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Spis. zn.:  51642/2017 
                Č.j.:  51647/2017 

 

z 66. schůze Rady města Šumperka ze dne 1. 6. 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 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 

02.06.2017 (pátek): Pecha Kucha Night 6, sportoviště Střední zdravotnické školy Šumperk, od 
20:00 do 23:00 hod. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VIII roku 2017: 

  příjmy ve výši:       2.784 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            5.336 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 543.828 tis. Kč 
  výdaje celkem: 684.954 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  690.368 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   686.824 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření č. IX roku 2017: 

  příjmy ve výši:       0 tis. Kč 
  výdaje ve výši:            652 tis. Kč 
  
  příjmy celkem: 543.828 tis. Kč 
  výdaje celkem: 685.606 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  690.368 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   687.476 tis. Kč 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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doporučuje ZM 
schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na léta 2018 – 2019 dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 24. 5. 2017.  
 
 

schvaluje 
likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,- Kč. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení č. 1822/16, 2460/16, 2649/16, 2726/17, 2742/17, 2761/17, 2762/17, 
2815/17, 2817/17, 2868/17, 2869/17, 2870/17, 2871/17, 2872/17, 2873/17, 
2874/17, 2875/17, 2876/17, 2895/17, 2906/17, 2951/17, 2972/17, 2974/17, 
2975/17, 3055/17, 3057/17, 3059/17, 3060/17, 3066/17, 3067/17, 3071/17, 
3072/17, 3073/17, 3074/17, 3075/17, 3076/17, 3077/17, 3078/17, 3079/17, 
3080/17, 3081/17, 3082/17, 3083/17, 3084/17, 3088/17, 3089/17, 3090/17, 
3095/17, 3096/17, 3097/17, 3102/17, 3103/17, 3104/17, 3105/17, 3106/17, 
3109/17, 3110/17, 3113/17, 3114/17, 3119/17, 3120/17, 3121/17, 3122/17, 
3125/17, 3126/17, 3127/17, 3134/17, 3145/17, 3150/17, 3151/17, 3152/17, 
3153/17, 3154/17, 3155/17, 3156/17, 3157/17, 3158/17, 3159/17, 3160/17, 
3161/17, 3162/17, 3163/17, 3164/17, 3165/17, 3166/17, 3168/17, 3171/17, 
3172/17, 3173/17, 3174/17, 3177/17, 3179/17, 3181/17, 3184/17, 3185/17, 
3186/17,   3187/17. 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení č.: 
2735/17 do 30.09.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2736/17 do 30.09.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2816/17 do 30.06.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3098/17 do 15.06.2017 Zodpovídá: Ing. Peluhová 
3108/17 do 22.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 30 
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:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2240 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 9 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. Starobranská 2, vchod z ul. Úzká – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
pronájem části 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:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
pronájem části 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:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 18 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:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 
v případě nutnosti odstranění dětského brouzdaliště na pozemku p. č. st. 5402 v k. ú. 
Šumperk.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,- Kč společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, na realizaci 
investičního záměru „Stavební úpravy herny stolního tenisu“, a uložit radě města zapracovat 
tuto částku do rozpočtových opatření. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

 

doporučuje ZM 
schválit koncepci modernizace zimního stadionu a Ubytovny SPORT včetně vybudování nového 
zázemí pro všechny hokejové oddíly. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, o poskytnutí podpory z rozpočtu města 
Šumperka na provoz sportovní infrastruktury – Ubytovny SPORT, Žerotínova 59 v Šumperku, 
s maximální hodnotou podpory ve výši 500 tis. Kč ročně. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města 
Šumperka pro rok 2017 na realizaci investičního záměru „Realizace energeticky úsporných 
opatření objektu „Ubytovna SPORT“, Žerotínova 59, Šumperk“ ve výši 10 milionů Kč. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

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 obchodního vedení společnosti ohledně 
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 celoročního provozu zimního stadionu; 
a to za podmínky poskytnutí spolufinancování této rekonstrukce formou investiční dotace 
do výše 20 mil. Kč poskytnuté společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. N/0018/2014 
uzavřené dne 1. 8. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. S. a H. R., oba bytem Šumperk,  
jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 
30. 6. 2020. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0018/2015 
uzavřené dne 25. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a S. a L. L., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 10 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2020. 
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       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0019/2015 
uzavřené dne 11. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. G., bytem Šumperk, jako nájemce 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 32 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2020. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
SML/2016/0294/OSM uzavřené dne 16. 6. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. Ž., bytem 
Šumperk, jako nájemce na straně druhé, jejímž předmětem je  byt č. 52 v domě na ulici Čsl. 
armády 445/22  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 
2017 do 30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě N/0020/2015 
uzavřené dne 17. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. H., bytem Šumperk,  jako nájemce 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 61 v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2020. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě N/0021/2015 
uzavřené dne 17. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 62 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 
30. 6. 2020. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0029/2015 
uzavřené dne 13. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a O. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 11 v domě na ulici Banskobystrická 1279/50 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0030/2015 
uzavřené dne 25. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě na ulici Banskobystrická 1279/50 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě N/0001/2015 
uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem Šumperk, jako nájemce 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici Lidická 1312/75 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0026/2015 
uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. a M. H., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 17 v domě na ulici Zahradní 2707/35 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0025/2014 
uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Z. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 22 v domě na ulici Zahradní 2722/33 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vypovědět nájem bytu č. 4 na ulici Balbínova 878/17 v Šumperku, který byl uzavřen dne 17. 6. 
2002 nájemní smlouvou č. 869/2002-N mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem, a H. H., bytem Šumperk, jako 
nájemkyní, na základě ustanovení § 2288, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.05.2017 do 31.05.2017 dle usnesení rady města č. 3134/17 ze dne 11.05.2017,  
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 
za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO: 

00303461 
- vypůjčitel: Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., se sídlem Šumperk, 

Bratrušovská 2633/15, PSČ 787 01, IČO: 02214652 
- účel: pořádání zkoušek a nácviku tanců 
- doba výpůjčky: určitá od 01.07.2017 do doby zahájení rekonstrukce budovy, s výpovědní 

dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu 
- služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová 

voda) se vypůjčitel zaváže hradit půjčiteli paušální částkou ve výši 500,-Kč vč. DPH/měsíc  
- vypůjčitel bude respektovat užívací právo jiných uživatelů k nebytovým prostorám 

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

 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
s účinností od 02.06.2017 pojistit (na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla) vozidlo Škoda Fabia, RZ 6M2 5506, rok výroby 2017, dle 
pojistné smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA uzavřené dne 25.1.2016 mezi 
městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 
665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Roční pojistné za vozidlo činí 6.380,- Kč. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Štefečková 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje vozidla Škoda Fabia, RZ 1M9 9966, rok výroby 2004 
a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. V případě zájmu odprodat vozidlo přímým 
prodejem třetí osobě za nejvyšší cenu nabídnutou autobazary. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

schvaluje 
k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Fabia, RZ 1M9 9966, rok výroby 2004 vyjmout toto 
vozidlo z pojištění dle pojistné smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA uzavřené 
dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Roční pojistné bude poníženo 
o částku 4.466,-Kč. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Štefečková 

 

ruší  
usnesení č. 3107/17 ze dne 11.5.2017 z důvodu nerealizace pronájmu pozemku. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 276/15 ze dne 17.9.2015 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
29.06.2015 do 15.07.2015 dle usnesení rady města č. 839/15 ze dne 25.06.2015, schválit 
směnu pozemků formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 

převeden do rovnodílného podílového spoluvlastnictví Z. H., bytem Šumperk a V. Š., bytem 
Bludov pozemek p.č. 1273/37 o výměře 130 m2 v obci a k.ú. Šumperk. Cena je stanovena 
znaleckým posudkem ve výši  54.550,- Kč;  

- z vlastnictví Z. H., bytem Šumperk a V. Š., bytem Bludov budou převedeny do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemky p.č. 
3263/1 o výměře 63 m2, p.č. 3263/2 o výměře 186 m2, část  pozemku p.č. 3263/3 o 
výměře cca 85 m2 a p.p.č. 3263/4 o výměře 2 m2 v obci a k.ú. Šumperk.  Cena je 
stanovena znaleckým posudkem ve výši  77.778,- Kč. (Cena může být snížena či zvýšena 
po přesném zaměření pozemku p.č.  3263/3 geometrickým plánem a aktualizaci 
znaleckého posudku); 

- město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných 
pozemků do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí;  

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým došlo k rozdělení pozemků 
p.č. 1273/10 a st.p.č. 864/1 v k.ú. Šumperk uhradí město Šumperk, náklady spojené s 
vyhotovením geometrického plánu, kterým dojde k rozdělení pozemku p.č. 3263/3 v k.ú. 
Šumperk uhradí Z. H. a V. Š., správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
uhradí smluvní strany společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přípojku vodovodu přes pozemek p. č. 2047/10 v k. ú. Šumperk, pro účely 
připojení bytového domu na adrese Jesenická 1665/1, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1665 Jesenická, Šumperk, se sídlem Jesenická 
1665/1, Šumperk, IČO 25874411 
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 služebnosti inženýrské sítě a o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0025/2014/Pe ze dne 20.08.2014. 

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1745/1 o výměře 200 m2 v k. 
ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku) 
Účel nájmu:  individuální využití 
Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 
   s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady  
   nájemce. 
 
       Termín:  12.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemků p.č. 566/1, p.č. 566/8, 
p.č. 568/1, p.č. 583/1, p.č. 583/3 v obci a k.ú. Šumperk a schválit bezúplatný převod  
pozemků  p.č. 566/1, p.č. 566/8, p.č. 568/1, p.č. 583/1, p.č. 583/3 v obci a k.ú. Šumperk 
zpět do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p.č. 1845/72 v obci a 
k.ú. Šumperk a schválit bezúplatný převod  pozemku  p.č. 1845/72 v obci a k.ú. Šumperk zpět 
do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 2075/2 o výměře cca 140 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel pronájmu:  zahrada 
- sazba pronájmu:  5,-Kč/m2/rok 
- doba pronájmu:  neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou bez nároku na kompenzaci  

   nákladů spojených s využíváním pozemku 
- pronajímatel souhlasí s výstavbou oplocení v hranicích pronajatého pozemku 
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- pozemek nesmí být zastavěn jakoukoliv stavbou bez odsouhlasení pronajímatele 
 
       Termín:  10.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
15.02.2016 do 02.03.2016 dle usnesení rady města č.1506/16 ze dne 11.02.2016  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 437/16 ze dne 31.03.2016, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře 13 m2, dle GP zak. č. 6775-60/2017 ze 
dne 09.05.2017 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- kupující:   Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 14, Šumperk, se 

   sídlem Šumperk, J. z Poděbrad 1998/14, IČ 26821737 
- účel prodeje:  výstavba přístupové rampy  
- kupní cena: 1.869,-Kč/m2, dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní    

   SML/2016/0288/MJP/Vr  
- kupující doplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
ukončení dohody o zvláštním způsobu užívání zemědělské půdy, uzavřené mezi J. K., bytem 
Bratrušov a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461. 
Předmětem dohody je p.p.č. 494/1 v k.ú. Dolní Temenice. Dohoda bude ukončena podpisem 
smluvních stran s tím, že povinnost úhrady, která je dohodou stanovena jako povinnost úhrady 
městem Šumperk, skončila dnem 31.12.2015 z důvodu prodeje p.p.č. 494/1 v k.ú. Dolní 
Temenice. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 3095 
v k.ú. Šumperk (označení pozemků z roku 1998 jako  st.p.č. 725/8 a st.p.č. 725/9 v k.ú. 
Šumperk). Nájemce C.E.L Šumperk, spol. s.r.o, se sídlem nám. Jana Zajíce 5, Šumperk, IČ 
16627091. Pronájem pozemků bude ukončen k datu podpisu dohody o ukončení nájemní 
smlouvy označené jako MP 52/98/Pro/vr ze dne 2. 11. 1998. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 3095 o výměře 39 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- sazba nájemného: a) od 01.01. do 30.04.  každého roku 5,-Kč/m2/rok 
- od 01.05. do 30.09. každého roku 110,-Kč Kč/m2/rok 
- od 01.10. do 31.12 každého roku 5,-Kč/m2/rok  
- účel pronájmu: předzahrádka k vinotéce v objektu na st.p.č. 1783 v k.ú. Šumperk 
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- po ukončení nájmu bude zařízení zahrádky odstraněno na vlastní náklady bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s odstranění zařízení předzahrádky 
 
       Termín:  10.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1463/3 o výměře 3361 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- kupní cena 400,-Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy 
- v případě sjednání budoucího prodeje  bude při podpisu kupní smlouvy složena záloha na 

kupní cenu ve výši 10% z kupní ceny a kupní cena bude uhrazena v dalších 11 
pravidelných měsíčních splátkách s tím, že vlastnické právo k pozemkům bude převedeno 
po úhradě kupní ceny všemi kupujícími 

- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu, kterým bude stanoven 
předmět prodeje pro jednotlivé kupující 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci 

- nabídka platí do 31.10.2017 
 
       Termín:  10.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ukládá 
odboru MJP prověřit záměr prodeje pozemku v lokalitě na Vyhlídce včetně chodníku jako celku 
s vlastníky domů. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
změnu usnesení č. 3178/17 ze dne 11. 5. 2017, kdy bylo schváleno prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 11 na ulici Temenická 2795/109 v Šumperku, jehož nájemce je P. K., od 
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1. 6. 2017 do 30. 5. 2018. Změna spočívá v termínu prodloužení nájemní smlouvy a to od 31. 
5. 2017 do 31. 5. 2018. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: 
„Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – Parkoviště“  
 
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, IČO 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
JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.8.2016 se zpracovatelem 
projektové dokumentace se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 
00 Brno, IČO 47912481 na akci: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Radnice Šumperk – slaboproudé rozvody“ uchazeče QDS Communication s.r.o., Horní 
105/14, 639 00 Brno, IČO 28265971. Nabídková cena je 3 579 418,40 Kč bez DPH, tj. 
4 331 096,26 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku na akci „Kino Oko – stavební 
práce a elektroinstalace“ dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Kino Oko – sanace vlhkého 
zdiva“  
 
členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Emilie Lovichová, 
                MgA. Kamil Navrátil 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková,  
  Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Kamila Šeligová 
 
minimální seznam zájemců ve složení: 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 
Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČO 10637028 
STAVBY VAPE s.r.o., Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník, IČO 26869977 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „PONTIS – fasáda, střecha“ uchazeče  VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 
Olomouc IČO 25878778. Nabídková cena je 3.343.601 Kč bez DPH, tj. 4.045.757 Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2016. 
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bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů za rok 2016. 

 
 

ukládá 
pokračovat v rozšiřování svozu bioodpadu z prostředků města v parametrech nastavených 
v rámci dotačního titulu „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku,“ který 
byl realizován v roce 2014. 
 
       Termín:  31.12.2019 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

bere na vědomí 
plán odpadového hospodářství města Šumperka.  
 
 

ukládá 
vedoucí odboru životního prostředí podat informaci o plánu odpadového hospodářství města 
Šumperka v zastupitelstvu města Šumperka.  
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku: „Provozování sběrného dvora Příčná 30 v Šumperku“ dodavatelem služeb společnost 
SUEZ Využití zdrojů, a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, 
IČO 25638955.   
Nabídková cena je 3.246.250,00 Kč bez DPH, tj. 3.927.963,00 Kč včetně DPH. Smlouva se 
uzavírá pro období od 1.7.2017 do 30.6.2022. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. č. 586/16 ze dne 03. 11. 
2016 
Příjemce: SOS Dětské vesničky, z.s., Revoluční 764/17, 110 00 Praha, IČO 00407933 
Zastoupený: Mgr. Cyrilem Maliňákem, regionálním ředitelem pro Zlínský a Olomoucký kraj 
Účel použití: úhrada akreditovaného výcviku sociálního pracovníka pro rodinné mediace  
Výše částky: 20.000,- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:                do 31. 12. 2017 
Termín vyúčtování dotace:                  do 15. 01. 2018 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

ukládá 
vedoucí odboru FaP  zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 částku 
20.000 Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci u odboru SOC. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0295/OSM uzavřené dne 13. 6. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. P., bytem 
Šumperk jako nájemkyní bytu č. 12 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 
2376/11 na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 7. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0422/OSM uzavřené dne 23. 8. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. V., bytem 
Šumperk jako nájemkyní bytu č. 19 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 
2376/11 na straně druhé za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 9. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0336/OSM uzavřené dne 31. 8. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. Š., bytem 
Šumperk jako nájemkyní bytu č. 206 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 
2336/24 na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 9. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0037/2014  uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., bytem Šumperk 
jako nájemkyní bytu č. 301 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 
na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0020/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. H., bytem Šumperk jako 
nájemcem bytu č. 105 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0013/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. K., bytem Šumperk jako 
nájemkyní bytu č. 3 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109 na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 
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- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0015/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Š. D., bytem Šumperk 
jako nájemcem bytu č. 8 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2795/109 
na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0001/2014 uzavřené dne 3. 2. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. N., bytem Šumperk, 
zastoupenou opatrovníkem A. N., jako nájemkyní bytu zvláštního určení č. 1 v domě 
v Šumperku v ulici Temenické 2795/109 na straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné, a A. Š., trvale bytem 
Vikýřovice, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 

7. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2377/13  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a B. K., trvale bytem 
Rapotín, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 

7. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017 a  uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  
č.  586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 1. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
neschválit žádosti o dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017, dle 
přílohy č. 2. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:    
         
přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  
č.  586/16 ze dne 03.11.2016, dle přílohy č. 3. 
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       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

neschvaluje 
přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017, dle přílohy č. 4. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ukládá 
vedoucí odboru finančnímu a plánovacímu zapracovat do rozpočtového opatření snížení 
dotace na program „Podpora výkonnostního sportu“ ve výši 15 tis. Kč a vytvoření finanční 
rezervy ve výši 15 tis. Kč na individuální dotace, které nelze zahrnout do vyhlášených 
programů, ale svým obsahem odpovídají zájmům města. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 
městem Šumperkem pro školní rok 2017/2018. 

 

ukládá 
odboru ŠKV prověřit možnosti realizace krátkých filmů z oblastí kultury, sportu, volnočasových 
a podnikatelských aktivit včetně předpokládaných finančních dopadů. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 4  ke zřizovací listině Kina Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČO 
00851400, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.01.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013  
a  dodatku č. 3 ze dne 23.03.2017. 
 
       Termín:  15.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 
letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.400 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:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 9.800 Kč. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       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 330 tis. 
Kč. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       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 pořízení 
plynového kotle do školní jídelny, v celkové výši do 330 tis. Kč. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
výsledek projednání záměru výstavby letní tréninkové plochy/hokejbalového hřiště a objektu 
rozcvičovny se zázemím zimního stadionu s dotčenými sportovními organizacemi. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Gymnázium Šumperk, Masarykovo 
nám. 8, 787 01 Šumperk, IČO 49589792 na pořádání koncertu na podporu zdravotně 
znevýhodněného žáka školy pořádaného dne 30. května 2017. 
 
       Termín:  01.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava okolí bývalé 
trafostanice v příměstském lese a vyznačení andělských stezek“ 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:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

bere na vědomí 
zápis komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na pořádání 
kulturní akce „Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2017“. 
 
 

ruší 
veřejnou zakázku malého rozsahu na pořádání kulturní akce „Adventní program a vánoční trhy 
v Šumperku 2017“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 
 
       Termín:  05.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
vzhledem k výsledku výběrového řízení realizovat v roce 2017 Adventní program a vánoční trhy 
v Šumperku  prostřednictvím odboru ŠKV v režimu předchozích let.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
uložit RM připravit nové výběrové řízení na realizaci Adventního programu a vánočních trhů pro 
rok 2018 s termínem vypsání veřejné zakázky do konce roku 2017 v částce 500.000,- Kč.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ 
Šumperk - část 3. „Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk“ zhotovitele 
akce firmu VISITECH, a.s., Košinova 655/59, 612 00  Brno, IČO 25543415. Nabídková cena 
je 714 746,50 Kč bez DPH, tj. 864.843,30 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  16.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

ukládá 
řediteli městské policie Šumperk připravit na období 1. 7. – 30. 9. 2017 koncepci provozu 
městské policie tak, aby sloužily 3 dvoučlenné hlídky v pátky a soboty v době 22  - 04 hod. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 15. 6. 2017 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 










