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Spis. zn.:  64972/2017 

                Č.j.:  64977/2017 
 

z 68. schůze Rady města Šumperka ze dne 13. 7. 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 
rozpočtová opatření číslo XI roku 2017: 
příjmy ve výši:       4.387 tis. Kč 
výdaje ve výši:       5.417 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  550.709 tis. Kč 
výdaje celkem:  694.777 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 697.249 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   696.647 tis. Kč 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

schvaluje 
v souladu s usnesením ZM č. 551/16 ze dne 15.9.2016 
 
a) zadávací podmínky na poskytnutí indikativní nabídky na úvěr ve výši 150 mil. Kč, 

splatnost úvěru 10 let 
 

b) členy hodnotící komise ve složení: 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. František Merta, Ing. Jaromír Mikulenka, Mgr. Romana 
Drásalová, Ing. Milena Peluhová  
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Petr Kuba, Valerie Hrubá, Bc. Dagmar Güttlerová, 
Mgr. Ilona Moťková 
 

c) seznam oslovených zájemců: 
- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 
- Komerční banka a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ 114 07 

 
       Termín:  17.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
po realizaci směnné smlouvy mezi městem Šumperk a ČSAD Ostrava a.s. uzavření dodatku č. 
2 k nájemní smlouvě č. MP-48/2005PRO/PP uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a 
společností ČSAD Ostrava a. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO 45192057, jako nájemcem. Dodatkem dojde ke zúžení předmětu nájmu o 
část pozemku p.č. 1273/10 (dle GP č. 6768-510/2017 označen jako pozemek p.č. 1273/39 
– ostatní plocha o v výměře 400 m2 v k.ú. Šumperk - lokalita autobusového nádraží v 
Šumperku) a současně k rozšíření předmětu nájmu, a to o dílo komunikace, nástupních 
ostrůvků a chodníku umístěných na pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk, 
s povinností nájemce hradit veškeré náklady spojené s jejich provozem a údržbou. Současně 
bude z textu nájemní smlouvy vypuštěn text: 
„Pronajímatel uznává, že stavby na touto smlouvou pronajatém pozemku, např. nástupní 
ostrůvky, komunikace a chodníky, jsou ve vlastnictví nájemce, který je povinen hradit veškeré 
náklady spojené s jejich provozem a údržbou“. 
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. MP-48/2005PRO/PP, ve znění dodatku č. 1, se 
nemění. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p. č. 1229/1 v k. ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu přesahu zateplení fasády 
v rámci rekonstrukce stávajícího objektu administrativní budovy Žerotínova 3056/81A, 
Šumperk. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Stavebník: 
NET service Vision, s. r. o., se sídlem Žerotínova 1781/83, Šumperk, IČO 25832239 
Smlouva se uzavírá pro účely získání kolaudačního souhlasu k dokončené rekonstrukci 
administrativního objektu. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu elektronické komunikační sítě: „Zřízení EKS UPC Šumperk – optické propojení 
stávající sítě“: 
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Etapa I.  – ul. Zábřežská, Temenická, Dobrovského, Myslbekova - přes pozemky p. č. 481/6, 
481/4, 481/5, 481/3, 2253/4, 2080/2, 1880/3, 2267/1, 2058/1, 554/37, 553/3 v k. ú. 
Šumperk;  
Etapa II. – ul. Bří. Čapků, Balbínova, Vančurova, B. Němcové, Zábřežská – přes pozemky p. č. 
555/26, 555/28, st. 1887/2, 2287, 554/33, st. 1885/2, 555/25, 555/29, 555/24, 555/1, 
2169/8, 2080/2, st. 1772/2, st. 1233/2, 555/30, st. 1774/2 v k. ú. Šumperk;  
Etapa III. – ul. Balbínova, Vančurova, B. Němcové – přes pozemky p. č. 554/33, 465/4, 
465/3, 2344, st. 1710/1, 3148, 2264/3, 2264/4, 460/4, st. 991, 460/9, 575/3, 575/1 
v k.ú. Šumperk; 
Etapa IV. – ul. Bří. Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřežská – přes pozemky p. č. 553/3, 553/16, 
2080/2, 539/38, 547/1, 1906/2, 547/18, 1905/3, 1904/2, 1903/2, 547/24, 2074, 
556/29, 556/1 v k. ú. Šumperk; 
Etapa V. – ul. Husitská, P. Holého, Gen. Krátkého, Žižkova, Jánošíkova – přes pozemky p. č. 
176, 2052, 2216/1, 2149/2, 2275/1, 2275/2, 1914/6 v k. ú. Šumperk; 
Etapa VI. – ul. Lidická, Revoluční, Vrchlického – přes pozemky p. č. 2115/7, 2221, st. 1870/3, 
st. 1871/2, 1394/2 v k. ú. Šumperk; 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Závišova 502/5, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČO 
00562262 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene v I. – II. územní zóně a ve výši 110,-- Kč,-- Kč + platná sazba 
DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene v III. – IV. územní zóně, stanovené dle 
geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. Úhrada 
úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím 
povinným po 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 30. 4. 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:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0038/2014/Pe, uzavřené dne 
29.10.2014 mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a P. B., Šumperk, jako 
budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních stran zřídit ve 
prospěch oprávněného věcné břemeno, spočívající v právu uložit a provozovat stavbu 
vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 1230 v k. ú. Horní Temenice, 
pro účely připojení plánovaného rodinného domu na pozemku p.č. 289/1 v k. ú. Horní 
Temenice. 
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Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene z data 30.06.2017 na nový termín 30.06.2018, přičemž nadále platí závazek 
budoucího oprávněného vyzvat budoucího povinného k uzavření budoucí smlouvy ve lhůtě 
nejpozději 3 měsíce před uplynutím termínu pro uzavření budoucí smlouvy.   
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2016/0476/MJP, uzavřené dne 1.10.2016 
mezi městem Šumperkem, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774, jako pronajímatelem, 
jejímž předmětem je nájem částí pozemků p.č. 540, p.č. 554/2, p.č 556/7 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby „cyklostezka Bratrušov“. Předmětem dodatku 
je doplnění  části pozemku p.č. 539 o výměře 44 m2 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice nově 
dotčeného předmětnou stavbou. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nám. J. Zajíce 13, 14, Šumperk – rekonstrukce 
zdroje tepla“ zhotovitelem akce firmu SATEZA a. s., se sídlem 8. května 41A, Šumperk, IČO 
25350129. Nabídková cena je 899.286,51 Kč bez DPH, tj. 1.034.179,49 Kč včetně DPH. 
Délka záruční doby je 96 měsíců. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění na akci: „Nemocnice 
Šumperk – pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy“ zhotovitelem akce firmu 
PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, IČO 47153903. Nabídková 
cena je 15.800.000,-- Kč bez DPH, tj. 19.118.000,-- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
P/0012/2015 uzavřené dne 25. 8. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné, a E. Z., Šumperk,  
jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 36 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 9.  2017  
do   31. 8. 2019. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0004/2014 uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. a K. H., Šumperk,  
jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 39 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2017  
do   30. 9. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
P/0007/2014 uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,a R. a A. D., Šumperk,  
jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 40 v domě  na ulici Čsl. armády 
445/22 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 2017  
do   30. 9. 2020. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0008/2014 uzavřené dne 2. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a E. a J. B., Šumperk,  
jako nájemci na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 8. 2017  
do   31. 1. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0009/2014 uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. O. R., Šumperk,  
jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1277/46 v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby 
nájmu  od  1. 9. 2017  do   28. 2. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
P/0004/2014 uzavřené dne 4. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. M., Šumperk,  
jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1278/48  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 
nájmu  od  1. 8. 2017  do   31. 1. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0023/2015 uzavřené dne 13. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. M., Šumperk,  
jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1279/50  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od  1. 8. 2017  do   31. 7. 2020. 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
P/0017/2015 uzavřené dne 11. 1. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. P., Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  na ulici Lidická 
1312/75  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 8. 
2017  do   31. 7. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0024/2015 uzavřené dne 31. 7. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. S., Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  na ulici Lidická 
1313/77  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 8. 
2017  do   31. 7. 2020. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0019/2014 uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. B., Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 19 v domě  na ulici Zahradní 
2707/35  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 
2017  do   30. 9. 2020. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
N/0020/2014 uzavřené dne 8. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. B., Šumperk,  
jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  na ulici Zahradní 
2708/37  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 
2017  do   30. 9. 2018. 
 

Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
P/0008/2014 uzavřené dne 29. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a N. L., Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Zahradní 
2722/33  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 10. 
2017  do   30. 9. 2018. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 
v domě zvláštního určení v Šumperku na ulici Temenická 2795/109, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a M. Č., Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé. 
Podmínky: Nájemní smlouva na dobu neurčitou, počínaje dnem  1. 8. 2017, nájemné ve výši   
37,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 5, Šumperk – výměna výtahu“ 
 
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. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Milena 
Kratochvílová 
 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Pavel Hegedüs, 
PhDr. Oldřich Svozil 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- OTIS a. s, se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254 
- VÝTAHY Tempír s. r. o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00, IČO 

28566637 
- Schindler CZ, a. s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, IČO 27127010 
- Výtahy Pardubice a. s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice, PSČ 533 01, IČO 13582101 
 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3334/17 ze dne 20.06.2017 
pronájem  části p.p.č. 3237 o výměře 114 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- nájemce: STASAT, v. o. s., se sídlem nám. Jana Zajíce 2762/10, Šumperk, IČO 19011261 
- účel pronájmu: umístění posezení k restauraci v objektu na st.p.č. 1786/4 v k.ú. Šumperk 
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- sazba nájemného: v období od 01.01. 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 
- nájemce uhradí nájemné zpětně za rok 2015, 2016 v sazbách nájemného platných pro 

rok 2017 
- 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 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí č. SML/2017/0127/OSM ze dne               
29. 3. 2017 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,         
IČO 00303461, jako budoucí pronajímatel na straně jedné, a Hanou Tůmovou, bytem 
Bohdíkovská 2205/63, Šumperk, IČO 73284947, jako budoucí nájemce. Dodatkem dojde 
k posunutí termínu provedení změny účelu užívání stavby z původního termínu do 30. 6. 2017 
na nový termín do 30. 9. 2017. Ostatní ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě                    
č. SML/2017/0127/OSM se nemění. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 
„Cyklostezka Bratrušov“. 
Příjemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
Partner projektu: obec Bratrušov, se sídlem Bratrušov 176, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 
00635847 
Podmínky: 
- příjemce zpracuje žádost o finanční podporu na základě příslušné 72. výzvy 

z Integrovaného regionálního operačního programu, připraví a zrealizuje zadávací a 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, se kterým uzavře smlouvu o dílo 

- financování projektu bude provedeno tak, že příjemce uhradí stavbu objektů nacházejících 
se v k.ú. Dolní Temenice a k.ú. Horní Temenice, partner uhradí stavbu objektů 
nacházejících se v k.ú. Bratrušov.  Na stavebním objektu mostu, nacházejícím se na 
hranici katastrálních území, budou náklady rozděleny pro příjemce cca 35 % ceny objektu 
a pro partnera cca 65 % ceny objektu 

- příjemce a partner se stanou vlastníky stavby na svých katastrálních územích a následně 
budou zajišťovat údržbu každý v rozsahu svého vlastnictví 

 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést 
stavbu komunikačního zařízení: „RVDSL1708_M_M_SUMT1838_SUMP1HR_OK“ přes 
pozemky p. č. 274/21, 274/2, 274/34, 39/1, 39/2, 39/5, 919/17, 304/5, 303/2, 922/1, 
305/2, 919/16 v k. ú. Dolní Temenice a p. č. 1275/38, 17/2, 1275/19, 16/8, 16/2, 16/7, 
16/6, 18/1, 1275/20, 1275/21, 1275/27, 1275/28, 1275/31, 1275/32, 49/2, 1184/4, 
67/2, 1275/35, 1275/36, 1275/37, 1184/10 v k. ú. Horní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063 
 
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 (III. – IV. zóna)/každý 
započatý 1 m délky vedení (věcného břemene), stanovené dle geometrického plánu pro 
určení rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na 
své náklady budoucí oprávněný, a ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/ 1 ks zařízení. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný nejpozději do 
15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30.04.2020. 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 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku st.p.č. 1366 o výměře 15 m² v k.ú. Šumperk, 
jehož součástí je stavba kůlny, nezapisující se do katastru nemovitostí, orientačně 
Banskobystrická 46, Šumperk, za podmínek: 
doba nájmu:   neurčitá 
nájemné pozemek:  30,-- Kč/m²/rok 
nájemné stavba:  min. 210,-- Kč/m²/rok 
 
       Termín:  17.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
s využitím nebytových prostor  ve 3. NP budovy lékárny, která je součástí pozemku st.p.č. 
1769/1 v k.ú. Šumperk, nájemcem Nemocnicí Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 
787 01 Šumperk, IČO 47682795, za účelem distribuce léčivých přípravků dle § 76 zákona č. 
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka odprodat část pozemku p.č. 59/6 – ostatní plocha o výměře 
cca 40 m2  v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 17.2.2005, kde pronajímatelem je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a nájemce Miroslav Novotný, 
se sídlem Dobrovského 1369/42, Šumperk, IČO 47845627.  
 
Předmět nájmu: prostory označené ve smlouvě o nájmu nebytových prostor jako 

prodejna supraphon na adrese Gen. Svobody 245/7 v Šumperku 
Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 14.7.2017 
 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2017/00155/OTH/OSB ze dne 13.02.2017, 
uzavřené s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO: 60609460, jehož 
předmětem je aktualizace hodnoty daru – souboru svislého dopravního značení navádějícího 
na kulturní a turistické síle v Olomouckém kraji bezplatně převedeného do vlastnictví města 
Šumperka – kdy na místo původní hodnoty daru ve výši 23.477,92 Kč se po doplnění 
chybějícího dopravního značení uvádí nová hodnota daru ve výši 24.566,92 Kč, a to ve znění 
dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1273/31 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 6,0 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 umístění 
prodejního stánku s občerstvením kavárnou a diskotékou D123 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
změnu platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele Základní školy Šumperk, ZŠ Dr. E. Beneše 1, a 
Mgr. Yvony Šimkové, ředitelky Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, a to 
s účinností od 01.08.2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  01.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

souhlasí 
s plněním povinné předškolní docházky formou vzdělávání dětí v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky v přípravné třídě ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 
00852864, ve školním roce 2017/2018. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

bere na vědomí 
informaci odboru ŠKV ve věci stravování v základních a mateřských školách zřizovaných 
městem Šumperkem včetně výsledku dotazníkového šetření k dietnímu stravování. 
 
  

ukládá 
vedoucí odboru ŠKV informovat ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem o možnosti dietního stravování v Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 
603393381. Zákonní zástupci dětí a žáků se mohou sami rozhodnout, zda umístí své dítě  
ke vzdělávání do školy poskytující dietní stravu nebo si požadovanou stravu pro své dítě vyřeší 
individuálně. 
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       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 
č. 586/16 ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   FbC Asper Šumperk, z.s., nám. Jana Zajíce 2832/11, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 26550881 
Zastoupený: Ing. Ondřejem Mrázkem   
Účel použití:   na náklady spojené s pronájmy sportovních hal a tělovýchovným zařízení 
Výše částky:     80.000,-- Kč   
 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2018 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 
č. 586/16 ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s - Řecká obec Šumperk, 

pobočný spolek, Březinova 2109/8, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 64986012 
Zastoupený: Teodorou Vintrovou   
Účel použití:   na podporu a rozvoj řecké menšinové kultury 
Výše částky:     3.000,-- Kč   
 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2018 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 
č. 586/16 ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   Nadační fond při Gymnáziu Šumperk, Masarykovo nám. 1239/5, Šumperk, 

PSČ 787 01,  IČO 25852574 
Zastoupený: Mgr. Milanem Macečkem   
Účel použití:   na úhradu účastnického poplatku na mezinárodním mistrovství středních škol 

v atletice „Jean Humbert Cup“ ve francouzském Nancy 
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Výše částky:     7.000,-- Kč   
 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2018 
 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 
 č. 586/16 ze dne 03.11.2016 
 
Příjemce:   TK PRECHEZA Přerov, z.s., Kosmákova 55, Přerov, PSČ 750 02, IČO 22826611 
Zastoupený: Mgr. Petrem Huťkou 
Účel použití:   na náklady spojené s ubytováním účastníků 30. ročníku společensko – 

tenisové akce Prokennex Cup 
Výše částky:     20.000,-- Kč   
 
 
 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2018 
 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 
rok 2017 ve výši 56.000,- Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
 
       Termín:  17.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar  
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 
v  souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 25.128 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů 
pro pět žáků ve školním roce 2017/2018, tj. v období od 04.09.2017 do 29.06.2018, a to ve 
dvou etapách. 
 
       Termín:  11.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 3.024,-- Kč. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 střechy a svodů 
v objektu školy a podlah v chodbě 1.NP a nářaďovně v tělocvičně v celkové výši do 185 tis. Kč. 
 
       Termín:  13.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce  „Kino Oko – sanace vlhkého zdiva“ uchazeče DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 
537 01 Chrudim, IČO 28819390. Nabídková cena je 1.351.935,23 Kč bez DPH, tj. 
1.635.841,63 Kč vč. DPH. 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – parkoviště“ uchazeče 
EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024.  
Nabídková cena je 1.260.182,-- Kč bez DPH, tj. 1.524.820,-- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

svěřuje 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk s účinností od 14.07.2017 působnost 
v oblasti: 
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- posuzování žádostí osob v hmotné nouzi o přiměřené bydlení a vydávání doporučení 
dalšího postupu v souladu s ustanovením § 33, odst. 3, zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, v platném znění  

 
Současně RM uděluje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk a v případě 
jeho nepřítomnosti jeho zástupci podpisové právo k vydávání doporučení dalšího postupu 
v souladu s ustanovením § 33, odst. 3, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
v platném znění. 
 
       Termín:  14.07.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora auditu účetní závěrky a výroční zprávy za období od 01.01.2016 
do 31.12.2016 společnosti PONTIS Šumperk, o. p. s. ze dne 21.03.2017.   
 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 19 
odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení č. 1/2017, o ochraně lesa proti šíření kůrovců, 
s účinností ode dne vyhlášení, tj. 14. 7. 2017. 
 
       Termín:  14.07.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

ukládá 
prověřit možnosti připojení PMŠ a.s. ke smlouvě města se spol. Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.,  na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací. 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

 
 
 


