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Spis.zn.: 103343/2010 

Č.j. 104909/2010 
            

U S N E S E N Í  

ze 105. schůze rady města Šumperka ze dne 21.10.2010. 
 

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. 
 
 

5884/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka roku 2010: 
příjmy ve výši         4.090 tis. Kč 
výdaje ve výši         2.840 tis. Kč 
 
příjmy celkem     799.895 tis. Kč  
výdaje celkem     756.907 tis. Kč 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

5885/10 MJP – dodatek č. 2  ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 69/07 ve znění dodatku 
č. 1 uzavřené mezi městem Šumperk a ZŠ Šumperk, Šumavská 21  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 69/07 ze dne 28.12.2007 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2010 uzavřené mezi městem Šumperk a Základní 
školou Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČ 
00852287. Předmětem dodatku je následující změna výše uvedené smlouvy: 
 
- předmět výpůjčky se rozšiřuje o pozemky p.č. 564/14, p.č. 564/15 a  st.p.č. 

817, vše v k.ú. Dolní Temenice 
 

- vypůjčitel potvrzuje, že byl seznámen se Smlouvou o poskytnutí dotace č. ÚRR 
D-2009/0245/OKP včetně všech dodatků k této smlouvě. Současně se 
vypůjčitel zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění povinností příjemce ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace  vyplývajících.  
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5886/10 MJP – dodatek č. 1  ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0026/07 uzavřené mezi 
městem Šumperk a Domem dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Vila Doris  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0026/2009 ze dne 
29.7.2010 uzavřené mezi městem Šumperk a Domem dětí a mládeže a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk se sídlem 17. 
listopadu 2, Šumperk, IČ 00851507. Předmětem dodatku je následující změna 
výše uvedené smlouvy: 
- vypůjčitel potvrzuje, že byl seznámen se Smlouvou o poskytnutí dotace č. ÚRR 

D-2009/0245/OKP včetně všech dodatků k této smlouvě. Současně se 
vypůjčitel zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění povinností příjemce ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace  vyplývajících.  
 

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5887/10 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu vybudovaného v rámci II. 
etapy v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku do správy společnosti ŠPVS, 
a.s. 

schvaluje 
předání splaškové kanalizace a vodovodu s příslušenstvím vybudovaného v rámci 
II. etapy v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku, dle kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby vodních děl vydaným Městským úřadem Šumperk, odborem 
životního prostředí, dne 5.5.2009 pod č.j. MUSP 44484/2009, Sp.Zn.: 33887/2009 
ŽPR/IVPU, do provozování společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost, a.s., se sídlem ul. Jílová 2769/6, Šumperk,  IČ  47674911, a to na 
základě dodatku  ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a úpravě 
vzájemných vztahů uzavřené dne 15.10.2004 mezi městem Šumperk jako 
vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s., jako 
provozovatelem a za účasti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
Provozování kanalizace a vodovodu bude společností Šumperská provozní 
vodohospodářská společnost, a.s., vykonáváno bezúplatně s tím, že vodné a 
stočné bude účtováno odběratelům provozovatelem, dle příslušných právních 
předpisů jeho jménem a na jeho účet. To vše do doby, kdy město Šumperk vloží 
kanalizaci a vodovod do majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk,  PSČ 787 01, IČ  47674954. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5888/10 MJP – změna plánu oprav na rok 2010 

schvaluje  
změnu usnesení RM č. 5052/10 ze dne 25.3.2010, ve znění usnesení RM č. 
5507/10 ze dne 24.6.2010 a usnesení RM č. 5843/10 ze dne 30.9.2010, kterým 
byl schválen a následně změněn plán oprav a údržby nemovitostí v majetku Města 
Šumperka pro rok 2010, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5889/10  MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Banskobystrická 41 a 
43, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Banskobystrická 41 a 43, 
Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ zhotovitelem akce firmu 
CARMAN, a.s., se sídlem U Pily 918, Uničov, PSČ 783 91, IČ 26138891. 
Nabídková cena je 1.886.222,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5890/10 MJP – uzavření smlouvy o ostraze objektu Gen. Svobody 68 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o ostraze objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany pro 
objekt na ul. Generála Svobody č.o. 68, č.p. 2800 v Šumperku (bývalý objekt 
společnosti OBZOR, výrobní družstvo Zlín), se společností S.O.S. akciová 
společnost Olomouc, se sídlem Holická 31/1, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 
43965181,  s účinností od 1.11.2010, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
dobou. 
       Termín: 01.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5891/10 MJP – uzavření smlouvy o zajišťování pozáručního a mimozáručního servisu 
elektrické zabezpečovací signalizace pro objekt Gen. Svobody 68 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy  o zajišťování pozáručního a mimozáručního servisu elektrické 
zabezpečovací signalizace (EZS) pro objekt na ul. Generála Svobody č.o. 68, č.p. 
2800 v Šumperku (bývalý objekt společnosti OBZOR, výrobní družstvo Zlín), se 
společností S.O.S. akciová společnost Olomouc, se sídlem Holická 31/1, 
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Olomouc, PSČ 772 00, IČ 43965181,  s účinností od 1.11.2010, na dobu neurčitou 
s 1 měsíční výpovědní dobou. 
 
       Termín: 01.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5892/10 MJP – pronájem budovy č.p. 691 na st.p.č. 863, k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   5.10.2010  do 20.10.2010  dle usnesení rady města č. 5812/10 ze 
dne 30.9.2010, pronájem budovy č.p. 691 na st.p.č. 863, k.ú. Šumperk  
 
Nájemce:   Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. 
listopadu 691/2, Šumperk, IČ 00851507 

 
Účel nájmu:   výchova a vzdělávání dětí i dospělých, zázemí organizace  
Doba nájmu:  neurčitá, s účinností od 1.1.2011, výpovědní lhůta 3 měsíce 
Nájemné:   167.430,--Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient 

inflace od roku 2012 
nájemné dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty v platném znění osvobozeno od DPH 

služby:  budou hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům 
 

- krátkodobé podnájmy za účelem využití pro školské, kulturní, sportovní a 
vzdělávací činnosti bez souhlasu pronajímatele, příjem z podnájmu je příjmem 
nájemce 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5893/10 MJP – rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722, Zahradní 33, 35 
a 37 v Šumperku – uzavření dodatku č. 2 k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo SOD/0021/2010 ze dne 10.8.2010 na 
akci „Rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722 (Zahradní 33, 35 a 
37) v Šumperku“ uzavřené s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČ 00150584, na provedení změn do maximální částky 
395.837,--Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení fasády domu  do 
30.11.2010 a prodloužení termínu dokončení veškerých prací týkající se střechy 
do 31.5.2011.  Cena díla se zvýší na celkovou částku 11.803.903,--Kč včetně 
DPH. 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5894/10 MJP – rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722, Zahradní 33, 35 
a 37 v Šumperku – uzavření dodatku č. 2 k SoD 

schvaluje 
snížení nájemného z podlahové plochy bytu za pronájem bytů na adrese Zahradní 
2708/37 v Šumperku, u kterých došlo k zatékání rekonstruovanou st řechou, za 
období od 1.10.2010 do 31.12.2010, a to následovně: 
byty umístěné v 7. a 8. NP    sleva ve výši 100% 
byty umístěné v 6. NP    sleva ve výši   80% 
byty umístěné v 5. NP    sleva ve výši   60% 
byty umístěné v 4. NP     sleva ve výši   40% 
byty umístěné v 3. a 2. NP    sleva ve výši   20% 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5895/10 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na pozemku p.č. 
2247 v k.ú. Šumperk o velikosti 60 m2 na dobu určitou od 01.11.2010 do 
31.05.2011, za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu, 
ozn. jako „C“ při ulici Na Hradbách v Šumperku. 
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5896/10 MŠ Sluníčko ů- Evaldova 25 a Gen. Krátkého 28, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A 32355 uzavřené s firmou Sulko, spol. 
s r.o., na akci „Výměna oken v MŠ Evaldova 25 a MŠ Gen. Krátkého 28, 
Šumperk“ na provedení změn – méněprací do minimální částky 21.060,--Kč bez 
DPH (25.272,--Kč s DPH).  
Celková smluvní cena včetně dodatku č. 1 činí 1.858.456,--Kč včetně 20 % DPH. 
 
       Termín: 11.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5897/10 Námitka k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

podává 
námitku uplatněnou v rámci veřejného projednání aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) dle § 6 odst,. 6 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 
 
       Termín: 11.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5898/10 Smlouva o poskytnutí příspěvku 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 
00303461 o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na zajištění oslav státního 
svátku 28. října (koncert Moravské filharmonie Olomouc dne 26.10.2010 
v Šumperku). 
       Termín: 22.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5899/10 Změna platu Z. F., ředitele DDM u radnice Šumperk, nám. Míru 94/20, IČ 
00852082  

schvaluje 
změnu platu pana Z. F.,  ředitele DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 94/20, IČ 
00852082, v souvislosti se změnou osobního příplatku s účinností od 1.11.2010 
do 31.1.2011. 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5900/10 Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 
Olomouc, IČ 100617, zastoupené Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření 
uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, 
šéfdirigent Petr Vronský, Václav Hudeček – housle, termín a čas konání: 
26.10.2010, 19:30 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). 
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková  

 

5901/10 Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, 
Šumperk, IČ 25818830, zastoupeným Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění 
technického zázemí a propagace uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke 
státnímu svátku ČR, účinkují MFO, šéfdirigent Petr Vronský, Václav Hudeček – 
housle, termín a čas konání: 26.10.2010, 19:30 hodin, místo: Dům kultury 
Šumperk). 
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5902/10 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s., ZŠ Šumperk, 8. 
května 870/62, IČ 00852317  

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1.PP budovy č.p. 870/63 na 
pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí 
budovy  č.p. 870/63 na pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení 
uvedených v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. 
května 870/63, PSČ 787 01, IČ 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem 
Pavelkou 
Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 
25350129, zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
nájemné: 100,--Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
Doba nájmu: určitá, od 1.1.2011 do 31.12.2011 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5903/10 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA, a.s., ZŠ Šumperk, 
vrchlického 1846/22, IČ 603393381 

schvaluje 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na 
pozemku st.p.č.  2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 
1871/33  na pozemku st.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 
v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, 
Vrchlického 1846/22, PSČ 787 01, IČ 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. 
Petrem Málkem  
Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 
25350129, zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
Nájemné: 100,--Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
Doba nájmu: určitá, od 1.1.2011 do 31.12.2011 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5904/10 Zjednodušené podlimitní řízení „Zabezpečování aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečování aktivit v rámci projektu  
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ 
následujících uchazečů: 
1) Ing. Jindřich Loukotka, Na Burse 603, Benátky nad Jizerou, IČ 165 75 199 
2) MVS Projekt, s.r.o., Husitská 1100, Vratimov, IČ 286 17 932 
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5905/10 Zrušení veřejné zakázky - zjednodušené podlimitní řízení „Zabezpečování 
aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb 
a činností na MěÚ Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečování aktivit v rámci projektu  
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“, 
a to dle § 84 odst.3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.  
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 
   

5906/10 Další realizace projektu „Zabezpečování aktivit v rámci projektu Zvyšování 
kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk 

schvaluje 
projednat na MV ČR možnost časového posunu realizace projektu „Zvyšování 
kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, reg.  č. CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 
 
       Termín: 21.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.    Ing. Petr Suchomel  v.r. 
   1.  místostarosta                    2. místostarosta  

 




