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Spis. zn.: 93663/2017 
                Č.j.: 93669/2017 

 

ze 74. schůze Rady města Šumperka ze dne 5. 10. 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: 
1. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje 
2. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti na území města 

Šumperka 
 

 s účinnosti od 1.1.2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

 

schvaluje 
1. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2017 dle 

předloženého materiálu  
2. Plán inventur města Šumperka za rok 2017 dle předloženého materiálu 
3. Složení hlavní inventarizační komise  

   
         Termín:  05.10.2017 
         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XIV roku 2017: 
příjmy ve výši:            344 tis. Kč 
výdaje ve výši:           415 tis. Kč 
 
příjmy celkem:      558.017 tis. Kč 
výdaje celkem:     702.580 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  704.557 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      704.450 tis. Kč 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
  přijetí dotace na akci „Záchrana Klapperothovy manufaktury v Šumperku“ od Olomouckého 
  kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460. 

 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

souhlasí, 
aby Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, IČO 65496604, se sídlem Šumperk, 
17. listopadu 6, PSČ 787 01, přenechala do bezplatného užívání společnosti PONTIS Šumperk 
o.p.s., IČO 25843907, se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, nemovitosti 
knihovny při ul. 17. listopadu 6, Šumperk, které užívá Městská knihovna Šumperk, 
příspěvková organizace, na základě smlouvy o výpůjčce č. OBCH/0016/2008 ze dne 
1.4.2008, za účelem spolupráce Městské knihovny Šumperk, příspěvková organizace, a 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., při činnostech spojených s provozováním městské 
knihovny s regionální působností – výpůjčka knih, čítárna, besedy spojené s knihami apod. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. PONTIS Šumperk, 
o.p.s.,  není oprávněn využívat nemovitosti ke komerčním účelům či přenechat je ke 
komerčním účelům třetím osobám. Účinnost od 1.1.2019. 
 
       Termín:  31.12.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
přenechat s účinností od 1.7.2018 pozemek st.p.č. 1248/2, jehož součástí je budova č.p. 
1280, s výjimkou nebytových prostor v 3. NP – velký sál včetně zázemí, do užívání Městské 
knihovně Šumperk, příspěvková organizace, IČO 65496604, se sídlem Šumperk, 17. listopadu 
6, PSČ 787 01, a to na základě smlouvy o výpůjčce za účelem provozování hlavního účelu a 
činností vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele s tím, že Městská knihovna Šumperk, 
příspěvková organizace, je oprávněna: 
- Přenechat do užívání Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava – Centru 

bakalářských studií Šumperk, Fakulta strojní, IČO 61989100, se sídlem Ostrava-Poruba, 
17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33, formou pronájmu nebytové prostory v 1. NP a 3. NP 
budovy (učebny, kanceláře, zázemí). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
s účinností od 1.9.2018, s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemné bude schváleno před 
zahájením provozu. Účel pronájmu: zajištění prostor pro výuku Centra bakalářských studií 
Šumperk. 

- Krátkodobě pronajímat v 2. NP budovy malý sál včetně zázemí pro účely pořádání 
jednorázových společenských a vzdělávacích akcí (např. přednášek, školení, konferencí, 
společenských akcí). Nájemné: 180,-Kč/hod. Nájemné zahrnuje služby.   

- Krátkodobě pronajímat v 1. PP hudební zkušebnu pro účely konání zkoušek hudebních 
skupin. Nájemné 100,-Kč/hod. Nájemné zahrnuje služby. 

- Krátkodobě pronajímat v 1. PP klubovnu 1 za účelem spolkového setkávání. Nájemné 
100,-Kč/hod. Nájemné zahrnuje služby. 

- Přenechat do užívání DĚTSKÉMU KLÍČI Šumperk, o.p.s., IČO 25852957, se sídlem 
Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01,  v 1. PP klubovnu 2 formou smlouvy o výpůjčce za 
účelem užívání jako multismyslová relaxační místnost Snoezelen pro osoby s poruchami 
autistického spektra. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 měsíce, s účinností od 1.9.2018. 
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- Přenechat do užívání DĚTSKÉMU KLÍČI Šumperk, o.p.s., IČO 25852957, se sídlem 
Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01, formou smlouvy o výpůjčce v 1. NP literární 
kavárnu včetně zázemí za účelem provozování literární kavárny. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 
        Termín:  31.12.2018 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
pronajímat nebytové prostory v 3. NP – velký sál včetně zázemí pro účely pořádání 
jednorázových společenských a vzdělávacích akcí (např. přednášek, školení, konferencí, 
společenských akcí). Pronájmy budou zajišťovány prostřednictvím odboru ŠKV MěÚ Šumperk. 
Cena pronájmu: 300,- Kč vč. DPH/hod/konání akce, 150,-Kč vč. DPH/hod/příprava akce. 

  Účinnost od 1.7.2018.  
 
         Termín:  31.12.2018  
         Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „REKO VTL Šumperk – ČH sedlo, b. 92 shybka“ přes pozemky 
p. č. 508/1 a 512/1  v k. ú. Dolní Temenice. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

+ platná sazba DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do 
KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk, Lautnerova“ přes pozemek p. č. 2099 
v k. ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  



74. RM – 5.10.2017 

 
4 

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 39.874,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 8.078,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 80% slevy za 
vytěžený úsek v částce 9.792,-- Kč vč. DPH a zálohy ve výši 38.160,-- Kč vč. DPH, 
zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0016/2014/Pe ze dne 18.09.2014, 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 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk - Myslbekova“ přes pozemky p. č. 
2058/1, 2080/2  v k. ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 44.935,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 35.508,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 80% slevy 
za vytěžený plynovod v částce 35.948,-- Kč vč. DPH a zálohy ve výši 44.495,-- Kč vč. DPH, 
zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0004/2014/Pe ze dne 10.02.2015, 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 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 
pozemek p. č. 2109/1 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „Sběrná místa Šumperk – ul. 17. 
listopadu, přeložka NTL plynovodu“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 
vytyčovacích bodů. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
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- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč vč. DPH 
v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu věcného práva do KN. 

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

        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat přípojku vodovodu přes pozemek p. č. 613/3 v k. ú. Dolní Temenice, pro 
účely připojení bytového domu na adrese Gagarinova 2405/8, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova č.p. 2405 v Šumperku, se sídlem 
Gagarinova 2405/8, Šumperk, IČO 26793733 
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 1.210,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena 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 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2275/5 v k. ú. Šumperk, pro účely 
připojení RD na adrese K. H. Máchy 722/1, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávnění z věcného břemene:  
M. K., M. a E. K., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
právu provést stavbu VBb/0009/2015/Pe ze dne 19.03.2015. 

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

        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 2254/13 v k. ú. Šumperk, pro účely 
připojení RD na adrese Jesenická 3053/47A, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
I. T., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 
právu provést stavbu VBb/0005/2015/Pe ze dne 16.06.2015. 

- 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 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p. č. 900 v k. ú. Dolní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Zemědělská, d. č. 2745, nové NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks zařízení a ve 
výši  110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene 
(minimálně ale ve výši 1.000,- Kč + DPH), 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 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy 
o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.07.2020. 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:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



74. RM – 5.10.2017 

 
7 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o 
právu provést stavbu VBb/0012/2015/Pe, uzavřené dne 29.05.2015 mezi městem 
Šumperkem  jako budoucím povinným a spol. SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 
17/2, Šumperk, IČO 25382292, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí 
závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, 
spočívajícího v právu uložit a provozovat veřejnou komunikační síť: „Multifunkční síť fy SELECT 
SYSTEM, s.r.o. Šumperk, Etapa 5-A – 5-G“, přes pozemky ve vlastnictví města Šumperka 
v lokalitě ul. Bratrušovské, Kosmonautů, Gagarinově, Pod Senovou, Pod Hájovnou, Pod 
Rozhlednou, Zahradní, Revoluční, Vrchlického, M. R. Štefánika, Vančurově, Husitské, 
Gen. Krátkého a Nemocniční. 
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího 
oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.01.2018 na nový 
termín 31.12.2018, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro případ 
nedodržení lhůty.   
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3449/17 ze dne 10.08.2017 ve věci uzavření smlouvy 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 na ul. Nemocniční, vybudované v rámci akce: „CPS a ÚO Šumperk“, mezi 
městem Šumperkem, jako povinným z věcného břemene a Českou republikou – Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, Olomouc, PSČ 779 00, 
IČO 70885940, jako oprávněným z věcného břemene. 
Změna usnesení spočívá v opravě stanovené výše úplaty v částce 13.140,-- Kč + DPH v platné 
sazbě, přičemž úplata se nově stanovuje ve výši 4.920,-- Kč + DPH v platné sazbě. 
V ostatním se usnesení RM č. 3449/17 nemění. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP/0006/2014/Pe 
ze dne 22.07.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.08.2016, uzavřenou mezi 
pronajímatelem městem Šumperkem a nájemkyní L. S., Šumperk, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku p. č. st. 1368 o výměře 27 m2 pro účely individuálního využití, za 
celkové roční nájemné 135,-- Kč. 
Změnou nájemní smlouvy dojde z důvodu plánované výstavby zahradní pergoly k rozšíření 
účelu nájmu a s tím spojené změně výše ročního nájmu, přičemž nově se předmět nájmu 
pronajímá pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 19,5 m2, b) pozemek pod ostatní 
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stavbou/pergolou – 12 m2, za celkové roční nájemné 323,-- Kč, se sazbou pro účel: a) 5,-- 
Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok.  
Účinnost změny od 01.01.2018.  
V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP/0006/2014/Pe ze dne 22.07.2014 nemění. 
 
       Termín:  16.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění   záměru  města   vložit  nepeněžitý  vklad do základního kapitálu společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO: 47674954, a to  
vodovody a kanalizace: 

 
1) vodovod Horní Temenice s příslušenstvím dle stavebního povolení Okresního úřadu –  

referátu životního prostředí čj. Voda 1532/2/R-163/2001, 2002-Kl-El-231/2 ze dne 
31.5.2002 

2) Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 
[od Š1 po Š37f], A4,A4-1, A5, A6, A6-1, A7-1, Aa, A8, A9, A12, A13, B) na pozemcích v k.ú. 
Dolní Temenice a Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 
– odboru životního prostředí čj. ŽPR-1636/R-124/2005-Ing.Pu ze dne 28.7.2005 

3) Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 
[Š37f-A85], A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, 
A29, A30, A31, A32, A33, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, 
A47) v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – 
odboru životního prostředí čj. ŽPR-2556/R-185/2005-Ing.Pu ze dne 21.10.2005 

4) horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 dle kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 
Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2825/R-206/2005-Ing.Tu ze dne 
2.12.2005 

5) SO-01 distribuční řady + výtlak HTP – část vodovodního řadu V-5 a SO-03 zrychlovací 
čerpací stanice na p.č. 296 v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 
Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2974/R-223/2005-Ing.Tu ze dne 
19.12.2005 

6) splašková kanalizace SO-03 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na 
pozemcích v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačních rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 
– odboru životního prostředí čj. ŽPR-166/R-189/2005-Ing.Já ze dne 3.11.2005 a čj. ŽPR-
2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30.11.2005 

7) vodovod SO-04 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na pozemcích 
v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru 
životního prostředí čj. ŽPR-2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30.11.2005 

8) splaškovou kanalizaci (dílčí část: stoka A [ Š85 po Š94], A1,A3, A3-1, A3-1-1, A10, A10- 1, 
A11, A34, A34-1, A48) na pozemcích v k.ú.  Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí 
Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 142621/2006 ŽPR/IVPU, 
č.j. MUSP 189327/2006 ze dne 30.11.2006 

9) horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 – vodovod – vodovodní řad V-P-1 dle 
kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí 
„Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temenec“, 
sp.zn. 124501/2006 ŽPR/ALTU, čj. MUSP 164547/2006 ze dne 20.10.2006 

10)  vodovod a  splaškovou  kanalizaci v lokalitě Panorama II v Šumperku, na kterou byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby  MěÚ Šumperk, odborem životního prostředí, dne 
14.8.2013 pod č.j. MUSP 64750/2013, sp.zn.: 59701/2013 ŽPR/ALTU 

11)  vodovodní řad a splašková kanalizace situované na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 1070/3, 
p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 
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23.7.2014 vydán Městským úřadem v Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační 
souhlas č.j. MUSP 69447/2014, sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU 

 
         Termín:  06.10.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, pozemek st.p.č. 1743 o výměře 
533 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 269 v obci a katastrálním území Šumperk (dům na 
ulici Denisova 2) za účelem vypořádání podle kupní smlouvy č. MP-K 25/97 uzavřené dne 
11.2.1997 mezi městem Šumperk a společností Pramet, a.s. Šumperk, ve které  se město 
Šumperk zavázalo převést pozemek st.p.č.  1743 o výměře 533 m2, jehož součástí je stavba 
s č.p. 269 v obci a katastrálním území Šumperk, společnosti Pramet, a.s., Šumperk, nebo na 
právního nástupce za symbolickou cenu 1,- Kč. Pro Dům pro bydlení Denisova 2, Šumperk byl 
zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy G, měrná 
roční spotřeba energie je 139,051 MWh/rok). 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města Šumperka prodat  nemovitou věc,  pozemek p.č. 1999/12 o výměře 
259 m2 v obci a katastrálním území Šumperk za podmínek: 
- Kupní cena 400,- Kč/m2 
- Účel prodeje: zahrada k domu č.p. 269 na ulici Denisova 2 
- Kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          
6. 9. 2017  do 20. 9. 2017 dle usnesení RM č. 3496/17 ze dne 31. 8. 2017, pronájem 
nebytového prostoru – garáže č. 108  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele pč. 652, k.ú. 
Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření  nájemní smlouvy   mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. Ř., zastoupeným M. Ř., Nový Malín, na základě udělení 
generální plné moci ze dne 4. 12. 2015, bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.   
 
Podmínky: 
doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 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 
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služby:   dodávky tepla   
  
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
podat žalobu o vyklizení bytu na D. P., Šumperku Předmětem vyklizení je byt v Šumperku, 
jehož nájem skončil uplynutím doby k 30. 6. 2017.   
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávky ve výši 1 878,- Kč za zemřelou A. Č., posledně bytem Šumperk, 
vzniklé neuhrazením služeb spojených s užíváním bytu na adrese Šumperk.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 27 982,70 Kč za dlužníkem Z. H., Šumperk, 
vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese Šumperk, 
řešených v insolvenčním řízení a neuspokojených v rámci soudem schváleného oddlužení.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 52 717,- Kč za zemřelou N. K., posledně bytem 
Vikýřovice, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese 
Šumperk.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. SML/2017/0342/OSM, uzavřené dne 22.5.2017 mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a L. a J. H., Nový Malín, jako nájemci na byt 
v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, kterým dojde ke změně v označení nájemce tak, že 
nájemcem bytu je výlučně: J. H., bytem Šumperk. 
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       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. SML/2017/0350/MJP 
uzavřené dne 22.05.2017 mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím a L. a J. H., 
Nový Malín, jako budoucími kupujícími na byt v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, kterým 
dojde ke změně v označení budoucího kupujícího tak, že budoucím kupujícím bytu je výlučně: 
J. H., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce obrazu akad. mal. L. B.: Černá kompozice, 1969, olej na plátně, 
mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Vlastivědným muzeum v Šumperku, příspěvková 
organizace, IČO 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem za účelem výstavním – výstava L. B. – Výstava k 80. narozeninám autora. Doba 
výpůjčky: 21.9.2017 do 30.11.2017. Vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a 
v propagačních materiálech vydaných k účelu zapůjčení obrazu. Vypůjčitel je povinen pojistit 
vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození. Pojistná hodnota předmětu je 40.000,-
Kč. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1441/16 ze dne 14.01.2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 999/49, p.p.č. 927/62, p.p.č. 927/61 a 
p.p.č. 927/11 vše v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést stavbu parkoviště a 
chodníku na předmětných pozemcích. 
Změnou dojde k novému označení stavebníka, kdy na místo fyzická osoba podnikající Roman 
Mazák – NUGET, se sídlem Průmyslová 3062/5, Šumperk, IČO 44761805, bude nově R. M., 
Bludov.  
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

ruší 
v souladu s prohlášením společnosti SHM s.r.o. se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk 
usnesení RM č. 1442/16 ze dne 14.01.2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu chodníku na části p.p.č. 999/49 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.08.2017 do 30.08.2017 dle usnesení rady města č. 3441/17 ze dne 10.08.2017, schválit 
pronájem části p.p.č. 3095 o výměře 39 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- nájemce: B. M., Šumperk 
- sazba nájemného: a)  od 01.01. do 30.04.  každého roku 5,-Kč/m2/rok 
- od 01.05. do 30.09. každého roku 110,-Kč Kč/m2/rok 
- 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; 
- nájemce uhradí nájemné z pozemku od data, kdy začal nájemce provozovat vinotéku  

v objektu na st.p.č. 1783 v k.ú. Šumperk, v sazbách schválených v tomto usnesení;   
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, v případě nedodržování nočního 

klidu a prokázaného nadměrného hluku, bude nájem ukončen výpovědí bez výpovědní 
doby 

- v případě ukončení nájmu bude zařízení zahrádky odstraněno na vlastní náklady bez 
nároku na kompenzaci nákladů spojených s odstraněním zařízení předzahrádky 

 
        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru  města Šumperka, zveřejněného od 06.09.2017 do 
22.09.2017 dle usnesení rady města č. 3506/17 ze dne 31.08.2017, změnu nájemní 
smlouvy označené jako MP/0044/2013/Wi ze 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 nájemní smlouvy z data 31.10.2017 nově do 31.08.2018 
- ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou MP/0044/2013 ve znění pozdějších 

dodatků zůstávají nezměněny 
- změna nájemní smlouvy MP/0044/2013 ve znění pozdějších dodatků bude upravena 

dodatkem ke stávající nájemní smlouvě 
        Termín:  31.10.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

vybírá 
v souvislosti s přijatým usnesením rady města č. 3452/17 ze dne 10.08.2017, kterým byl 
zveřejněn záměr města odprodat pozemek p.č. p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019 a 
p.p.č. 1278/18 vše v k.ú. Šumperk,  na základě předložené nabídkové ceny a  vizualizace  
„záměru využití nabízeného území“  pozemků p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019 a p.p.č. 
1278/18 vše v k.ú. Šumperk, nabídku podanou žadateli T. P., Šumperk, T. P., Dolní Studénky, 
a M. F., Velké Losiny. 
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       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

doporučuje ZM 
schválit kupující pozemku p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019 a p.p.č. 1278/18 vše v k.ú. 
Šumperk na základě předložené nabídkové ceny a  vizualizace  „záměru využití nabízeného 
území“  pozemků p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019 a p.p.č. 1278/18 vše v k.ú. 
Šumperk žadatele T. P., Šumperk, T. P., Dolní Studénky, a M. F., Velké Losiny, za cenu 1.300.- 
Kč/m2 bez DPH. 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, pozemek st.p.č. 21, jehož součástí 
je budova s č.p. 94 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) včetně příslušenství, 
sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav, za níže uvedených podmínek.  
Pro dům na ulici nám. Míru 20 v Šumperku  byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 190,4 MWh/rok). 
- Kupní cena: min. ve výši 7.500.000,- Kč jako cena obvyklá stanovená znaleckým 

posudkem. 
- Kupující vezme na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní památkou. 
- Povinnost uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1000,- Kč. 

- V případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán v uzavřeném 
výběrovém řízení s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Vyvolávací 
cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění. Rada města současně jmenuje členy 
komise pro přípravu a konání UVŘ : tajemník PaedDr. Petr Holub, vedoucí majetkoprávního 
odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, 
referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová, členové rady města JUDr. Michael 
Kohajda, Ph.D., a  Ing. Zdeněk Muroň. 

- V kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 
nemovitých věcí pro prodávajícího město Šumperk. 

 
        Termín:  31.10.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2, 
část pozemku p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, část p.p.č. 1662/19 o výměře cca 14500 
m2 a část p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
 
- v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bude uzavřena smlouva budoucí kupní;  
- kupní cena 250,-Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva; 
- záloha na kupní cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy 

budoucí kupní; 
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem; 



74. RM – 5.10.2017 

 
14 

- budoucí kupující na své náklady vybuduje, na základě  vydaného územního rozhodnutí ze 
dne 08.03.2011, č.j.: MUSP 13967/2011, Sp.zn:98362/2010/VYS/NAMA, komunikační 
napojení včetně inženýrských sítí pro výstavbu v souladu s územním plánem;  

- předmětem převodu vlastnického práva nebudou části pozemků zastavěné komunikačním 
napojením, včetně chodníků do parku;  

- vybudovaná komunikace bude investorem darem převedena do majetku města v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. 653/12; 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po vydaném rozhodnutí k povolení stavby 
do trvalého provozu a užívání;  

- budoucí kupující dokončí výstavbu komunikační napojení včetně inženýrských sítí pro 
výstavbu v souladu s územním plánem nejpozději do 31.07.2019; 

- budoucí kupující je povinen v rámci přípravy výstavby vyhradit sběrné místo na třídění 
odpadů  

- vlastnické právo k převodu vlastnického práva k pozemkům určených k výstavbě v souladu 
s územním právem bude převedeno po vydaném pravomocném rozhodnutí  k povolení 
stavby do trvalého provozu a užívání, nejpozději do 30.06.2020 za podmínky splněné 
závazné podmínky, tj. přeložení pravomocného rozhodnutí k povolení stavby do trvalého 
provozu. 
       Termín:  20.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
usnesení Rady města Šumperka č. 3437/17 ze dne 10.08.2017 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

Termín:  05.10.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 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. 
 
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  věcné 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 cesty (příjezdu), bude uzavírána ve lhůtě 90 

dnů po kolaudaci zrekonstruovaného autobusového nádraží v Šumperku na pozemku p.č. 
1273/10 v k.ú. Šumperk, nejpozději v termínu do 31.12.2020 s tím,  že bude-li k tomuto 
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datu ještě rekonstrukce AN probíhat případně nebude dokončena, bude vlastní smlouva o 
zřízení věcného břemene cesty (příjezdu) uzavřena až po kolaudaci zrekonstruovaného 
autobusového nádraží tak, aby věcné břemeno bylo zřizováno dle skutečného stavu v dané 
lokalitě. V případě poskytnutí dotačních prostředků na realizaci rekonstrukce 
autobusového nádraží bude vlastní smlouva o zřízení věcného břemene cesty (příjezdu) 
uzavřena po kolaudaci zrekonstruovaného autobusového nádraží za současného splnění 
podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 
Budou-li dotační podmínky zakazovat zatížení pozemku p.č. 1273/10 po určitou dobu, 
bude smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena bezodkladně po uplynutí této doby, 
jakmile uvedená překážka odpadne.  
Dále bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení trasy věcného břemene dle nového 
skutečného stavu, včetně vypracování znaleckého posudku na stanovení hodnoty věcného 
břemene. 

- Město Šumperk vysloví souhlas se záměrem společnosti ČSAD Ostrava  a.s. realizovat na   
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 p.č. 1273/10 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 
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2017/2018 dle projednaného návrhu správce komunikací společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s. o činnosti správce za rok 2016 - závěrečný 
účet - vyúčtování poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2016 a vyúčtování 
financí, které PMŠ inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za rok 
2016. Závěrečná kumulovaná bilance ve prospěch účtu města:  3.897.008,64 Kč. 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperk jako obdarovaným a Šumperským 
okrašlovacím spolkem, z.s., se sídlem Polská 80/3, 787 01 Šumperk, IČO 05119049, jako 
dárcem, jejímž předmětem je darovaní uměleckého díla – Bluesové lavičky, zhotovené 
autorem D. B., kdy k převodu vlastnického práva na obdarovaného dojde ukotvením lavičky 
do pozemku obdarovaného. 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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schvaluje 
transformaci správy majetku města spočívající v převodu správy ze společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. na město – MěÚ Šumperk k datu 01.07.2018. 
 
       Termín:  01.07.2018 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
         PaedDr. Holub 

schvaluje 
změnu platu PhDr. Petry Müllerové, PhD., ředitelky Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, p.o.,  Komenského 810/9, IČO 
00852082, a to s účinností od 01.10.2017 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       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:   SK – D.V. Šumperk, z.s., Vrchlického 1725/14, Šumperk, PSČ 787 01,  
  IČO 05919037 (sportovní aerobik) 
Zastoupený: Denisou Venosovou   
Účel použití:   na pronájem tělocvičny  
Výše částky:     6.000 Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2018 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

neschvaluje 
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:   R. P., Šumperk  
Účel použití:   na vydání knihy pro děti 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 



74. RM – 5.10.2017 

 
17 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 
rok 2017 ve výši 6.000,- Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, přijmout věcný dar – 40 ks 
knihy Josefa Aloise Náhlovského Vykutálený pohádky, v celkové hodnotě 7.320 Kč, od firmy 
EVROmat a.s., Tovární 1932/30, Ústí nad Labem, IČO 25448455, v souladu s § 27 odst. 5  
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

souhlasí 
s podáním žádosti Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové 
organizace, IČO 00852091, do projektu MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II.    
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

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 dle předloženého návrhu, v celkové výši do 110 tis. Kč. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       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 opravu pultové plechové 
střechy v objektu školy, v celkové výši do 27 tis. Kč. 
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       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizace, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování 
investičních výdajů – pořízení zahradního herního prvku, v celkové výši do 51 tis. Kč.  
 
       Termín:  05.10.20174 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

nepřijímá 
v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, k bezúplatnému převodu nabídku neupotřebitelného majetku 
uvedeného v předloženém materiálu od Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 
65496604, v celkové pořizovací hodnotě 119.209,53 Kč.  
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

schvaluje 
darování sbírky časopisu Der Spiegel: das deutsche Nachrichtenmagazin z let 1947 – 2016 
z pozůstalosti šumperského rodáka G. W. do knižních fondů Vědecké knihovny v Olomouci, 
Bezručova 3, 779 11 Olomouc, IČO 00100625. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Vědeckou knihovnou v Olomouci, 
Bezručova 3, 779 11 Olomouc, IČO 00100625, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 
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I. F., Šumperk 
14.10.2017 (sobota): svatební ohňostroj na ul. Temenické 119, doba konání ohňostroje 
22:00-22:05 hod. 
 
       Termín:  14.10.2017  
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zadávací dokumentaci na dodavatele nábytku „Veselá školka – navýšení kapacity 
MŠ v  Šumperku“  
 
členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 
 

  členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Krobotová, 
     Mgr. Yvona Šimková                 
              náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Mičkechová,   
                       Zuzana Studená           
         Termín:  09.11.2017 
         Zodpovídá:  Ing. Volf          
 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Kino Oko“ rozdělenou na části – část: 
„stavební práce“ a část: „elektroinstalace“  
 
členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 
 
členové:  Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Pavel David, MgA. Kamil  
  Navrátil       
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Emilie Lovichová, 
                    Mgr. Kamila Šeligová 

                
minimální seznam zájemců ve složení: 
část - stavební práce: 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 
Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 30, 787 01 Šumperk, IČO 47153903 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375
Garedi s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou 75, IČO 25892673 
 
část – elektro: 
ELRAM JS s.r.o.,  B. Němcové 2930/20, 787 01  Šumperk,  IČO 26813904 
ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín,  IČO 26862107 
MANEL spol. s r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1,  IČO 14617773 
HEINZ – ELEKTRO s.r.o., Dolní Novosadská 58/72, 779 00 Olomouc, IČO 26856841 
EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, IČO 25883551 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zadávací dokumentaci na dodávku dlaždic pro přistávací dráhu letiště   
 
členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 
členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka   
  Salcburgerová, Dušan Sýs 
                               
náhradníci:  RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 
                     Pavel Kundrata 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

  

schvaluje 
zadání analýzy, studie a prováděcí projektové dokumentace  na zpracování expozice muzea 
textilu v objektu bývalé Klapperothovy manufaktury firmě AV Media, a.s., Pražská 63, 
PSČ 102 00 Praha 10, IČO 48108375,v částce 690 000,- Kč bez DPH, tj. 834 900,- Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

neschvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost Hospice na Svatém Kopečku, nám. 
Sadové 4/24, Olomouc, IČO 73634671. 
 
       Termín:  05.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3601/17

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
409 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 J. Š., Libina, jako nájemcem na straně 
druhé, za podmínek:  

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

1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová   
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schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
209 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 J. Č., Bludov, jako nájemkyní na straně 
druhé, za podmínek:  

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

1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
  

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
105 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 M. K., Šumperk jako nájemkyní na straně 
druhé, za podmínek:  

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

1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová   
 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 
207 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 
Bohdíkovské 2336/24 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  
00303461,  jako pronajímatelem na straně jedné, a L. K., Palonín, jako nájemcem na straně 
druhé, za podmínek:  

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

1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
  

schvaluje 
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uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 16 o velikosti 1+1 obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 2376/11 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 109 o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2924/35 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. T., Šumperk jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

 
- předpokládaný zánik nájmu k 31. 10. 2017 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od  

1. 11. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 47,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová   
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0496/OSM  uzavřené dne 10. 10. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. a M. V., 
Šumperk, jako nájemci bytu č. 17 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické 
2795/109 na straně druhé, za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová   
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0519/OSM  uzavřené dne 26. 10. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Z. P., 
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 7 v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově 
2376/11 na straně druhé, za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 
 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
navýšení zvláštního příplatku strážníkům MP Šumperk z částky 2 000,--Kč/měsíc na částku 
5 000,--Kč/měsíc s účinností od 01.10.2017. 
 
       Termín:  01.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření pro rok 2017 částku 330 000,- Kč 
na navýšení zvláštního příplatku strážníkům MP Šumperk. 

   
         Termín:  19.10.2017 
         Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

    
  


