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Spis. zn.:  45061/2017 
                Č.j.:  45068/2017 

 

z 65. schůze Rady města Šumperka ze dne 11. 5. 2017 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

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

schvaluje 
1) rozpočtová opatření č. VII roku 2017: 

  příjmy ve výši:       1.612 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            5.351 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 541.044 tis. Kč 
  výdaje celkem: 679.618 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  687.584 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   681.488 tis. Kč 
 
2) přesun rozpočtových prostředků sociálního fondu 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM ze dne 13.01.2011 č. 242/11 ve věci složení likvidační komise movitého 
majetku města Šumperka: 
- předseda: z Ing. Jiřího Andrle na Bc. Dagmar Güttlerovou 
- sekretář: z Evženie Kubínové na Janu Pavelkovou 
s účinností od 15.05.2017. 
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

RM doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Divadlem Šumperk, s.r.o. ze dne 
10. 1. 2017 na pořízení nového rezervačního systému a zavedení EET a na výměnu podlahy 
jeviště divadla. Dodatkem se mění ustanovení článku I. smlouvy ve výši dotace z 793.000,- Kč 
na 1.045.000,-Kč.  
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
kontrolu usnesení č. 2484/16, 2630/16, 2661/16, 2666/16, 2667/16, 2673/16, 2693/17, 
2694/17, 2726/17, 2730/17, 2731/17, 2732/17, 2798/17, 2799/17, 2800/17, 
2818/17, 2820/17, 2821/17, 2822/17, 2823/17, 2831/17, 2833/17, 2834/17, 
2835/17, 2842/17, 2843/17, 2844/17, 2856/17, 2857/17, 2861/17, 2882/17, 
2897/17, 2898/17, 2899/17, 2901/17, 2909/17, 2910/17, 2911/17, 2938/17, 
2939/17, 2940/17, 2941/17, 2944/17, 2946/17, 2948/17, 2949/17, 2950/17, 
2954/17, 2957/17, 2958/17, 2959/17, 2960/17, 2961/17, 2962/17, 2963/17, 
2964/17, 2965/17, 2966/17, 2967/17, 2968/17, 2969/17, 2970/17, 2971/17, 
2973/17, 2977/17, 2978/17, 2979/17, 2980/17, 2990/17, 2991/17, 2992/17, 
2993/17, 2994/17, 3007/17, 3008/17, 3009/17, 3011/17, 3012/17, 3015/17, 
3016/17, 3017/17, 3018/17, 3019/17, 3020/17, 3021/17, 3022/17, 3023/17, 
3024/17, 3025/17, 3026/17, 3027/17, 3028/17, 3029/17, 3030/17, 3031/17, 
3032/17, 3033/17, 3034/17, 3035/17, 3036/17, 3037/17, 3041/17, 3042/17, 
3043/17, 3044/17, 3045/17, 3046/17, 3047/17, 3048/17, 3049/17, 3050/17, 
3051/17, 3052/17, 3053/17, 3054/17, 3056/17, 3058/17, 3061/17, 3062/17, 
3063/17,  3070/17. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
1822/16 do 30.05.2017 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
2855/17 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Volf 
 

ruší 
část 2) usnesení RM č. 2336/17 ze dne 22. 9. 2016 na žádost oprávněného GasNet, s.r.o. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 30,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky před nově vznikající kavárnou v ul. Kozinova 10 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2240 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 9,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky před provozovnou v ul. Úzká 6 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 17,5 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky před provozovnou kavárny v ul. Gen. Svobody 55/30 – předzahrádka 
typ 1. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Temenice 
se stavbou komunikace o velikosti 24,5 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 
16.04.2009 a dle UMR č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu určitou vždy od 
května do října příslušného kalendářního roku za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
před provozovnou baru v ul. Temenická 95 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 18,0 m2, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
a dle UMR č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky před bistrem na Hlavní třídě 6 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
v případě realizace převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 3263/3 z vlastnictví stávajících 
vlastníků Z. H. a V. Š., každý se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/2 vzhledem k celku, na 
nového vlastníka, kterým je město Šumperk, závazek pronajmout  pro umístění předzahrádky 
typu 1 část pozemku p.č. 3263/3 v k.ú. Šumperk se stavbou přístupového chodníku a 
částečně veřejné zeleně, za podmínek dle UMR č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle UMR 
č.566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, případně dle později platných usnesení, na dobu 
neurčitou za účelem zřízení venkovní předzahrádky, ve prospěch provozovatele provozovny 
umístěné v budově č.p. 666 v k.ú. Šumperk, kdy tento závazek pronájmu bude obsažen ve 
směnné smlouvě uzavírané mezi městem Šumperk a spoluvlastníky pozemku p.č. 3263/3 
v k.ú. Šumperk – Z. H. a V. Š., každý se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/2 vzhledem 
k celku, kdy předmětem směny budou pozemky v prostoru autobusového nádraží, mj. 
pozemku 3263/3 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
vrácení nájemného uhrazeného nájemcem M. H. za pronájem části pozemku p.č. 2248/1 
v k.ú. Šumperk za rok 2017.  
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

neschvaluje 
poskytnutí požadované finanční kompenzace ve výši 5.000,- Kč M. H. dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
10.03.2017 do 27.03.2017 dle usnesení rady města č. 2828/17 ze dne 02.03.2017,  pacht  
pozemků v k.ú. Dolní Temenice, jmenovitě:  
- pozemek parcelní číslo 567/1 o výměře 320 m2; 
- pozemek parcelní číslo 568 o výměře 5701 m2; 
- pozemek parcelní číslo 571/1 o výměře 424 m2; 
- pozemek parcelní číslo 529/1 o výměře 233 m2; 
- pozemek parcelní číslo 529/10 o výměře 56 m2; 
- pozemek parcelní číslo 529/11 o výměře 3176 m2; 
- pozemek parcelní číslo 912/2 o výměře 272 m2; 
 
pachtýř: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. se sídlem Zemědělská 2520/16, Šumperk, 
IČ 48392952; 
 
podmínky pachtu:  
- účel pachtu: zemědělská činnost; 
- pachtovné: 2.000,-Kč/ha/rok 
- pachtýř uhradí pachtovné za rok 2016, 2015 a 2014 ve výši pachtovného schváleného 

propachtovatelem pro dané období. 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
13.02.2017 do 01.03.2017 dle usnesení rady města č. 2739/17 ze dne 09.02.2017, schválit 
prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 4000/10000 na st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
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- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání, pozemek a stavba jiného vlastníka;  
- kupující: A. K. S., bytem Šumperk; 
- kupní cena: dle znaleckého posudku jako kupní cena obvyklá, tj. 40.000,-Kč; 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva; 
- před podpisem kupní smlouvy budou narovnány závazky z nájemní smlouvy, jejímž 

předmětem je pronájem spoluvlastnického podílu na st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk;  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
13.02.2017 do 01.03.2017 dle usnesení rady města č. 2737/17 ze dne 09.02.2017, schválit 
prodej  st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu;  
- kupující: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 Společenství vlastníků pro dům B. Němcové 

890/6, Šumperk, se sídlem B. Němcové 890/6, 78701 Šumperk, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 F. M., bytem Velké Losiny, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 F. P., bytem 
Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 T. P. a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 
E. P., oba bytem Dolní Studénky; 

- kupní cena: 400,-Kč/m2;  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva; 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1412/2 o výměře 651 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: zajištění vstupu k domu, zázemí k domu;  
- kupní cena: 400,-Kč/m2;  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva;  
- v případě splátkování kupní ceny bude při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

uhrazeno min. 10% z kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v 11 pravidelných 
měsíčních splátkách s převedením vlastnického práva po uhrazení kupní ceny;  

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou podmínky budoucího prodeje 
stanoveny v rámci schvalování uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní; 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit pronájem p.p.č. 68/1 o výměře 779 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek:  
- účel pronájmu: zahrada;  
- sazba nájemného: dohodou 
-  a) 400 m2 5,-Kč/m2/rok 
-  b) 379 m2 1,-Kč/celek/rok; 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za rok 2014, 2015 a 2016 ve výši celkem 11.685,-Kč, 

což odpovídá vyhlášené sazbě za pronájem pozemků v daném období, tj. 5,-Kč/m2/rok; 
- zpětné nájemné bude uhrazeno při podpisu nájemní smlouvy;  
- nájemce bude na své náklady udržovat břeh p.p.č.61/22 v k.ú. Dolní Temenice, který 

navazuje na p.p.č. 68/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucích služebných pozemcích p. č. 200/1, st. 248/2 a 564/1 v k.ú. Dolní Temenice 
plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Šumavská“, včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 
plynárenského zařízení. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od podpisu 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 31.03.2020. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku p. č. 1257/89 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení: „REKO MS 
Šumperk – Tyršova“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v 
právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od podpisu 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 31.03.2020. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přípojku dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 1904/26 v k. ú. Šumperk, 
pro účely připojení RD na adrese Puškinova 1637/35, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávnění z věcného břemene:  
M. a I. M., oba bytem Bělá pod Pradědem 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 
VBb/0020/2014/Pe ze dne 28.06.2014. 

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

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2080/2 v k. ú. 
Šumperk, pro účely připojení areálu mycího centra na adrese Zábřežská 3294/54, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
J. D., bytem Šumperk 
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 2.286,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 746,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 
1.540,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0026/2014/Pe ze dne 
18.08.2014, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 565/3 o výměře 1300 m2 
v k. ú. Šumperk (vymezená plocha k bytovému domu Zábřežská 921/50, Šumperk). 
 
Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití 
   b) veřejně přístupná travnatá plocha, pronajatá jako zázemí k bytovému 
   domu Zábřežská 921/50, Šumperk 
   c) pozemky pod ostatními stavbami 
 
Nájemné:  a) 5,- Kč/m2/rok 
   b) 1,-- Kč/celek/rok 
   c) 30,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu  
   dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady  
   nájemců, povinnost odstranit stavby po ukončení nájmu na náklady  
   nájemců. 
 
       Termín:  22.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/5 o výměře 60 m2 v  k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu Lidická 1313/77, 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:  22.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemky p. č. 1940/3 o výměře 1318 m2 a p. č. 
3100 o výměře 28 m2 v k. ú. Šumperk (pozemek v lokalitě Kotle). 
Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití 
   b) pozemek pod ostatními stavbami 
Nájemné:  a) 5,- Kč/m2/rok 
   b) 30,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, 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 odstranit stavby po ukončení nájmu na náklady  
   nájemce. 
 
       Termín:  22.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP/0006/2015/Pe 
ze dne 01.07.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2015, uzavřenou mezi 
pronajímatelem městem Šumperkem a nájemkyní J. P., bytem Šumperk, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku p. č. 1484/6 o výměře 257 m2 pro účely individuálního využití, za 
celkové roční nájemné 1.285,-- Kč. 
Změnou nájemní smlouvy dojde z důvodu plánované výstavby zahradní pergoly k rozšíření 
účelu nájmu a s tím spojené změně výše ročního nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu 
pronajatý pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 245 m2, b) pozemek pod ostatní 
stavbou – 12 m2, za celkové roční nájemné 1.585,-- Kč. Účinnost změny k 01.07.2017. 
 
       Termín:  22.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvu o právu provést na pozemku p. č. 899 v k. ú. Dolní Temenice přípojku vodovodu a STL 
plynovodu, v rámci plánované stavby: „Výstavba RD na p. č. 523/11, k. ú. Dolní Temenice“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
P. a L. J., oba bytem 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 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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucích 
oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.03.2020. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ. 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu nemovitosti 
MP/0032/2012/Pe, uzavřené dne 02.10.2013 mezi pronajímatelem městem Šumperkem a 
nájemcem J. K., bytem Šumperk, k pronájmu spoluvlastnického podílu o velikosti 
2000/10000 na pozemku p. č. st. 998 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Myslbekova 
840/24, Šumperk). Nájemní vztah skončí ke dni podpisu dohody. Povinnost úhrady 
nájemného skončí ke dni 31.12.2014, z důvodu prokazatelného neužívání předmětu nájmu ze 
strany nájemce v následujícím období. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek p.č. st. 1079 a budovu bez 
č.p./č.ev., situovanou na pozemku p.č.st. 1079 (or. areál sběrného dvora ul. Příčná) za 
následujících podmínek: 
účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 
nájemné: 80 000,- Kč/rok bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné sazbě 
doba nájmu: určitá od 01.07. 2017 do 30.6.2022 
povinnosti nájemce: 
- uzavřít smlouvy na dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, telefonního spojení, internetu 
s dodavateli těchto služeb 
- spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a zajišťovat jeho opravy 
- zajistit ochranu pronajatého majetku 
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu. 
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení rady města č.2021/16 ze dne 02.06.2016 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č.1273/10 – ostatní plocha a část pozemku 
p.č. 2104/5 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk (dle GP č.6768-510/2017 označen jako 
pozemek p.č. 1273/39 – ostatní plocha o v výměře  400 m2 v k.ú. Šumperk - lokalita 
autobusového nádraží v Šumperku) ve vlastnictví města Šumperk za majetek ve vlastnictví 
společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO 45192057  (dílo komunikace, nástupních ostrůvků a chodníku na pozemku 
p.č.1273/10 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk). 
 
Účel: majetkoprávní vypořádání lokality autobusového nádraží v Šumperku s finančním  
 vyrovnáním ve prospěch společnosti ČSAD Ostrava a.s. ve výši 1.000.000,--Kč. 
 
       Termín:  13.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
13.04.2017 do 02.05.2017 dle usnesení rady města č. 2967/17 ze dne 06.04.2017,  
vypůjčit nebytové prostory v 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 za těchto podmínek: 
půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO: 00303461 
vypůjčitel: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01, 
IČO: 25852957 
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 
služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová voda) 
se vypůjčitel zavazuje hradit půjčiteli paušální částkou ve výši 1.000,-Kč vč. DPH/měsíc s tím, 
že úhrada za měsíc červen 2017 (16.06. - 30.06.2017) bude činit 500,-Kč vč. DPH 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu k bytu správce, o velikosti 1+2 
obytných místností v 1. NP budovy víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st.p.č. 1918  v k.ú. 
a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČO:  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a Danou 
Zemanovou, bytem Šumperk, Pod Senovou 22, PSČ 787 01, jako nájemcem na straně druhé. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu výkonu práce domovníka sportovního areálu 
nájemcem na dobu určitou od 01.05.2017 do 31.12.2017. Nájemné: 3.093,-Kč/měsíc + 
zálohy na služby. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
s účinností od 12.05.2017 uzavřít dodatek č. 6  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 (soubor budov a staveb pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 2 (soubor budov a 
staveb pro riziko povodeň a záplava) zúžen předmět pojištění o: budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 
872 (or. rentgen v areálu nemocnice), budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 871 (or. stará chirurgie 
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v areálu nemocnice) a budovu č.p. 640 na st.p.č. 870 (or. ORL v areálu nemocnice), vše v k.ú. 
a obci Šumperk, a pojistná částka za soubor pojištěných budov v areálu nemocnice bude 
ponížena z částky 130.611.682,-Kč na částku 124.751.682,-Kč,   
v příloze č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky - pro riziko živelní 
pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení) budou rozšířeny pojištěné věci o: 
mistrovské koncertní křídlo Petrof I, inventární číslo: 53-0438, výrobní číslo: 184159 – cizí věc 
pronajatá od Českého hudebního fondu, o.p.s., pojistná částka: 300.000,-Kč, umístění: 
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie při ul. Kladská, Šumperk.  
 
Roční pojistné se povýší o částku 21,- Kč. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v Šumperku na ulici Balbínova 878/17 s H. S., bytem 
Šumperk, k 31. 5. 2017 a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Šumperku 
na ulici Balbínova 879/19 mezi městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. S., bytem Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé, a to za podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou 
předpokládaný počátek nájmu od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2020, nájemné ve výši 47,- 
Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 33 o velikosti 0+1 obytných místností v Šumperku v ulici 
Čsl. armády 445/22, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. N., bytem Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 6. 2017  do  30. 11. 2017, smluvní nájemné ve výši    
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15  v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 mezi městem 
Šumperk, IČO  00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně 
jedné, a M. B., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, a to za   podmínek: nájemní 
smlouva na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019, nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve 2. NP a 3. 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 v 2. 
NP místnost č. 212 – hygienické zařízení, místnost č. 213 – klubovnu, místnost č. 214 - 
klubovnu, místnost č. 215 - sklad, místnost č. 216 – klubovnu a ve 3. NP místnost č. 304 – 
předsíň WC a WC ženy  
- účel: pořádání zkoušek a nácviku tanců  
- doba výpůjčky: určitá od 01.07.2017 do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní 

dobou 3 měsíce 
- další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2155/16 ze dne 14.07.2016, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti, jejímž předmětem bude zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a provozovat na budoucích 
služebných pozemcích p. č. 1990/40, 1990/12 a 1994/1 v k.ú. Šumperk stavbu přípojky 
dešťové kanalizace, v rámci stavební akce: „Parkoviště Domova důchodců Šumperk“, mezi 
budoucím povinným městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 
00303461, a budoucím oprávněným Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460. 
Změna usnesení spočívá ve vypuštění textu druhé a třetí odrážky podmínek usnesení, přičemž 
budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a bez stanovené smluvní pokuty. 
V ostatním se usnesení RM č. 2155/16 nemění. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
nájem části pozemku p.č. 1298 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel nájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov – dopravní připojení“ 
- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 

779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví kraje 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399 

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- nájemné:  4.000,--Kč/rok (zřízení sjezdu do 50 m2 /rok, silnice II. třídy) 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
nájem části pozemku p.č. 1298 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice a části pozemku p.č. 876 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
- účel nájmu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 

779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví kraje 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- nájemné:  cena za den délky zásahu x počet dnů trvání zásahu (protlak – 300,- Kč/bm, 

uložení do příkopu, zel. pásu, silnice II. třídy -  600,- Kč/den) 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je 
služebnost inženýrské sítě, spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, která bude 
váznout na služebném pozemku p.č. 876 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice a pozemku p.č. 
1298 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, v rámci stavby „Cyklostezka Bratrušov“  za těchto 
podmínek: 
- budoucí povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, PSČ: 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve 
vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ: 772 11, IČO 70960399 

- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461 

- úplata za věcné břemeno bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 
posudku  

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán 
pro zaměření věcného břemene  

- věcné břemeno se zřídí na dobu neurčitou 
- budoucí oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména zpracování 

znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- návrh smlouvy o zřízení služebnosti zašle budoucí oprávněný budoucímu povinnému z 

věcného břemene do 2 měsíců od pravomocné kolaudace dané stavby a vlastní smlouva o 
zřízení služebnosti bude uzavřena do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy budoucímu 
povinnému z věcného břemene 

 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
57/98/Pro/Vr ze dne 19.10.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.09.2001 a podané 
výpovědi ze dne 06.06.2012, uzavřené mezi pronajímatelem městem Šumperk a nájemcem 
spol. PNS Grosso s.r.o., se sídlem Paceřická 2773/1, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 193 00, 
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IČO 48592153, jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 642 v k.ú. Dolní Temenice 
pro účely umístění prodejního stánku tiskovin. 
V případě souhlasu nájemce bude nájemní vztah ukončen dohodou smluvních stran ke dni 
podpisu dohody, nejpozději však k datu 31.05.2017. 
Podmínkou je odstranění stánku vč. zajištění odpojení přípojek IS a úpravy pozemku pod 
stánkem do původního stavu na náklady nájemce nejpozději k datu uplynutí výpovědní lhůty 
nebo podpisu dohody. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu nemovitosti 
MP/0006/2009/Vr ze dne 16.03.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2009, uzavřené 
mezi pronajímatelem městem Šumperk a nájemcem M. N., bytem Ruda nad Moravou, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 257/1 v k.ú. Dolní Temenice pro účely umístění 
prodejního stánku typu ELVÍRA. 
V případě souhlasu nájemce bude nájemní vztah ukončen dohodou smluvních stran ke dni 
podpisu dohody, nejpozději však k datu 31.05.2017. 
Podmínkou je odstranění stánku vč. zajištění odpojení přípojek IS na náklady nájemce 
nejpozději k datu uplynutí výpovědní lhůty nebo podpisu dohody. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na akci: „Nemocnice Šumperk – pavilon B – snižování energetické náročnosti 
budovy“ 
 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků: 
 
členové: 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, Ing. Vladislav 
Mesiarkin 
 
náhradníci:  
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Langer, PaedDr. 
Zdeněk Formánek 
 
minimální seznam oslovených zájemců: 
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 47153903 
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Požárníků 534, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 
- Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, Prostějov, PSČ 

79601, IČO 46972021 
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- PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín, PSČ 751 01, IČO 
25896873 

- Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, Štíty, PSČ 789 91, IČO 28577132 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

pověřuje 
2. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 
řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

bere na vědomí 
přehled nebytových prostor v Domě kultury – budovy č.p. 416 na st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk 
a jejich obsazenost podnájemci. 
 

 

schvaluje 
uzavřít se společností JIMI Electronic Solutions, s.r.o., IČO: 03574474, se sídlem Praha 5, 
Jinonice, Butovická 296/14, PSČ 158 00, dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti 
uzavřené dne 30.10.2015 mezi městem Šumperk jako objednatelem a společností JIMI CZ, 
a.s., IČO: 25313436, se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, na zajištění údržby, 
revizí a servisních prohlídek elektronického požárního systému (EPS) v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie při ul. Kladská, Šumperk. Dodatkem dojde k změně smlouvy v 
označení osoby zhotovitele, kdy na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 
14.11.2016 došlo u společnosti JIMI CZ, a.s. k datu 31.12.2016 k odštěpení části jejího jmění 
a přechodu této odštěpované části jmění (včetně obchodního vztahu ze smlouvy o servisní 
činnosti) na stávající nástupnickou společnost JIMI CZ Stavební, s.r.o. nyní název: JIMI 
Electronic Solutions, s.r.o., IČO: 03574474. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisu veřejné automatické toalety Francioli 
uzavřené mezi městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 jako 
objednatelem a společností TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., se sídlem Pražská 264, Slaný, 
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PSČ 274 01, IČO 49551655 jako dodavatelem, na zvýšení ceny servisních prací o částku 
100,- Kč bez DPH, tj. 121,- Kč včetně DPH za jeden servis v jednom kalendářním týdnu. Cena 
servisních prací se zvýší na částku 600,- Kč bez DPH, tj. 726,- Kč včetně DPH za jeden servis 
v jednom kalendářním týdnu a to počínaje datem 22.5.2017. 
 
       Termín:  20.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v Šumperku ulici Zahradní 2722/33 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a J. Z. a J. V., oba bytem Šumperk, jako spolunájemci na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017, smluvní nájemné ve výši 
47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

bere na vědomí 
informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy 
v Šumperku pro školní rok 2017/2018. 
 

 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny zřizovaných městem Šumperkem  
za kalendářní rok 2016. 

 
 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2016/2017 v Základní škole Šumperk,  
Vrchlického 22, IČO 60339381. 
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schvaluje 
změnu platu MgA. Kamila Navrátila, ředitele Kina Oko, Masarykovo náměstí 3, p.o.,  
IČO 00851400 , a to s účinností od 01.05.2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

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:   Spolek Jokes&Games, Komenského 810/9, Šumperk, IČO 05164311 
Zastoupený: Svatoplukem Špeldou   
Účel použití:   na zhotovení filmu Sen jménem Jokes&Games 
 
 
       Termín:  11.05.2017 
       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:   Duha Zámeček, Střední 492/6, Havířov, PSČ 736 01, IČO 71187227 
Zastoupený: Ivanou Sobolovou   
Účel použití:   na náklady spojené s hudebním festivalem v areálu Základní školy Šumperk, 
  Sluneční 38 
Výše částky:    5.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  11.05.2017 
       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:   Klub rodičů a přátel šestky - KRAPŠ, z.s., Šumavská 2325/21, Šumperk,  
  IČO 01715437 
Zastoupený: Bc. Petrou Strnadovou   
Účel použití:   na dopravu dětského pěveckého sboru do Břeclavi 
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Výše částky:    5.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  11.05.2017 
       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:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 01715437 
Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   
Účel použití: na náklady spojené se 70. výročím oddílu házené 
Výše částky: 10.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

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:   D. N., Šumperk 
Účel použití:   na náklady spojené s účastí na závodech Spartan Race Training Group 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 30 tis. 
Kč. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       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,  



65. RM – 11. 5. 2017 

 
21 

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
výdejního a objednacího terminálu včetně příslušenství, v celkové výši do 99 tis. Kč. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 pořízení 
čisticího stroje včetně příslušenství, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 100 tis. 
Kč. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, 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 rozvodů vody, 
elektroinstalace a podlah ve třídách, v celkové výši do 250 tis. Kč. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.380 Kč, od Mgr. Romana 
Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v souladu s 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.700 Kč, od Mgr. Romana 
Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v souladu s 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dary v celkové výši 22.000 Kč, v 
souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, a to:  
20.000 Kč od společnosti SHM, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3, 787 01 Šumperk, IČO 
47976519, který bude účelově poskytnut k financování akcí v rámci cyklu Via Lucis. 
2.000 Kč od Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, 
IČO 45768455, který bude účelově poskytnut na podporu okresního kola Středoškolské 
odborné činnosti 2017. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout věcný dar – knihy, v celkové hodnotě 
3.407 Kč, od Nakladatelství Libor Machalík – FANTOM PRINT, Hollarova 6, Ostrava, IČO 
47837926, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů bez možnosti 
prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu nad 15 % (pronájem 
stánkového prodejního místa dle usnesení č. 3049/17 - 1000 Kč/den nebo 500 Kč/krácený 
den). 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
 
- propiska s potiskem a erbem města 20 Kč 
- přívěsek na klíče ve tvaru medvídka s potiskem (modrá a červená barva) 30 Kč 
- tužka čarodějnice 22 Kč 
 
zvýšení jednotkové prodejní ceny následujících produktů (cena je uváděna včetně DPH): 
- lázeňské oplatky Malá Vídeň 33 Kč 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Mapy okolí Šumperka a trhací mapy města 
Šumperka“ z Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017 
mezi poskytovatelem dotace Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO 
60609460, a příjemcem dotace Městem Šumperkem, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 
IČO 00303461. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Lesní cesta Buková – část Tulinka“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt,  
  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, Ing. Radek Novotný 
                
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Bořivoj Hojgr, 
                     Ing. Jaroslava Vicencová 
                           
minimální seznam zájemců ve složení: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO 60838744 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, IČO 25898671 
JR STaKR s.r.o. U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc – Holice, IČO 480 35 599 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Parkoviště a sběrná místa pro odpad – ulice Fibichova, Šumperk – etapa 2017“ 
uchazeče EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024.  
Nabídková cena je 3.440.157,00 Kč bez DPH, tj. 4.162.590,00 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rekonstrukce komunikace ul. Vančurova v Šumperku – II. etapa“ uchazeče 
JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854.  
Nabídková cena je 2.969.147,64 Kč bez DPH, tj. 3.592.668,64 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci  „PONTIS –
fasáda, střecha“ 
 
       Termín:  11.05.2017 
       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. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  
    Mgr. Miroslav Adámek 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
         Mgr. Jiří Novák 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
Prumhor spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, Praha 1, IČO 47153903 
VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, IČO 25878778 
DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 45, 779 00 Olomouc, IČO 25367501 
FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě 37a, 789 01 Zábřeh, IČO 46577513 
K.Š.E.F.T. s.r.o., Anglická 23, 787 01 Šumperk, IČO 26872005 
 
       Termín:  11.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Sedlář 
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schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská – 5. etapa – II.“ zhotovitelem akce STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 
00 Praha 5, IČO 60838744. Nabídková cena je 8.489.154,53 Kč bez DPH, tj. 10.271.876,98 
Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Radnice Šumperk – rozvody ÚT“ uchazeče EKOTOP - Uhlíř s.r.o., Boženy Němcové 10B, 
568 02 Svitavy, IČO 26014599. Nabídková cena je 1 074 549 Kč bez DPH, tj. 1 300 204 Kč 
vč. DPH. 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

bere na vědomí 
vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2016. 
 

schvaluje 
přijetí neinvestiční dotace na projekty v rámci Programu prevence kriminality města Šumperka 
na rok 2017 ze státního rozpočtu kapitoly MV ČR:  
- Šumperk – Prázdninové pobyty, dotace ve výši 160 000 Kč 
- Šumperk – Doma v bezpečí, dotace ve výši 14 000 Kč 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o odběru a úhradě elektrické energie pro kamerový a monitorovací systém 
města Šumperka mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 01, zastoupeném Mgr. Zdeňkem Brožem, a V. Ž., trvale bytem: Spolková republika 
Německo, Walldürn. 
 
Doba smlouvy: neurčitá 
 
Účel: umístění kamerového a monitorovacího systému na budově hotelu Grand na ulici 
 17. listopadu 1, Šumperk 
 
Cena: 3.000,--Kč/ročně. V případě, že dojde ke zvýšení ceny el. energie, uvedená částka se 
 změní v tom poměru, v jakém došlo ke změně ceny el. energie, dle platné vyhlášky  
Způsoby ukončení smlouvy: 

a) písemnou dohodou obou stran, 
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b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a 
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

c) smrtí strany B (jde-li o fyzickou osobu) 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0550/OSM uzavřené dne 21. 11. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem 
Šumperk jako nájemcem bytu č. 11 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 
2795/109, na straně druhé, za podmínek: 
     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 

 
       Termín:  31.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
bezplatný převod licencí hostované spisové služby GINIS pořízených v projektu „Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk“ na obce, které 
se tohoto projektu zúčastnily - Janoušov a Jakubovice. 
 
       Termín:  30.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2017. 
 
       Termín:  01.07.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2017. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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bere na vědomí 
vyjádření komisí rady města ve věci návrhu zastupitelky Bc. Dvořákové Kocourkové na 
zveřejňování zápisů z jednání komisí na webových stránkách města.  
  

neschvaluje 
zveřejňování zápisů z jednání komisí rady města na webových stránkách města.  

 

zmocňuje 
tajemníka Městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě návrhu 
výběrové komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném znění – jmenování Ing. Pavla Volfa na pozici vedoucího 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk 
s účinností od 16.5.2017.  
 
       Termín:  16.05.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

ruší 
usnesení č. 3086/17 a č. 3087/17 ze dne 28.4.2017 z důvodu chyby v zadávací 
dokumentaci.  
 
 
       Termín:  12.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu  - Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk 
- část 3: „Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk“. 
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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schvaluje 
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku - Zvýšení zabezpečení počítačové sítě 
MěÚ Šumperk - část 3: „Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk“. 
 
       Termín:  15.05.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 

 
 
 
 

RNDr. Jan Přichystal Ing. Mgr. Jan Havlíček 
1. místostarosta v. r. člen rady města v. r.  

 
 
 
 
 
 




