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

z 67. schůze Rady města Šumperka ze dne 22. 6. 2017 
 

 
 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 
sídlem Komenského 321/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 
 
1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve výši:  

Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (provoz) 12.710.000 Kč 
Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (opravy) 920.000 Kč 
Ostatní dotace - Olomoucký kraj 308.000 Kč 
Finanční dary 50.000 Kč 
Ostatní výnosy 4.409.070 Kč 
 

 
2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 v částce 1.383.798 Kč takto: 
 
Uhrazení ztráty na účtu 429 000 Neuhrazená ztráta z minulých let v částce 1.257.194 Kč. 
Z účtu 413 001 Přijaté finanční dary v částce 126.604 Kč. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s. r. o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 
za rok 2016. 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Šmejkal 
 

ukládá 
Společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o. v souladu s veřejnoprávní smlouvou č. II. bodu 
4. vrátit nevyčerpanou část dotace za rok 2016 na účet města Šumperk, a to ve výši 
118.057,96 Kč. 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá:  Ing. Šmejkal 
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schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s. r. o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 
Benátkách v Šumperku za rok 2016. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Šmejkal 
 
 

ukládá 
odboru FAP v souladu s veřejnoprávní smlouvou čl. II. bodu 5 dofinancovat nekrytou část 
dotace za rok 2016 společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o. částkou 212.471,99 Kč.  
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo X roku 2017: 
příjmy ve výši: 2.494 tis. Kč 
výdaje ve výši: 3.754 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 546.322 tis. Kč 
výdaje celkem: 689.360 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 692.862 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 691.230 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení č.  
3093/17, 3098/17, 3108/17, 3111/17, 3112/17, 3169/17, 3170/17, 3188/17, 
3190/17, 3191/17, 3202/17, 3203/17, 3204/17, 3205/17, 3223/17, 3224/17, 
3225/17, 3227/17, 3228/17, 3229/17, 3230/17, 3231/17, 3235/17, 3237/17, 
3240/17, 3241/17, 3242/17, 3243/17, 3248/17, 3251/17, 3262/17, 3263/17, 
3264/17, 3265/17, 3266/17, 3269/17, 3270/17, 3271/17, 3272/17, 3273/17, 
3274/17, 3275/17, 3278/17, 3281/17, 3282/17. 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2244/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 3,0 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 kavárnou Fjord, nám. Míru 22 – vchod z ul. Starobranská – 
předzahrádka typ 1. 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady ukládá 
představenstvu společnosti předložit v termínu do 30.09.2017, po projednání výsledků 
hospodaření společnosti Podniky města Šumperka a.s. představenstvem společnosti a dozorčí 
radou společnosti, kompletní podklady k řádné účetní závěrce společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČO: 65138163, za účetní období kalendářního 
roku 2016, a to v rozsahu zprávy o činnosti správce za rok 2016 (závěrečný účet) a výroční 
zprávy společnosti za rok 2016, zpracovanou v souladu s 21 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je: 
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
- zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016 
- účetní závěrka společnosti za rok 2016 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 

k účetní závěrce 
- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
- zpráva nezávislého auditora 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
upřesnění systému využívání ploch veřejného prostranství v majetku města Šumperka ve 
správě společnosti Podniky města Šumperka a.s., v případech umísťování reklamních zařízení, 
vystavování zboží a při obdobných činnostech a zařízení využívajících veřejná prostranství 
v majetku města, schváleného usnesením Rady města Šumperk č. 566/11 ze dne 
17.03.2011, a to pro účely propagace politických stran a hnutí v rámci volební kampaně před 
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají v termínu 20. a 
21. října 2017, a to následovně: 
- každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění maximálně jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o velikosti do 1 m2, který smí být umístěn pouze na pěší zóně 
v úseku od obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny tak, aby 
nebránil volnému pohybu osob a vozidel zásobování a integrovaného záchranného 
systému; 

- reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 1. září 2017 do 20. října 2017. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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ukládá 
odboru FaP Městského úřadu Šumperk zapracovat do rozpočtových opatření města pro rok 
2017 zvýšení finančních prostředků pro správce majetku – Podniky města Šumperka a.s. – 
v oblasti přenesené daňové povinnosti o částku 2 mil. Kč. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461 bude převeden do vlastnictví ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČO 
42196451, pozemek p.č. 691/2 ostatní plocha o výměře 5979 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena znaleckým posudkem ve výši 
278.570 Kč 

- z vlastnictví ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451, budou převedeny 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 
00303461, pozemky p.č. 1845/2 ostatní plocha o výměře 4164 m2 a 1845/3 ostatní 
plocha o výměře 1265 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena znaleckým posudkem ve výši 304.200 Kč 

- město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši 25.630 Kč do 30 dnů ode dne uzavření 
směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- v případě uzavření směnné smlouvy se město Šumperk zavazuje, že odstraní na vlastní 
náklady černou skládku nacházející se na pozemku p.č. 691/2 v k.ú. Horní Temenice 

- náklady na vyhotovení znaleckých posudků ve výši 7.422 Kč a správní poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč uhradí každá smluvní strana 
ve výši ½ nákladů 

 
       Termín:  10.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
s podnájmem ambulance č. 11 (dle projektové dokumentace místnost č. 121)  v objektu 
Chirurgického komplexu (pavilon C) v areálu Nemocnice Šumperk a.s. stojící na pozemcích 
st.p.č. 5597, st.p.č. 5596, st.p.č. 5595, st.p.č. 5471, st.p.č. 5530, st.p.č. 5529 a st.p.č. 5531 
v k.ú. Šumperk, pronajaté společnosti  Nemocnici Šumperk a.s., pro podnájemce společnost 
Ergona Opava s.r.o., se sídlem Krnovská 2539/3, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 26816938, 
za podmínek: 
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- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu : s účinností od 1.7.2017 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor v budově L – budova ústavní lékárny ve 3. NP v areálu 
Nemocnice Šumperk a.s. stojící na pozemcích st.p.č. 1769/1, p.č. 2981/3 a p.č. 2981/1  
v k.ú. Šumperk, pronajaté společnosti Nemocnici Šumperk a.s., pro podnájemce společnost 
MAPO Pharma s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov,  IČO 02689944, za 
podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu : s účinností od 1.7.2017 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, kterou vlastníci dotčeného pozemku st.p.č. 5863 v obci a k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu „Přestupní terminál Šumperk“: 
- Vlastníci pozemku: J. a J. Š., Postřelmov 
- Stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 78701, IČO: 

00303461 
- Stavebník odstraní na vlastní náklady stavbu na pozemku st.p.č. 5863 včetně stavby 

průchodu pod úrovní pozemku od výstupu na st.p.č. 5863 po úpatí budovy na st.p.č. 
660/2 a zajistí izolaci proti vodě na patě domu na st.p.č. 660/2. 

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 2104/3, p.č. 2110/1 a p.č. 
2047/2 v obci a k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku 
stavbu „Přestupní terminál Šumperk“: 
- Vlastník pozemku: Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, Praha PSČ 140 00 
- Stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 78701, IČO: 

00303461 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.05.2017 do 31.05.2017 dle usnesení RM č. 3125/17 ze dne 11.05.2017  
pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek p.č. st. 1079 a budovu bez č.p./č.ev., situované 
na pozemku p.č.st. 1079 (or. areál sběrného dvora ul. Příčná) za následujících podmínek: 
 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČO 00303461 
- nájemce: SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČO 

25638955 
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 
- nájemné: 80 000,- Kč ročně 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 hradit veškeré náklady spojené 

s jejich údržbou a opravy do výše 10.000,- Kč za každou opravu 
- zajistit ochranu pronajatého majetku 
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
pronajmout movité věci, a to: 
 
13 velkoobjemových kontejnerů - 3x16 m3; 1x40 m3; 1x30 m3; 2x27 m3; 2x22 m3; 2x14 
m3; 2x18 m3; válcový drtič, můstková váha (500kg); 7ks kontejnerů do 2 m3  
 
za těchto podmínek: 
 
- pronajímatel: město Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- nájemce: SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČO 

25638955,  



67. RM – 22. 6. 2017 

 
7 

- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčné 
- nájemné: 40 000,- Kč ročně bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné sazbě 
- doba nájmu: určitá od 01.07.2017 do 30.6.2022 
- nájemce se zavazuje udržovat pronajaté movité věci s péčí řádného hospodáře a hradit 

veškeré náklady spojené s jejich údržbou  
- nájemce se zavazuje pojistit pronajatý movitý majetek proti krádeži a škodám způsobeným 

živelnými událostmi  
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 194/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek:  
- účel pronájmu: zahrada bez možnosti výstavby jakékoliv stavby 
- sazba pronájmu: dohodou 200,- Kč/celek/rok 
- dona nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
SML/2017/0134/OSM uzavřené dne 29. 3. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. P., Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 3 v domě na ulici Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 
do 30. 9. 2017. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0031/2015 
uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a M. S., Šumperk, jako nájemci na 
straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 18 v domě na ulici Zahradní 2707/35  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



67. RM – 22. 6. 2017 

 
8 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
MJP/N/0008/2011 uzavřené dne 17. 6. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a společností 
PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907, jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 1 na ulici Vrchlického 1846/22. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. J., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 1. 8. 2017, 
smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a J. K., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 1. 8. 2017, 
smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 8 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., Šumperk,  
jako nájemkyní, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 8 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 
2017. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
s podnájmem bytu č. 19 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33, jehož nájemkyně V. R. 
uzavřela nájemní smlouvu č. 129/2003-MS ze dne 14. 5. 2003 s městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem. Podnájem bytu pro 
M. P., Libina, bude na dobu jednoho roku od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p. č. 222/101, 222/102, 213/3, 1205/1, 1205/3, 1205/4, 1031/2, 
1031/6 v k.ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Za 
Hniličkou, lokalita 18 RD, nové NNk“ – výstavba nového vedení NNk včetně jistících a 
přípojkových skříní pro výstavbu 18 RD v rámci investiční akce města „Lokalita Za Hniličkou“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

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

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

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p. č. 1645/5 v k. ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk, Příčná, pa.č. 1799/1, SŽDC-VNk, NNk“ – hloubková přeložka stávajícího 
vedení VNk a NNk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
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- 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 celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.03.2020. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude 
udělení práva provést stavbu a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu umístit a provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 95/1 a st. 630 v k. ú. 
Dolní Temenice plynárenské zařízení: „PREL, Šumperk – Temenická, Plynovod č. stavby: 
8800087265“, 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 
Vedlejší účastník smlouvy – investor: 
M. J., 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 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 investor, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede investor před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne od podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy investora, 
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 a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 
podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ. 

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu, ve znění textu návrhu smlouvy uvedeného v příloze usnesení, mezi městem 
Šumperkem, jako nájemcem a budoucím oprávněným a spol. Povodí Moravy, s. p., se sídlem 
Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČO 70890013, jako pronajímatelem a budoucím 
povinným, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 926/1 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Dolní Temenice pro účely zařízení staveniště a udělení souhlasu a zřízení budoucího věcného 
břemene služebnosti, zakládající právo umístit a provozovat na části pozemku p. č. 926/1  
výměře 4 m2 v k. ú. Dolní Temenice podzemní vedení dešťové kanalizace, v rámci investiční 
akce města: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p. č. 2076/3 v k. ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu zpevněné plochy, pro 
účely zajištění sjezdu z ul. Nemocniční na pozemek p. č. 583/2 v k. ú. Šumperk, určený 
k výstavbě parkovacích míst pro rekonstruovaný bytový dům Nemocniční 747/48, Šumperk. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Stavebník: 
Jeseníky přes hranici, z. s., se sídlem Tř. A. Kašpara 27, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26574047 
Podmínky: 
Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI a PMŠ a.s. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2019. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 
pozemky p. č. 108/1, 108/66, 108/11, 108/62, 108/15, 108/12, 108/63, 108/15 a 
108/39 v k. ú. Dolní Temenice plynárenské zařízení: „Přeložka STL plynovodu a 1 ks přípojky 
pro akci: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – etapa 2C“ včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
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- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč + DPH 

v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu věcného práva do KN. 

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

 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení RM č. 4389/13 ze dne 05.12.2013 ke schválenému záměru města zveřejnit 
pronájem  pozemků p. č. 1394/3 o výměře 514 m2, p. č. 1394/2 o výměře 494 m2, p. č. st. 
1871/2 o výměře 256 m2 a p. č. st. 1870/3 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Šumperk, pro účely: 
zahrada a zázemí k bytovým domům Wolkerova 2, 2A, Vrchlického 2, 4 a Revoluční 27, 
Šumperk. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky část p. č. 1394/2 o výměře 374 m2, p. č. st. 
1871/2 o výměře 256 m2 a p. č. st. 1870/3 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Šumperk,(or. vnitroblok 
domů Vrchlického 2, 4 a Revoluční 27 v Šumperku). 
Účel nájmu:  zahrada a zázemí k bytovým domům Vrchlického 2, 4 a Revoluční 27, Šumperk 
Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok  
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
lhůta se stanovuje tříměsíční. 
 
       Termín:  03.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
podat výpověď ze smlouvy o užití práva JZ/0035/2013/Wi, uzavřené dne 16.05.2013 mezi 
městem Šumperkem, jako poskytovatelem práva a H. S., Šumperk, jako uživatelkou práva, 
k užití práva vjíždět na pozemek p. č. 151/2 v k. ú. Šumperk, za účelem zajištění příjezdu ke 
garáži na pozemku p. č. st. 3911 v k. ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
prominutí a odpis pohledávky v celkové výši 565,- Kč včetně DPH za dlužníkem H. S., Šumperk, 
vzniklou neuhrazením úplaty za užívání práva vjíždět na pozemek p. č. 151/2 v k. ú. Šumperk, 
za účelem zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 3911 v k. ú. Šumperk, podle 
smlouvy o užití práva JZ/0035/2013/Wi ze dne 16.05.2013, z důvodu faktického nevyužívání 
práva. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 151/2 v k. ú. Šumperk. 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Uživatel práva:  P. a P. Z., Praha, druhá bytem Šumperk. 
Účel:   zajištění příjezdu k objektu garáže na pozemku p. č. st. 3911 v k. ú.  
   Šumperk. 
Úplata za užití práva: 100,-- Kč/rok + DPH v platné výši, povinnost úhrady tři roky zpětně. 
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku. 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy  
   dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich, s jednoměsíční 
   výpovědní lhůtou. 
Podmínky:   povinnost údržby příjezdové plochy vč. zimní údržby společně  
   s ostatními vlastníky garáži v lokalitě. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení č. 3138/17 ze dne 11.5.2017 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
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. Horní 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 
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vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ: 772 11, IČO 70960399 

- budoucí 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:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
vydat souhlas s  investičním záměrem na akci výstavby „ Vodní nádrže Nový Malín č. 2 a 3, na 
p.p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín za podmínky:  
- investor tj. obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, IČO 00303089 vykoupí do svého 

vlastnictví část pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín, která bude využita pro výstavbu 
investičního záměru na akci výstavby „Vodní nádrže Nový Malín č. 3“; 

- při projektování výstavby je nutné zapracovat stávající svážnici, na kterou je z obou 
prudkých svahů, vlevo i vpravo od ní, gravitováno dříví určené k těžbě; 

- investor je povinen před vydáním souhlasu se stavbou oznámit vlastníku pozemku, tj. 
městu Šumperk, rozsah záboru k výstavbě a dohodnout se na podmínkách převodu 
vlastnického práva; 

- pokud nebudou dodrženy dané podmínky, nebude vydán souhlas s výstavbou. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
nepožadovat po dědicích po J. F., bývalém nájemci bytu číslo 401 v domě na adrese  Šumperk, 
náhradu ušlého nájemného za období od data úmrtí bývalého nájemce. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „nám. J. Zajíce 13, 14, Šumperk – rekonstrukce 
zdroje tepla“ 
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členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Kateřina Juránková, Ing. 
Vladislav Mesiarkin 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Miroslav Pavelka, 
PaedDr. Zdeněk Formánek 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČO 26865360 
- TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8.května 2952/24, Šumperk, IČO 

25868349 
- Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180 
- ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČO 25844750 
- SATEZA a.s., se sídlem 8.května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129 
 
       Termín:  15.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p. č. 103/3 v k. ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 103/3, R., přeložka NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
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 celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.03.2020. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

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

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1413/4 o výměře 620 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
účel pronájmu:  a) zahrada a zázemí k domu bez možnosti výstavby jakékoliv stavby, pro 
   rok 2017 604 m2, rok 2018 a dále 620 m2; 
   b) pozemek pod stavbou drobné stavby pro rok 2017 16 m2  
sazba pronájmu:  a) 225 m2 za 5,-Kč/m2/rok, 395 m2 za 1,-Kč/celek/rok 
   b) 30,-Kč/m2/rok s povinností úhrady od 01.01.2016; 
doba nájmu:   a) neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
   b) určitá do 31.12.2017 s povinností odstranění stavby na vlastní  
   náklady bez kompenzace nákladů spojených s jejím odstraněním. 
 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 213/1 o výměře 87 m2, p.p.č. 213/4 o výměře 
156 m2, část p.p.č. 213/5 o výměře 4404 m2, p.p.č. 213/6 o výměře 75 m2, část p.p.č. 
1205/1 o výměře 131 m2, část p.p.č. 1205/4 o výměře 283 m2, část p.p.č. 1205/8 o výměře 
95 m2, část p.p.č. 1031/2 o výměře 1809 m2, část p.p.č. 222/101 o výměře 1003 m2, část 
p.p.č. 222/102 o výměře 133 m2, část p.p.č. 1031/6 o výměře  5638m2 a p.p.č. 1031/3 o 
výměře 301 m2, dle GP pozemky označeny jako p.p.č. 213/4 o výměře 803 m2, p.p.č. 213/5 
o výměře 782 m2, p.p.č.  213/8 o výměře 801 m2, p.p.č. 213/9 o výměře 806 m2, p.p.č. 
213/10 o výměře 808 m2, p.p.č. 213/11 o výměře 808 m2, p.p.č. 213/12 o výměře 808 m2, 
p.p.č. 213/13 o výměře 774 m2,p.p.č. 1031/17 o výměře 846 m2, p.p.č. 1031/18 o výměře 
828 m2, p.p.č. 1031/3 o výměře 1071 m2, p.p.č. 1031/10 o výměře 875 m2, p.p.č. 1031/11 
o výměře 840 m2, p.p.č. 1031/12 o výměře 834 m2, p.p.č. 1031/13 o výměře 756 m2, p.p.č. 
1031/14 o výměře 840 m2 a  p.p.č.1031/15 o výměře 834 m2 vše v k.ú. Horní Temenice za 
podmínek: 
- kupní cena 950,-Kč/m2 + DPH v platné výši; 
- záloha na kupní cenu ve výši 30% kupní ceny bez DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podání žádosti na odkoupení určitého pozemku, jako rezervace pozemku, která bude 
v případě neuzavření smlouvy budoucí kupní žadateli vrácena . Pokud nebude záloha jako 
rezervace pozemku uhrazena ve stanoveném termínu, bude pozemek nabídnut jinému 
zájemci.  Doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90% kupní ceny bez DPH, bude uhrazen 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, vyrovnání kupní ceny bude 
uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 
dokončené stavby  komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 
Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 
výstavby, nejpozději však do 30.06.2019;  

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90% kupní ceny bez DPH ve 
stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 
kupní smlouvy; 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 
Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 
p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 
města Šumperka, náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu ponese budoucí 
prodávající;  

- prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD uzavře 
s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu; 
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- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 
budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5% z kupní ceny celkem bez DPH; 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní; 
- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti;  
- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 
p.p.č. 1031/16 a to do doby dokončené výstavby; 

- pokud k datu podání žádosti bude již výstavba předána jako dokončená stavba a bude-li 
postavena v hranicích zapsaného  geometrického plánu, bude převod vlastnického práva 
řešen přímým prodeje pozemku bez dalších závazků s povinností úhrady kupní ceny včetně 
DPH do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 

 
Postup při podávání žádostí na odkoupení pozemku: 
- žadatel si vybere zájmový pozemek podle pořadí označeného od čísla 1-17 a podá 

písemnou žádost na odkoupení  pozemku za podmínek stanovených shora a osobně nebo 
prostřednictví zástupce doručí žádost na odbor majetkoprávní, budova radnice na nám. 
Míru 364/1, Šumperk,  I.poschodí, dveře č. 514, referent Vernerová Dagmar, kde bude 
vedena evidence žádostí k jednotlivým pozemkům a kde si žadatel bude moci ověřit, zda 
požadovaný pozemek je k datu podání žádosti volný; 

- pokud v době podání žádosti nebude již volný pozemek vybraný žadatelem, může si 
žadatel zvolit jiný pozemek; 

- žadateli budou předány informace o provedení platby zálohy 30% kupní ceny bez DPH 
vybraného pozemku s tím, že záloha na pozemek musí být uhrazena nejpozději do 30 dnů 
ode dne podání žádosti, pokud záloha nebude uhrazena, bude podaná žádost na 
odkoupení pozemku považována za bezpředmětnou a pozemek bude nabídnut jinému 
žadateli; 

- žadatel do žádosti uvede mimo adresy žadatele, telefonický, popřípadě e-mailový kontakt 
pro rychlejší komunikaci; 

- po uhrazené záloze jako rezervačního poplatku na kupní cenu, bude předloženo do orgánů 
města schválení budoucího prodeje, po doplatku zálohy na kupní cenu bude schváleno 
uzavření smlouvy s právem provést stavbu, aby budoucí kupující mohl požádat o vydání 
správního rozhodnutí, kterým bude povolena výstavba rodinného domu 

 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat zařízení telekomunikační sítě: „Šumperk, Temenická, ÚPS, obnova Al kabelů“ přes 
pozemky p. č. 120/1, 120/3, 120/4, 126/1, 126/7, 126/8, 126/9, 126/11, 126/12, 918/5, 
918/6, 920/3 v k. ú. Dolní Temenice a p. č. 269/1, 269/8, 269/9, 276/14, 276/15, 
276/21, 481/6, 2039/5 v k. ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
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 83.826,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 23.826,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 60.000,-- Kč, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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VBb/29/07/Foj ze dne 24.08.2007, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného 
práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu.  

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

 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 v budově Kina Oko 
Šumperk, č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. 
Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, 
- podnájemce: D. P., Šumperk 
- doba podnájmu: původní doba podnájmu od 1. 1. 2017do 30.06.2017 bude prodloužena 

do 31.07.2017 s možností dalšího prodloužení nejdéle však do 31.12.2017 
- úplata za podnájem: 5.752,-Kč/měsíc, z toho 4.808,-Kč za podnájem bytu a 944,-Kč za 

vodné a stočné. 
 
Souhlas s podnájmem bytu byl udělen usnesením Rady města Šumperka č. 2486/16 ze dne 
10.11.2017. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor - místností č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 116, přístupové komunikace – schodiště č. 125, 126 a dalších prostor s čísly 127, 128, 
129, 130, 131, 132 a dále ve 3. NP místností č. 310, 311, 312, 318, 333, 334, 332, 331, 
327, 330, 318, 329, 326, 328 a přístupového schodiště č. 325, 225, v budově lékárny, která 
je součástí pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. Šumperk v areálu nemocnice v Šumperku, pronajaté 
společnosti  Nemocnici Šumperk a.s., pro podnájemce Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem 
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu : s účinností od 01.07.2017 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy označené VV-P-90/91 ze dne 19.12.1991 o dočasném 
užívání části p.p.č.1786 v k.ú. Šumperk, nově pozemek označen jako p.p.č. 3237 v k.ú. 
Šumperk. Dohoda se uzavírá z důvodu narovnání skutečného užívání části pozemku oproti 
sjednanému účelu užívání ze smlouvy. Nájemce společnost STASAT, v.o.s. nám. Jana Zajíce 
2762/10, 78701 Šumperk, IČO: 19011261. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vstupovat a vjíždět na p.p.č. 3237 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- uživatel práva: STASAT, v.o.s., se sídlem Šumperk, nám. Jana Zajíce 2762/10, PSČ 78701, 

IČO 190  11 261; 
- úhrada za užití práva: 100,-Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok; 
- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva; 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy;  
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi; 
- uživatel práva se zavazuje dotčenou část pozemku udržovat výhradně na své náklady. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 3237 o výměře 114 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel pronájmu: umístění posezení k restauraci v objektu na st.p.č. 1786/4 v k,ú. Šumperk; 
- sazba nájemného: v období od 1.1. do 30.04. a od 01.10. do 31.12.  roku, ve kterém 

nájem trvá 5,-Kč/m2/rok, od 01.05.do 30.09.  roku, ve kterém nájem trvá 110,-
Kč/m2/rok; 

- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou; 
- v případě ukončení sjednaného nájmu bude přístřešek posezení odstraněn na vlastní 

náklady nájemcem, bez kompenzace nákladů spojených s jejím odstraněním. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce  „Lesní cesta Buková – část Tulinka“   uchazeče  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 
00 Praha  IČO 60838744. 
Nabídková cena je 1.339.821,72 Kč bez DPH, tj. 1.621.184,28 Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: 
„Smetanovy sady, Šumperk – oprava komunikace pro pěší“  
 
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: 
STAVOKOMPLEX – TVM s.r.o., Hrabenov 92, 78963 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 
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 
ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a zadávací dokumentaci, na dodávku dlaždic pro přistávací dráhu letiště   
 
- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt,    
  Ing. Lenka Salcburgerová, Dušan Sýs 
 
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
  Pavel Kundrata 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1703 uzavřené dne 1.12.2016 se zhotovitelem 
stavebních prací se společností JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, 
IČO 28596854, na akci: „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2016/2017. 
 

 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 4  ke zřizovací listině Městské knihovny  Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 
65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 02.05.2008  
a dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout účelově určený finanční 
dar od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 259049795, zastoupené  
Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 15.000 Kč. Dar bude 
poskytnut na podporu 13. ročníku akce Město čte knihu, která se uskuteční v roce 2017. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
změnu platu ředitelům Kina Oko a Městské knihovny Šumperk, v souladu s nařízením vlády č. 
408/2017 Sb.  ze dne 31.05.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006, Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 
01.07.2017. 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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bere na vědomí 
návrh komise školství a sportu oslovit veřejnost formou ankety a na základě jejího výsledku 
doporučit pojmenování jedné ze sportovních hal (na Tyršově stadionu nebo na Základní škole, 
Sluneční) na halu Věry Čáslavské. 
 

ukládá 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů zrealizovat v období červenec – srpen 2017 anketu 
mezi občany, jejímž tématem bude návrh pojmenování jedné ze sportovních hal (na Tyršově 
stadionu nebo na Základní škole, Sluneční) na halu Věry Čáslavské. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – 
čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh s dodavatelem PhDr. Zuzanou Kvapilovou, 
788 21 Sudkov 20, IČO: 69240337. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

ukládá 
redakční radě Kulturního života Šumperka předložit rozhodnutí o výběru:  
a) návrhu grafického zpracování a vizualizace přílohy Šumperského zpravodaje 
b) názvu pravidelné přílohy Šumperského zpravodaje 
 
       Termín:  30.07.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
         

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Kruh přátel Šumperského dětského 
sboru, z. s., se sídlem Komenského 9, 787 01 Šumperk, IČO: 64094740, na pořádání dvou 
benefičních koncertů ve dnech 7. a 15. června 2017. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 200 tis. 
Kč. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 použití fondu investic k: 
- financování investičních výdajů, a to na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 
provedení technického zhodnocení budovy v rámci akce „učebna fyziky“, v celkové výši do 350 
tis. Kč, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
- posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková 
organizace používá pro svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 
200 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, v souladu s ustanovením § 
31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a 
oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy  
dle předloženého návrhu, v celkové výši do 300 tis. Kč. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
Poskytnutí účelového investičního příspěvku pro Základní školu Šumperk, Vrchlického 22,  
IČO 60339381, který bude poskytnut na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením 
varného kotle do školní jídelny, v celkové výši 230 tis. Kč. 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2017 na straně výdajů, 
navýšení příspěvku (účelový investiční příspěvek) Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 
60339381, ve výši 230 tis. Kč. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin v Šumperku v měsíci 
červenci a srpnu v roce 2017. 
 

 

schvaluje 
registraci města Šumperka potravinářským podnikem. 
 
       Termín:  30.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
zvýšení jednotkové prodejní ceny následujících produktů (cena je uváděna včetně DPH): 
- Turistická známka č. 784 Šumperk     35 Kč 
- Turistická známka výročí radnice      35 Kč 
 
       Termín:  22.06.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
305 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Bohdíkovské 2336/24   mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. N., Šumperk 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 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



67. RM – 22. 6. 2017 

 
25 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
407 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 
Bohdíkovské 2336/24   mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a F. T., Šumperk 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 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 109 o velikosti 1+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 408 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku v ulici Temenické 2924/35 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. M., Šumperk jako 
nájemcem na straně druhé, za podmínek: 
 
- předpokládaný zánik nájmu k 31.7.2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1.8.2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0300/OSM  uzavřené dne 15.6.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., Olomouc, jako 
nájemcem  bytu č. 3 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 3045/104,  na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31.12.2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

bere na vědomí 
materiál „Městská policie – letní provoz“. 
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bere na vědomí 
rezignaci Ing. Miloslava Kulhaje, člena komise obchodu, živností a cestovního ruchu k datu 
31. 5. 2017. 
 
 

jmenuje 
Jaroslava Baču členem komise obchodu, živností a cestovního ruchu s účinností od 1. 7. 
2017. 
 
       Termín:  01.07.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  
 
 




