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Spis. zn.:  82924/2017 
                Č.j.:  82925/2017 

ze 71. schůze Rady města Šumperka ze dne 31. 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.

 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2017. 
 

doporučuje ZM 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 12 
odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydat 
obecně závaznou vyhlášku č. xx/2017, o omezení provozování hazardních her na území města 
Šumperka s účinností od 1. 1. 2018. 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XIII roku 2017: 
příjmy ve výši:      1.448 tis. Kč 
výdaje ve výši:      1.516 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  557.673 tis. Kč 
výdaje celkem:  702.165 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 704.213 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   704.035 tis. Kč 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk 



71. RM – 31.8.2017 

 
2 

 
2. členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
 

členové:  Mgr. Spurný, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, P. Koutný, DiS., Bc. Güttlerová  
náhradníci:  RNDr. Přichystal, Mgr. Vavroušek, H. Hloušková, Ing. Matušů, 

Ing. Peluhová  
 

3. minimální seznam zájemců ve složení 
O2 Czech Republik, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 
T-Mobil Czech Republik a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 
Vodafone Czech Republik a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 

 
       Termín:  01.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Kouřil 
         p. Koutný, DiS. 

schvaluje 
s účinností od 1. 9. 2017 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, změnu organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku 
schváleného usnesením RM č. 130/14, ze  dne 4. 12. 2014, vyjma přílohy č. 1 – systemizace 
úřadu a přílohy č. 1a) – náplň práce odboru ŠKV s účinností  k 1. 1. 2018. 
 
       Termín:  01.09.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

rozhodla 
s účinností ke dni 1. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení 
2 pracovních míst:   
-      odbor školství, kultury a vnějších vztahů  
-  odbor sociálních věcí 
       Termín:  01.01.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

stanovuje 
s účinností ke dni 1. 1. 2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské 
a rodičovské dovolené) města v Městském úřadu Šumperk na 198 zaměstnanců (196,75 
pracovního úvazku). 
       Termín:  01.01.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
s účinností ke dni 1.1.2018 novou systemizaci města Šumperka. 
 
       Termín:  01.01.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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doporučuje ZM 
schválit nákup cisternové automobilové stříkačky s rozloženým financováním pro rok 2017 
a 2018 dle důvodové zprávy. 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

doporučuje ZM 
schválit usnesení, kterým zastupitelstvo města doporučí radě města v působnosti valné 
hromady společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, 
IČO 65138163, ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře uvedené společnosti, 
schválit prodej pozemku p.č. st. 3107 v k.ú. Šumperk, jehož součástí je objekt Ubytovny SPORT 
(stavba občanského vybavení) včetně přilehlé stavby letní restaurace (stavba nezapsaná 
v katastru nemovitostí), stojící na pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk, společnosti MAPO 
Finance s. r. o., se sídlem Olomoucká 3897/116, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 04429427, za 
podmínek kupní ceny ve výši 10 mil. Kč, navýšené o výslednou hodnotu nákladů bez DPH na 
zateplení východní fasády objektu Ubytovny SPORT, vynaložených prodávající společností 
Podniky města Šumperka a. s. na základě smlouvy o dílo č. HS_3/17, uzavřené se společností 
MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, IČO 42864771, a za 
těchto dalších podmínek: 
- zachování provozu občerstvení pro návštěvníky hokejových utkání a zázemí pro hokejové 

kluby a zázemí pro tenis do doby vybudování nového náhradního zázemí 
- zřízení předkupního práva pro prodávající společnost Podniky města Šumperka a. s. 
- možnost odstoupení od kupní smlouvy v případě vybudování sociálního bydlení v Ubytovně 

SPORT kdykoliv po převedení vlastnického práva (z důvodu porušení účelu smlouvy, kdy 
nemovitost je kupujícímu prodávána za účelem vybudování zdravotnických ordinací a za 
účelem rekonstrukce a provozování sportovní infrastruktury, tzn. především ubytovací 
zázemí pro přilehlá sportoviště). 

       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 104/10 o celkové výměře 
219 m2, dle geometrického plánu č. 967-514/207 ze dne 3.5.2017 jde o pozemky označené 
jako p.č. 104/10 o výměře 150 m2 a p.č. 104/25 o výměře 69 m2, oba v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 
787 01, 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:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit přeřazení nemovitosti pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 v obci a k.ú. 
Šumperk ( or. ozn. nám. Míru 20 ) ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 
města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“.  
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit kupní cenu pro prodej nemovitosti pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 
v obci a k.ú. Šumperk ( or. ozn. nám. Míru 20 ) min. ve výši 7.500.000,- Kč jako cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem. 

 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení nemovitých věcí, pozemku st.p.č. 553/1 o výměře 10172 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, pozemku st.p.č. 5049 o výměře 290 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, p.p.č. 342/3  o výměře 586 m2, p.p.č. 1169/4 o výměře 832 m2, p.p.č. 
1187/9 o výměře 1351 m2 a p.p.č. 1187/10 o výměře 263 m2, vše v obci a k.ú. Šumperk. 
- prodávající: OSOH, a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská alej 1861/32, Východní Předměstí, 

PSČ 326 00, IČO 64360881 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01,  IČO 

00303461 
- kupní cena: 2.500,- Kč/m2, tj. 33.735.000,- Kč včetně DPH 
- kupní cena bude uhrazena do 1 roku od podpisu kupní smlouvy 
- správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk  
 

        Termín:  14.09.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

doporučuje ZM 
v případě odkoupení pozemků v areálu bývalé Hedvy uložit majetkoprávnímu odboru jednat 
s vlastníkem pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2 obchodní společností Reinvest 
Corporation, s.r.o. o jeho odkoupení (jde o možný přístupový pozemek do areálu) za kupní cenu 
800,- Kč/m2.  
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM  
schválit, že sjednaná kupní cena dle ujednání smluv o budoucích smlouvách kupních o 
převodu vlastnictví jednotky s nájemci a budoucími kupujícími 80 b.j. v domě nám. Jana Zajíce 
13,14, Šumperk za převod vlastnictví bytové jednotky je sjednána včetně podílu na společných 
částech domu č.p. 2958 a na pozemku pod domem st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk, obec 
Šumperk. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 195/1 a 
st.p.č. 125/1 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. lokalita při ul. Šumavské), 
včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, PSČ 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Šumperk. V případě kladného vyřízení 
žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperk na 
základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
       Termín: . 14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
                         „Pravidla pro přidělování obecních bytů“ ve městě Šumperku s účinností od 1. 9. 2017. 
 
      Termín:  31.08.2017 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnit záměr  města pronajmout prostory v objektu Temenická 2795/109, Šumperk, 
označené jako garáž s dílnou  č. 109 o celkové podlahové ploše 31.90 m². 
  
Podmínky: 
  
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od  1. 11. 2017 
  výpovědní lhůta 3 měsíce 
Nájemné:  celkem 6.061 Kč/rok/celek, z toho garáž 4.332 Kč/rok/celek, nájemné  
  stanoveno včetně  DPH v platné sazbě, dílna 1.729 Kč/rok/celek, nájemné  
  osvobozeno od DPH 
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Služby:  dodávky tepla, výše záloh 3.000 Kč/rok 
  
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  01.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje  
zveřejnit záměr  města pronajmout prostory v objektu Temenická 2795/109, Šumperk, 
označené jako garáž s dílnou  č. 108 o celkové podlahové ploše 22,40  m². 
  
Podmínky: 
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od  1. 11. 2017 
  výpovědní lhůta 3 měsíce  
Nájemné:  celkem 4.368 Kč/rok/celek, z toho garáž 3.120 Kč/rok/celek, nájemné  
  stanoveno včetně  DPH v platné sazbě, dílna 1.248 Kč/rok/celek, nájemné  
  osvobozeno od DPH 
Služby:  dodávky tepla, výše záloh 3.000 Kč/rok 
  
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  01.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 6 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. 6 bude prodloužení doby 
nájmu  od   1. 10.  2017  do   31. 1. 2018. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 7 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0002/2015 
uzavřené dne 19. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a V. V., Šumperk,  jako nájemci na 
straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 23 v domě  na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku.  
Předmětem dodatku č. 7  bude prodloužení doby nájmu   od 1. 10. 2017  do   30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6  v Šumperku na ulici Lidická 1313/77 mezi městem 
Šumperk, IČO  00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně 
jedné, a A. D., Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, a to za podmínek:  Nájemní smlouva 
na dobu  určitou od   1. 9. 2017 do  31. 8. 2019,  nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 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. Změna spočívá               
v  prodloužení termínu provedení změny účelu užívání stavby z původního termínu do 30. 6. 
2017 na nový termín do 31. 12. 2017, a to za podmínek: 
 
- podání žádosti o změnu účelu užívání nebytových prostor na odboru výstavby MěÚ 

Šumperk v termínu do 30.9.2017 
- úhrada nájemného za pronajaté prostory určené k podnikání ve výši 24.000,- 

Kč/rok/celek,  úhrada v měsíčních splátkách ve výši 1/12 sjednaného ročního nájemného 
počínaje 1.10.2017  

       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístění a provozování vodovodní přípojky a dvou přípojek dešťové kanalizace přes pozemky 
p. č. 1275/1 v k. ú. Horní Temenice a p. č. 919/2 v k. ú. Dolní Temenice (komunikace ul. 
Temenické), vybudované v rámc investiční akce města: „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 
Temenici, Šumperk, Etapa II – novostavba objektu SDH“. 
Povinný z věcného břemene:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399  
Oprávněný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena znaleckým posudkem ve výši 

3.724,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným do 21 dnů ode 
dne vystavení daňového dokladu. 

- Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný. 
 

       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemků p. č. 1564/3 a 1534/42 o 
celkové výměře 250 m2 v k. ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití – zahrada k domu Kocourkova  
   2558/26, Šumperk 
   b) pozemek pod ostatními stavbami 
Nájemné:  a) 5,- Kč/m2/rok 
   b) 30,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu  
   dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady  
   nájemce, povinnost odstranit stavbu po ukončení nájmu na náklady  
   nájemce 
 
       Termín:  11.09.2017 
       Zodpovídá: Ing, Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
64/97/Pro/Vr, uzavřené dne 03.09.1997 mezi pronajímatelem městem Šumperkem a 
nájemcem M. H., Šumperk, k pronájmu části pozemku p. č. 1273/10 o výměře 5 m2 v k. ú. 
Šumperk, pro účely umístění prodejního stánku tiskovin.  
Nájemní vztah skončí ke dni podpisu dohody. Povinnost úhrady nájemného skončí ke dni 
prokazatelného odstranění stánku, jinak ke dni podpisu dohody. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a 
  smlouvu o právu provést na pozemcích p. č. 999/49 a 999/73 v k. ú. Šumperk stavbu  
  přívodního elektrického kabelu pro napájení závory a dvou přípojek dešťové kanalizace pro  
  odvodnění parkoviště, pro účely připojení plánované výstavby: „Parkoviště a chodník na ul.  
  Průmyslové v Šumperku“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
R. M., Bludov 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
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- 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 30.06.2020. 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:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2017/0458/MJP, jejímž předmětem  je 
pronájem movitých věcí (kontejnerů ad.) umístěných v areálu sběrného dvora ul. Příčná 
v Šumperku, uzavřené se společností  SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 
PSČ 120 00 Praha 2, IČO 25638955. Dodatkem dojde k úpravě předmětu nájmu, který nově 
představují tyto movité věci, a to: 
 
13 velkoobjemových kontejnerů - 3x16m3; 1x40m3; 1x30m3; 2x27m3;  2x14m3; 4x18m3; 
válcový drtič, můstková váha (500kg); mostní váha 

V ostatním se nájemní smlouva č. SML/2017/0458/MJP nemění. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Krňávková 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka  změnit nájemní smlouvu, označenou jako 
MP/0044/2013/Wi uzavřenou dne 22.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, 
dodatku č. 2. ze dne 17.3.2015, dodatku č. 3 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 4 ze dne 
25.4.2016 na pronájem zemědělských pozemků, jmenovitě: p.p.č. 1040/1 o výměře 20326 
m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2088 m2, p.p.č. 1041/2 o 
výměře 2102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16606 m2, p.p.č. 1040/5 o výměře 8467 m2, 
p.p.č. 1040/7 o výměře 1076 m2, p.p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, p.p.č.1041/4 o výměře 
9087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18465 m2, p.p.č. 1040/6 o výměře 1112 m2, p.p.č. 
1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o výměře 21063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1121 
m2, p.p.č. 2183/3 o výměře 6280 m2 a p.p.č. 1268/44 o výměře 8587 m2 vše v k.ú. 
Šumperk. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení nájemného z data od 31.10.2017 nově do 
31.08.2018. Ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou MP/0044/2013 ve znění 
pozdějších dodatků zůstávají nezměněny. 
       Termín:  05.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to 
formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, bude 

převedena do vlastnictví O. D., Šumperk, část pozemku p. č. 68/1, dle GP díl „a“  o výměře 
9 m2 a část p.p.č.61/21, dle GP p.p.č. 61/29 o výměře 39 m2 a část p.p.č. 61/22, dle GP 
p.p.č. 61/30 o výměře 5 m2 vše v     k. ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaných 
pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,--Kč/m2; 

- z vlastnictví O. D., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 70/2, dle GP p.p.č. 70/3 o výměře 
78 m2 a část st.p.č. 54/2, dle GP p.p.č. 958 o výměře 37 m2 v k. ú. Dolní Temenice, 
přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a 
finanční částky 300,--Kč/m2; 

- finanční doplatek směňovaných pozemků ve výši 18.600,-Kč bude městem Šumperk 
uhrazen do 15 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí; 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 
poplatek za zápis vkladu vlastnického práva budou hrazeny účastníky smlouvy, každý 
z nich ve výši  ½ skutečných nákladů. 

 
        Termín:  05.09.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístění a provozování zemního kabelu veřejného osvětlení přes pozemky p. č. 2096/1 a 
2096/25 v k. ú. Šumperk (silnice směrem na Dolní Studénky), vybudované pro účely zajištění 
osvětlení spojovací komunikace průmyslové lokality Na Bělidle. 
Povinný z věcného břemene:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399  
Oprávněný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena znaleckým posudkem ve výši 

1.505,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným do 21 dnů ode 
dne vystavení daňového dokladu. 

- Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný. 

 
        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit odkoupení  části p.p.č. 224 o výměře cca 14 m2, části p.p.č. 1070/4 o výměře cca 57 
m2 a části p.p.č. 1316/5 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:00303461, za těchto podmínek: 
 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí; 
- budoucí prodávající: M. P., Innsbruck 
- kupní cena: 600,-Kč/m2; 
- budoucí kupující město Šumperk uhradilo zálohu ve výši 10.500,-Kč v souladu se 

smlouvou budoucí kupní obch /0066/2011/Vr ze dne 23.07.2013; 
- budoucí kupující do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní uhradí prodávající 2. 

zálohu na kupní cenu ve výši 20.000,-Kč, doplatek kupní ceny bude prodávajícím uhrazen 
do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní se uzavírá na dobu určitou s účinností od data 
zveřejnění v registru smluv do 31.12.2018; 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno nejpozději do 28.02.2019; 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu uhradí kupující město Šumperk; 
- do doby kolaudace komunikace bude uzavřena na odkoupení pozemků smlouva o 

smlouvě budoucí kupní. 
 

       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
  zrušit usnesení ZM č. 288/15 ze dne 17.9.2015 v plném rozsahu. 
 
         Termín:  14.09.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 24. 8. 2017. 
 
 
   

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2017. 
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doporučuje ZM 
zapracovat do rozpočtu na rok 2018 poskytnutí spoluúčasti města Šumperka v maximální  
výši 1.400 tis. Kč, TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/51, Šumperk, IČO 14617790,  
na financování akce „Vybudování zázemí oddílu kanoistiky TJ Šumperk, z. s.“ za podmínky, 
že na akci bude TJ Šumperk, z. s., poskytnuta státní investiční dotace MŠMT ČR z vyhlášené 
podpory sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky - programu 133 530 „Podpora 
materiálně technické základny sportu programové financování“ – podprogram 133D 531 
„Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“. 
 
       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
         Ing. Peluhová 

doporučuje ZM 
zapracovat do rozpočtu na rok 2018 poskytnutí spoluúčasti města Šumperka v maximální  
výši 812 tis. Kč, Kuželkářský klub Šumperk, z. s., Žerotínova 55, Šumperk,  
IČO 68318375, na financování akce „Rekonstrukce kuželny Šumperk“ za podmínky, že na 
akci bude TJ Šumperk, z.  s., poskytnuta státní investiční dotace MŠMT ČR z vyhlášené 
podpory sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky - programu 133 530 „Podpora 
materiálně technické základny sportu programové financování“ – podprogram 133D 531 
„Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“. 
 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 1.040.400,75 81.788,90 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka -459.333,28 45.946,29 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka -312.641,36 177.323,63 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek -53.501,97 34.505,15 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  163.818,01 428.522,20 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 36.573,00 14.112,35 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Silvie Zjavková 259.941,32 43.168,36 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc. 
Pavlína Bošková 120.427,78 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, PhD. -433.123,23 2.787,36 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 466.848,76 180.595,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 104.235,95 331,24 
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       Termín:  14.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
         Ing. Peluhová 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a: 

 
- Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 
- Základní školou Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317 
- Základní školou Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 
- Základní školou Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 
- Základní školou Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 
- Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852091 
 

dle předloženého materiálu. 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar  
od společnosti Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  
IČO 03265561, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 23.562,-- Kč. Dar bude poskytnut na 
úhradu obědů pro 9 žáků ve školním roce 2017/2018, tj. v období od 1. 9. 2017 do 
28. 2. 2018, a to ve dvou splátkách. 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 606 09 460. 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, 
IČO 25818830, zastoupeným Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí 
a propagace uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, 
termín a čas konání: 24. 10. 2017, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
upřesnění smlouvy o dílo na Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – 
čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh s dodavatelem PhDr. Zuzanou Kvapilovou, 
PSČ 788 21 Sudkov 20, IČO 69240337), schválené usnesením RM č. 3346/17 ze dne 
22. 6. 2017, o následující znění: 
- grafické zpracování bez zapuštění šedých přesahů 
- název pravidelné přílohy „Šumperk – Živá brána Jeseníků“ 
 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Folklorní pěvecký soubor Seniorky 
Šumperk, z. s., se sídlem J. z Poděbrad 418/44, Šumperk, IČO 02214946, na pořádání 
benefičního koncertu dne 18. 10. 2017. 
       Termín:  18.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2017 v souladu s ustanovením č. 17 opatření 
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
       

ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka a. s., 
společníka společnosti Divadlo Šumperk, s. r. o., a zakladatele společnosti PONTIS Šumperk 
o. p. s. v působnosti valné hromady ukládá 
 
dozorčí radě PMŠ a. s., Divadla Šumperk, s. r. o., a PONTIS Šumperk o. p. s. provést kontrolu 
plnění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, a navrhnout opatření k zabezpečení plnění tohoto zákona u těchto společností. 

 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: předsedové DR 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0037/2014  uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., Šumperk, jako 
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nájemkyní bytu č. 301 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské 2336/24, na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měsíc 

 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 
č. DPS/0029/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. T., Šumperk, jako 
nájemkyní bytu č. 16 v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11, na 
straně druhé, za podmínek: 
     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měsíc 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 203 o velikosti 2+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 T. V., Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  

 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu 

od 1. 10. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měsíc 

 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 108 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 L. H., Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu 

od 1. 10. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měsíc 
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       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 204 o velikosti 2+KK obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 403 o velikosti 2+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 J. Š., Šumperk, jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
 
- předpokládaný zánik nájmu k 30. 9. 2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 10. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měsíc 

 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
přijetí finančních prostředků ve výši 20.000,-- Kč, od Olomouckého kraje, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3425/17 ze dne 10.8.2017 takto:  
text „nová celková cena 2.953.627,- Kč“ se nahrazuje textem „nová celková cena 3.420.335,- 
Kč“. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 


