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Spis. zn.:  75617/2017 
                Č.j.:  75628/2017 

 

ze 70. schůze Rady města Šumperka ze dne 10. 8. 2017 
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných      
           osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.   

 

doporučuje ZM 
schválit záměr vybudovat v části objektu Klapperothovy manufaktury digitální interaktivní 
muzeum textilnictví a tvůrčí dílny pro veřejnost. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XII roku 2017: 
příjmy ve výši:      5.516 tis. Kč 
výdaje ve výši:         5.872 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  556.225 tis. Kč 
výdaje celkem:  700.649 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 702.765 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   702.519 tis. Kč 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 dle 
předloženého materiálu. 
 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na poskytnutí indikativní nabídky na úvěr ve výši 
150.000.000,-  Kč uchazeče Českou spořitelnu, a.s., 140 OO Praha 4, Olbrachtova 1929/62. 

 
         Termín:  10.08.2017 
         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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doporučuje ZM 
přijetí dlouhodobého investičního úvěru za podmínek: 
výše investičního úvěru: 150.000.000,- Kč 
splatnost:   10 let 
splácení:   pravidelné měsíční splátky 
úroková sazba:   pevná na celou dobu 1,09 % p.a. 
čerpání:   jednorázově do 31.12.2017 
zajištění úvěru:   bez zajištění 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
    

schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00147 
v rámci stavby: „Cyklostezka Bratrušov“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČO 
04084063. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

ukládá  
vedoucí odboru FaP zařadit do rozpočtového opatření města Šumperka na rok 2017 částku ve 
výši 937.914,- Kč na vyhotovení projektové dokumentace akce „Cyklostezka Bratrušov“. 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
zadat zpracování projektové dokumentace na akci: Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská – 7. etapa společnosti Ateliér DPK s. r. o., Šumavská 15, Brno, PSČ 602 00, 
IČO 25348817. 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 024/17 ze dne 3. 4. 2017 na stavbu „Splaškové 
a dešťové kanalizační přípojky, ulice Vančurova, Šumperk – II. etapa“ uzavřené s firmou 
EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, na vícepráce a méněpráce 
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vyplývající ze skutečného provedení stavby. Původní cena dle SOD 609.297,-- Kč bez DPH, 
nová celková cena 500.191,-- Kč bez DPH, tj. 605.231,-- Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1703 ze dne 1. 12. 2016 na stavbu „Úprava 
veřejného prostranství při ul. Temenická“ uzavřené s firmou JR STaKR s. r. o., 
U Stadionu 1999/9A, Bruntál, PSČ 792 01, na vícepráce, vyplývající ze změny provádění 
stavebních prací, dle zjištěných skutečností během provádění stavby. Původní cena dle SOD 
2.953.627,-- Kč bez DPH, nová celková cena 2.953.627,- Kč bez DPH, tj. 4.138.606,- Kč 
včetně DPH. 
        

Termín:  04.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zařadit do rozpočtových opatření města Šumperka na rok 2017 částku ve 
výši 115.000,-  Kč na stavbu „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenická“ v souvislosti se 
změnou projektu. 
       Termín:  04.10.2017 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy číslo: Z_S24_12_8120050574 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Šumperk, Bohdíkovská, parc.č. 1031/2 – 
VNv, VNk, č. IZ-12-8000506 s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
PSČ 405 02, IČO 24729035. 
       

Termín:  04.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

bere na vědomí 
nabídku společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., na převedení společnosti na město 
Šumperk. 
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ukládá 
vedoucí odboru ŠKV ve spolupráci s odborem MJP předložit varianty budoucího provozování  
Domu kultury  v Šumperku.  
 
       Termín:  04.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
úhradu částky 263.309,-- Kč (slovy: dvěstěšedesáttřitisíc třistadevět korun českých) Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, 
Praha 2, za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk (pozemek pod Domem 
kultury v Šumperku) v období od 02.01.2017 do 30.06.2017. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

ukládá  
starostovi města odeslat odpověď na dopis ÚZSVM s tím, že jeho součástí bude nesouhlas 
města Šumperka s neodůvodněnou výší nájemného za užívání pozemku pod objektem Domu 
kultury. 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

souhlasí 
s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 416 stojící na pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. 
Šumperk (orientačně Dům kultury na ul. Fialova, Šumperk), a to kanceláře č. 210 v nástavbě 
Domu kultury v Šumperku, pronajaté společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., pro podnájemce 
Hospůdka Benátky Šumperk, s.r.o., se sídlem K.H.Máchy 1134/3, 78701 Šumperk, IČO: 
06078559, a to  za podmínek: 

 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemné bude příjmem nájemce 
- doba podnájmu : určitá, a to na dobu trvání nájemního vztahu nájemce k předmětu nájmu 

dle uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze dne 2.6.1999, ve 
znění pozdějších dodatků 

- 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:  10.08.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje    
   uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
  umístit a provozovat přes pozemek p. č. 2286 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 
  soustavy: „Šumperk – Krameriova, p. č. 1595/14, Š., nové NNk“. 

Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 4.510,-- Kč + DPH v 

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

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Uhelné sklady – obchod s palivem, s.r.o., Leštinská 978/34, PSČ 
789 01 Zábřeh, IČO 48390046, s provedením oprav zpevněné plochy na pozemku p.č. 
2047/9, ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace za podmínky, že veškeré 
opravy výtluků provede žadatel na své náklady s tím, že po městu Šumperk nebude, a to ani 
v budoucnu požadovat, finanční vyrovnání za provedené opravy pozemku p.č. 2047/9 v k.ú. 
Šumperk, neboť tyto jsou v zájmu a pro potřeby žadatele. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

  schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést p.p.č. 276/14 o výměře 88 m2, p.p.č. 
2039/5 o výměře 59 m2, oba v obci a k.ú. Šumperk, p.p.č. 108/30 o výměře 138 m2, p.p.č. 
108/41 o výměře 81 m2, p.p.č. 108/42 o výměře 350 m2, p.p.č 120/4 o výměře 320 m2, 
p.p.č. 126/12 o výměře 34 m2  vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, z vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 78701, IČO 00303461, do vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 
60609460 s právem hospodařit pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, za účelem 
narovnání majetkoprávního vztahu.  
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 2095/11 o výměře 152 m2, p.č. 2095/12 o výměře 
105 m2, p.č. 2095/3 o výměře 166 m2, p.č. 2095/13 o výměře 22 m2, 2096/2 o výměře 276 
m2, p.č. 2096/4 o výměře 80 m2, p.č.  p.č. 2096/13 o výměře 4 m2, p.č. 2096/14 o výměře 
42 m2, p.č. 2096/15 o výměře 29 m2, p.č. 2096/17 o výměře 26 m2, p.č. 2096/18 o výměře 
560 m2, p.č. 2096/20 o výměře 60 m2, p.č. 2096/21 o výměře 407 m2, p.č. 2096/22 o 
výměře 64 m2, p.č. 2096/23 o výměře 72 m2, p.č. 2096/24 o výměře 44 m2, p.č. 2096/25 o 
výměře 597 m2, p.č. 2096/26 o výměře 129 m2, p.č. 2096/27 o výměře 40 m2  a p.č. 
1268/36 o výměře 62 m2 vše v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460 z hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 78701, IČO 00303461 za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty (příjezdu) k tíži pozemku p. č. 
1273/10 v k.ú. Šumperk,   ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 1273/39 a pozemku st.p.č. 
3955 v k.ú. Šumperk. 

 
Povinným z věcného břemene:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
     IČO: 00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: vlastník pozemku p.č. 1273/39 a st.p.č. 3955 v k.ú. 
     Šumperk (nyní ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 
     3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
     IČO: 451 92 057) 
 
Úplata za věcné břemeno:  úplata bude stanovena znaleckým posudkem  
 
Doba trvání věcného břemene: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
 
Podmínky : 
- rozsah  věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem v souladu s grafickým  

znázorněním 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku na určení hodnoty  

věcného břemene a správní poplatek za zahájení řízení o vkladu věcného břemene do 
katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene 

- město Šumperk vysloví souhlas se záměrem společnosti ČSAD Ostrava  a.s. realizovat na   
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  předmětu směny, tj. pozemku 1273/39, stavbu výpravní budovy a jako účastník řízení dle  
  stavebního zákona (vlastník sousedních nemovitostí) bude souhlasit s realizací stavby.   Město 
  Šumperk se rovněž zaváže umožnit společnosti ČSAD Ostrava a.s. pro účely výstavby výpravní  
  budovy vedení inženýrských sítí přes  pozemek parc.č. 273/10 v k.ú. Šumperk, vč. zřízení   
  služebnosti vedení inženýrských sítí, a to v rozsahu specifikovaném v odsouhlasené projektové 
  dokumentaci.  
 
         Termín:  31.12.2017 
         Zodpovídá: Ing.Répalová 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti stezky (příchodu) 
k tíži pozemku p. č. 1273/10 v k.ú. Šumperk,   ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 1273/39 
a pozemku st.p.č. 3955 v k.ú. Šumperk. 
 
Budoucí povinným z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO: 00303461  
 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: vlastník pozemku p.č. 1273/39 a st.p.č. 3955  
      v k.ú.Šumperk ( nyní ČSAD Ostrava a.s., se  
      sídlem  Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – 
      Moravská Ostrava, IČO: 451 92 057) 
 
Úplata za věcné břemeno:   bude stanovena znaleckým posudkem  
 
Doba trvání věcného břemene:  věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
 

 
Podmínky : 
- rozsah  věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku na určení hodnoty 

věcného břemene uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene 
- vlastní smlouva o zřízení věcného břemene stezky (příchodu), by se uzavírala pouze za   

předpokladu, že by město Šumperk v budoucnu v lokalitě autobusového nádraží zvažovalo 
prodej pozemku nebo jeho části třetí osobě a mohlo by tímto dojít ke znemožnění přístupu 
k pozemku st.p.č. 3955 v k.ú. Šumperk (pozemek pod stávající výpravní budovou) a 
k pozemku p.č. 1273/39, který má být předmět směny (pozemek pod plánovanou výpravní 
budovou) z veřejné komunikace.  

 
             

      Termín:  31.12.2017  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako stavebníkem a ONO 
Stavebniny s.r.o., IČO: 26823322, se sídlem Průmyslová 3083/1, 787 01 Šumperk, jako 
vlastníkem pozemků, kterou vlastník pozemků p.č. 984/1 a p.č. 984/11 v kat. území Šumperk 
poskytne stavebníkovi souhlas provést na těchto pozemcích stavbu komunikace dle 
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přiloženého nákresu předpokládaného záboru pozemků, vypracovaného společností CEKR CZ 
s.r.o., zak. číslo: 0808-16/1 na akci „Průmyslová zóna IV. Šumperk, 1. etapa“. Stavebník se 
zaváže realizovat stavbu nejpozději do 31.12.2020. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako stavebníkem a SHM, 
s.r.o., IČO: 47976519, se sídlem Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk, jako vlastníkem 
pozemku, kterou vlastník pozemku p.č. 983/2 v kat. území Šumperk poskytne stavebníkovi 
souhlas provést na tomto pozemku stavbu komunikace dle přiloženého nákresu 
předpokládaného záboru pozemků, vypracovaného společností CEKR CZ s.r.o., zak. číslo: 
0808-16/1 na akci „Průmyslová zóna IV. Šumperk, 1. etapa“. Stavebník se zaváže realizovat 
stavbu nejpozději do 31.12.2020. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
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 
b) od 01.05. do 30.09. každého roku 110,-Kč Kč/m2/rok 
c) 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, v případě nedodržování nočního 

klidu a prokázaného nadměrného hluku bude nájem ukončen výpovědí bez výpovědní doby 
- ukončení nájmu bude zařízení zahrádky odstraněno na vlastní náklady bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s odstranění zařízení předzahrádky 
 
        Termín:  15.08.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
13.04.2017 do 02.05.2017 dle usnesení rady města č. 2973/17 ze dne 06.04.2017, schválit 
prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 5/10000 na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, 
za podmínek:  
 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka  
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- kupující: Společenství vlastníků jednotek pro dům Gagarinova15, č.p.2378,se sídlem 
Gagarinova 2378/15, 78701 Šumperk, IČO: 277 76 531 

- kupní cena:  538,-Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí  
 
        Termín:  14.09.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, kterou vlastník dotčeného pozemku st.p.č. 4541, jehož součástí je stavba 
čp. 2601 v obci a k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku 
stavbu „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“ dle projektové dokumentace 
společnosti KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, Brno, PSČ 60200, č. zakázky 00481-41 
a kterou vlastník pozemku p.č. 481/9 v obci a k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést 
na části dotčeného pozemku opravu chodníku. 
- Vlastník pozemku: SEMPRONEMO, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, PSČ 72300, 

IČO 02615169 
- Stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
1194/3 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
        Termín:  15.08.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

doporučuje ZM 
schválit kupní cenu pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín, na kterém je plánována výstavba 
vodní nádrže č. 3, investor obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, IČO 00303089. Kupní 
cena se stanovuje za 1 m2 ve výši 103,-Kč + DPH v platné výši, pokud bude stanovena 
zákonná povinnost odvodu DPH z kupní ceny, přičemž výše kupní ceny platí do 28.02.2018. 
V případě většího záboru pozemku, než bylo předloženo pro schválení investičního záměru, 
může dojít k navýšení kupní ceny s ohledem na skutečný zábor pozemku ve vztahu k porostu 
na pozemku dotčeném stavbou vodí nádrže. 
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Pokud nebudou do 28.02.2018 schváleny další podmínky pro uzavření smlouvy budoucí 
kupní, bude kupní cena stanovena s ohledem na aktuální základní cenu stavebního  pozemku 
v souladu s oceňovací vyhláškou. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
19.7.2017 do 4.8.2017 dle usnesení rady města číslo 3391/17 ze dne 13.7.2017, pronájem 
části 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: 
 
nájemce:   H. V., Šumperk 
doba nájmu:   neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.9.2017 
nájemné pozemek:  30,- Kč/m²/rok 
nájemné stavba:  220,- Kč/m²/rok 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Gagarinova 5, Šumperk – výměna výtahu“ 
zhotovitelem akce firmu VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 
617 00, IČO 28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 672.585,00 
Kč bez DPH, tj. 773.472,75 Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelné údržby a servisu 
výtahu je 150,00 Kč bez DPH měsíčně, tj. 172,50 Kč včetně DPH měsíčně. 
 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2672/16 ze dne 29.12.2016, kterým byl schválen plán oprav a 
investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2017 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 
ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 
-  fond investic – 70 % z 92 % nájemného     8.498.438  Kč 
- přesun finančních prostředků z roku 2016              12.470.000  Kč 
-  navýšení fondu investic z rozpočtu města    3.600.000  Kč 
 celková výše fondu investic pro rok 2017              24.568.438  Kč 
 
 
FOND INVESTIC: 
-  pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení ortopedie - dofinancování  
          1.498.438  Kč 
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-  pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie  6.000.000  Kč 
-  pavilon F – rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení  1.000.000  Kč 
-  pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy             16.070.000  Kč 
 celkem fond investic roku 2017               24.568.438  Kč 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat přes pozemky p. č. 2045/5 a 2045/8 v k. ú. Šumperk zařízení světelné 
signalizace pro výjezd vozidel HZS Ol. kraje, vybudované v rámci akce: „CPS a ÚO Šumperk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 
524/91, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 70885940. 
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 13.140,- Kč + DPH v 

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

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 

        Termín:  21.08.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

ruší 
usnesení RM č. 2762/17 ze dne 09.02.2017, kterým bylo schváleno zveřejnění prodeje 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na st.p.č. 1194/3 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 571/6 o výměře 15 m2 v  k. ú. Šumperk 
(část zahrady u bytového domu Vančurova 721/27, Šumperk). 
Účel nájmu:   individuální využití  
Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
   výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
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       Termín:  21.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
záměr města Šumperka  zveřejnit prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6 o 
výměře 1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, dále jen „předmět prodeje“, za podmínek :  

 
- minimální nabídková kupní cena:  1.200,- Kč/m2 + DPH v platné výši v době převodu 

vlastnického práva; 
- v případě více zájemců bude vyhlášeno uzavřené výběrové řízení s tím, že nejvyšší kupní 

cena nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího; 
- účel prodeje: výstavba maximálně 3 rodinných domů s vybudováním komunikace a 

inženýrských sítí na předmětu prodeje, dále jen „záměr využití nabízeného území“; 
- do doby kolaudace stavby komunikace a inženýrských sítí na částech pozemků p.č. 

1291/9 a st.p.č. 1895/2 oba v k.ú. Šumperk, bude uzavřena na předmět prodeje smlouva 
budoucí kupní 

- budoucí kupující předloží, v souladu s regulativy platného územního plánu  územní studii s 
vizualizací „záměru využití nabízeného území “ do 1 měsíce od přihlášení se v souladu se 
zveřejněným záměrem, nejpozději do 20.09.2017, která v případě více zájemců bude 
kritériem pro výběr budoucího kupujícího;  

- 10% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, přičemž 
výše 1. zálohy bude vypočtena bez DPH; 

- po pravomocném stavebním povolení na výstavbu inženýrských sítí (nepočítá se 
s přípojkou plynovodu) a komunikace z ul. Americké na části p.p.č. 1291/9 a části st.p.č. 
1895/2 oba v k.ú. Šumperk, bude na základě výzvy budoucího prodávajícího uhrazena 2. 
záloha na kupní cenu ve výši 40% budoucí kupní ceny bez DPH, vyrovnání kupní ceny bude 
uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva v katastru nemovitostí; 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno do 60 dnů ode dne kolaudace 
stavby komunikace a inženýrských sítí na části st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. 
Šumperk, nejpozději do 31.12.2021. Do této doby bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní.  Pokud dojde k rozdělení předmětu převodu na jednotlivé části, je 
podmínkou převodu vlastnického práva vydaný souhlas k dělení předmětu prodeje;   

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „záměru využití 
nabízeného území“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení ze strany 
budoucího kupujícího od smlouvy  nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím 
kompenzovány; 

- budoucí prodávající  si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě: 
� pokud nebude ve správním stavebním řízení povolena výstavba komunikace a 

inženýrských sítí, 
� v případě, pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu  
� V případě odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude záloha na kupní cenu 

vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez nároku na úrok ze 
složené výše zálohy 

- v případě ukončení smlouvy budoucí kupní ze strany budoucího kupujícího  se sjednává ve 
prospěch budoucího prodávajícího odstupné ve výši složené první zálohy na kupní cenu, tj. 
10% kupní ceny bez DPH;  

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši  10% z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“ 

- budoucí prodávající si vyhrazuje zúžit předmět prodeje v části navazující na plánovanou 
komunikaci na st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, pro vybudování 
obratiště v případě, pokud toto nebude vyprojektováno na částech pozemků určených 
k výstavbě samotné komunikace, dále si vyhrazuje v případě, pokud bude vyprojektována 
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společná šachta na připojení inženýrských sítí umístěna na předmětu prodeje tuto umístit 
tak, aby bylo možné napojení  „záměru…“ a upravit tak hranice předmětu prodeje nebo 
předmět prodeje zatížit příslušnou služebností; 

- komunikace a inženýrské sítě na předmětu prodeje budou postaveny výhradně na náklady 
kupujících; 

- vybudovaná komunikace na předmětu prodeje bude tato dále ve správě a v majetku 
budoucího kupujícího, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, že ji do 
správy a svého majetku převezme město;     

- prodávající si vyhrazuje podmínky prodeje předmětu prodeje doplnit v rámci schválení 
předmětu prodeje; 

- žádost na  odkoupení pozemků je nutné doručit nejpozději do 31.08.2017 na Městský 
úřad Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, s tím, že v žádosti je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami prodeje a uvést kontakty žadatele (adresu, telefon, 
e-mail). 
 
       Termín:  15.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část st.p.č. 1895/2 o výměře cca 280 m2, část p.p.č. 
1291/9 o výměře cca 580 m2 a st.p.č.1896/2 o výměře 386 m2, dále předmět prodeje, vše 
v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domům; 
- kupní cena: 300,-Kč/m2, kupní cena je stanovena dle pravidel platných do roku 2014, 

jako závazek ze smlouvy budoucí kupní z roku 2012; 
- do pravomocné kolaudace výstavby komunikace a inženýrských sítí na části st.p.č. 1895/2 

a části p.p.č. 1291/9  v k.ú. Šumperk bude se žadateli o odkoupení předmětu prodeje 
uzavřena smlouva budoucí kupní; 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po kolaudaci komunikace a inženýrských 
sítí na části st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, nejpozději do 31.12.2021;  

- budoucí prodávající si vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud k datu 
31.12.2018  nebude vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu komunikace a 
inženýrských sítí na části st.p.č. 1291/9 a části p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující si vyhrazuje právo pozměnit hranice budoucího předmětu prodeje v 
případě, pokud bude nutné v rámci vybudování komunikace  vybudovat obratiště na části 
p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk; 

- pokud bude komunikace na shora uvedených částech povolena jako neveřejná 
komunikace, bude zřízeno ve prospěch předmětu prodeje věcné břemeno cesty a stezky. 

 
        Termín:  15.08.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „Reko NTL MS Šumperk, ul. Lidická“ přes pozemky p. č. 
1350/3, 1354/1, 1481/2, 1484/10, 1484/11, 1484/13, 1485/2, 1485/3, 1485/8, 
1485/11, 2111/1, 2114/10, 2114/11, 2125/7, 2125/8 v k. ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
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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: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 36.252,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 304,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 80% slevy za 
vytěžený úsek v částce 304,-- Kč vč. DPH a zálohy ve výši 36.292,-- Kč vč. DPH, zaplacené 
dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
VBb/0018/2013/Pe ze dne 17.12.2013, bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem 
věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

 
        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
ceny pronájmů z pozemků pro veřejná pohřebiště na území města Šumperka a úhrady 
za služby spojené s nájmem s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 v rozsahu: 
 
 nájem 

Kč/m2/rok 
služby 
Kč/m2/rok 

- hrobové místo 20,-- 50,-- 
- hrobka 20,-- 50,-- 
- urnové místo 20,-- 50,-- 
- kolumbární okénko 400,--ks/rok - 
 
Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
moratorium na pronájem opuštěných hrobek a hrobových míst se zachovalým hrobovým 
příslušenstvím do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k nim. 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
realizaci opravy střechy hrobky Familie Schwestka na hřbitově v Temenici včetně oplechování, 
a to z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017 pro správce pohřebišť – Podniky města 
Šumperka a. s. – v oblasti přenesené daňové povinnosti, v rozsahu nákladů celkové opravy ve 
výši do 70 tis. Kč. 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady 
 
schvaluje 
v souladu s čl. XVII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s. změnu v 
systému odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. s účinností od 01.09.2017 ve výši: 
členové představenstva a předseda dozorčí rady  5.000,- Kč/měsíc/člen 
dozorčí rada (max. 5 zasedání DR za rok)   4.000,- Kč/zasedání/člen 
 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2017/2018 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem. 
        

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2017/2018 v Základní škole Šumperk, 
8. května 63, IČO 00852317. 
        

schvaluje 
uzavření  dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 
školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 
Erasmus+ č. projektu 2017 – 1-CZ01-KA101-034811, tj. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019, ve znění 
náplně práce – vedení projektu Erasmus+ v rámci výzvy KA01. 
 
       Termín:  30.08.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
Občanská demokratická strana, zastoupená Věrou Novotnou, nám. Republiky 1, Olomouc, 
PSČ 779 00, IČO 16192656 
- 13. 9. 2017 (středa): akce „Letní kino“, areál firmy ŠMR, a. s., 8. května 20, od 10:00 do 

22:00 hod.  
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Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, Šumperk, IČO 00852384 
- 22. 9. - 23. 9. 2017 (pátek, sobota): Oslavy 150. výročí založení školy a Medový den, areál 

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, v pátek od 15:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 17:00 hod. 
Výjimka se vztahuje pouze na konzumaci piva. 
 

       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1840/16 ze dne 12. 5. 2016 v odstavci o zproštění nájemného takto: 
 
Nájemného budou zproštěny organizace zřízené nebo založené městem, školy a školská 
zařízení se sídlem ve městě Šumperku zřízená Olomouckým krajem, dále akce pořádané či 
spolupořádané městem a charitativní prodej či akce. 

 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

schvaluje 
obsazování prodejních domků s potravinami k přímé konzumaci (jídlo, alkoholické a 
nealkoholické nápoje) na akci „Vánoce na točáku 2017“ formou dražby – vyvolávací cena 
1.000,-- Kč/domek/den včetně DPH – celkově 5 prodejních míst v ulici Gen. Svobody. 

 
       Termín:  17.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
pravidla dražby. Pro dražbu budou osloveni prodejci se sídlem podnikání, případně 
provozovnou, v Šumperku. 
       Termín:  01.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
na akci „Vánoce na točáku 2017“ poplatek za pronájem prodejního místa pro prodejce 
vánočního zboží 50,-- Kč/den. 
       Termín:  04.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
vzor nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem a nájemcem prodejního domku na akci 
„Vánoce na točáku 2017“. 
       Termín:  01.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s vydražiteli jednotlivých prodejních domků s potravinami určenými 
k přímé spotřebě (jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje), kteří v dražbě na akci „Vánoce na 
točáku 2017“ učinili nejvyšší podání. 
       Termín:  17.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
nákup vánočního osvětlení tzv. padajícího světla v barvě studená bílá na vánoční strom na 
„točáku“ z rozpočtu PMŠ, a. s. 
       Termín:  30.10.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 
 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
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 vstupních bran na pracovištích na ulici Prievidzská a Zahradní, 
v celkové výši do 73 tis. Kč. 
       Termín:  10.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 63.883,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 
obědů pro 15 žáků ve školním roce 2017/2018, tj. v období od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018, 
a to ve dvou etapách. 
       Termín:  11.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout věcné dary, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění.  
 
Přehled dárců: 
- SVOJTKA&Co. nakladatelství, Soběslavská 40, Praha 3, PMŠ 130 00, IČO 64942155 - 

knihy v celkové hodnotě 4.055,-- Kč 
- Nakladatelství Laser-books s. r. o., Úslavská 2, Plzeň, IČO 25202243 - knihy v celkové 

hodnotě 8.113,-- Kč 
- ALPRESS s. r. o., Na příkopě 3243, Frýdek – Místek, PSČ 738 01, IČO 48391841 – knihy 

v celkové hodnotě 1.000,-- Kč 
       Termín:  11.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, ve výši 20.000,-- Kč od Šumperské vodohospodářské společnosti, a. s., se 
sídlem Šumperk čp. 2799, Jílová 6, Šumperk, IČO 47674911. Finanční dar bude poskytnut 
k zajištění výchovně vzdělávacích akcí „Den Vody 2017“, „Den Země 2017“, „Kroužkování 
ptactva (rybníky Třemešek)“ a „Terénní ekoprogramy“. 
 
       Termín:  11.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Vistafilm, s. r. o., 5. května 
1035/41, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 27410617, na natáčení hraného historického 
dokumentu „Poslední útěk Jeronýma Pražského“ ve dnech 2. - 5. 10. 2017. 
 
       Termín:  02.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

bere na vědomí 
petici občanů ve věci dodržování nočního klidu v areálu pohostinství HOME BAR na Riegrově 
ulici v Šumperku. 
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bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2017. 
      
 
 
 
 
 
 


