00 hod. 
19.08.2017 (sobota): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 24:00 hod. 
20.08.2017 (neděle): MFF, Sady 1. máje a Pavlínin dvůr, od 09:00 do 22:00 hod. 

25.08.2017 (pátek): Revival Invaze, Pavlínin dvůr Šumperk, od 19:00 do 24:00 hod. 
 

23.09.2017 (sobota): Medový den v Šumperku, areál SOŠ, Zemědělská 3, od 09:00 do 17:00 
hod. 
 

29.04.2017 (sobota) a 30.09.2017 (sobota): Sousedská žranice, ulice Na Hradbách, Polská 
od 09:00 do 19:00 hod. 
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       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
cenu za pronájem stánkového místa na Slavnostech města Šumperka 2017 
 - 1000 Kč/den nebo 500 Kč/krácený den pro prodejce občerstvení s prodejem rozlévaných 
alkoholických nápojů (bez možnosti prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem 
alkoholu nad 15%)   
- 200 Kč/den nebo 100 Kč/krácený den pro prodejce občerstvení bez prodeje rozlévaného 
alkoholu a pro prodejce ostatního zboží 
Stánkové místo pro prodejce bez prodeje rozlévaného alkoholu s certifikovanou regionální 
značkou bude poskytnuto zdarma 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů a regionálních produktů 
(cena je uváděna včetně DPH): 
 
Zvonek s logem Šumperka a radnice 40,- Kč 
Náprstek s logem Šumperka a radnice 30,- Kč 
Med květový – pastovaný 750 g 182,- Kč 
Med květový 750 g 182,- Kč 
Med květový – lesní 750 g 182,- Kč 
 
       Termín:  06.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 7 k smlouvě o obchodní spolupráci s firmou DARUMA spol. s r. o., se 
sídlem Zelinářská 330/10, 301 00 Plzeň, IČO: 16736842. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Junák – český skaut, středisko Rudy 
Knotka Šumperk, z. s., se sídlem nám. Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk, IČO 16626851, na 
pořádání koncertu na podporu nemocné dívky pořádaného dne 23. dubna 2017. 
 
       Termín:  23.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
pořízení sborových stupňů do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro účely pořádání 
koncertů Šumperského dětského sboru od fy Vše pro dítě s. r. o., Šumavská 17, 787 01 
Šumperk, IČO 49973307, dle nabídkové ceny 44.000,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  30.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 částku 
44 000,- Kč náklady na pořízení sborových stupňů do klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: 
„Parkoviště a sběrná místa pro odpad – ulice Fibichova, Šumperk – etapa 2017“  
 
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   
                      
- minimální seznam zájemců ve složení: 
Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, odštěpný závod Morava, Tovární 3,  
620 00  Brno, ICO: 60838744 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO: 41031024 
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno,  
IČO 48035599
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1,Šumperk, IČO 00150584 
JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - fasáda“ uchazeče Karnet a.s., Tuřanka 574/34, 627 00 
Brno IČO 27738248.  
Nabídková cena je 2.965.418,83 Kč bez DPH, tj. 3.588.156,78 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 
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schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: 
„Rekonstrukce komunikace ul. Vančurova v Šumperku – II. etapa“  
 
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   
                      
- minimální seznam zájemců ve složení: 
Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 odštěpný závod Morava, Tovární 3,  
620 00 Brno, ICO 60838744 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno IČO 
48035599
M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 
JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „PONITS – fasáda, střecha“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  
   Mgr. Miroslav Adámek 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
        Mgr. Jiří Novák 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk, IČO 47153903 
EXPERIOR s.r.o., Říční 114, 78991 Štíty, IČO 28577132 
VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, IČO 25878778 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou ORIS PLUS spol. s r. o., K rozkoši 140, 149 00 Praha 4 – 
Šeberov, IČO 65409418 na dodávku a montáž RFID systému pro akci: „RFID systém pro 
Městskou knihovnu“. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 
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ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtu roku 2017 částku 752 tis. Kč. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Veselá školka – navýšení 
kapacity MŠ v Šumperku“ zhotovitelem akce EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 
Zábřeh, IČO 4103024. Nabídková cena je 13.284.276 Kč bez DPH, tj. 16.073.974 Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Most M1 Fibichova přes potok Temenec“ uchazeče SART – stavby a rekonstrukce a.s., 
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671.  
Nabídková cena je 1.476.300,00 Kč bez DPH, tj. 1.786.323,00 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Radnice – stavební úpravy 
podkroví“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  
   Ing. Zdeněk Stojaník 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
        Ing. Petr Fornůsek         
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk, IČO 47153903 
EXPERIOR s.r.o., Říční 114, 78991 Štíty, IČO 28577132 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024
STAVOKOMPLEX  TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 
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bere na vědomí 
zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2016. 
 

bere na vědomí 
informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 
2016. 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. S., trvale bytem 
Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

1.5.2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 108 o velikosti 1+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 105 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a O. B., zastoupeným 
zmocněncem D. B., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
 
- předpokládaný zánik nájmu k 30.4.2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1.5.2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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bere na vědomí 
informaci k založení společnosti s ručením omezením společností PONTIS Šumperk, o.p.s. 
 
 

bere na vědomí 
Zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2016. 
 
 

ukládá 
vedoucí odboru ŠKV připravit návrh výběrového řízení na pořádání vánočních trhů pro rok 
2017 s limitem 500 tis. Kč včetně DPH a s možností zrušení řízení bez udání důvodů.  
 
       Termín:  28.04.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 




