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Spis. zn.: 99898/2017 
                Č.j.: 99904/2017 

U S N E S E N Í  

ze 75. schůze Rady města Šumperka ze dne 19. 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. 

 

3610/17 Rozpočtová opatření města Šumperka XV r. 2017 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XV roku 2017: 
příjmy ve výši:                       848 tis. Kč 
výdaje ve výši:                      844 tis. Kč 
 
příjmy celkem:         558.865 tis. Kč 
výdaje celkem:       703.424 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  705.405 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                     705.294 tis. Kč 
 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3611/17 Rozpočtová opatření města Šumperka XVI r. 2017 

doporučuje ZM  
schválit rozpočtová opatření číslo XVI roku 2017: 
příjmy ve výši:                  7.621 tis. Kč 
výdaje ve výši:             155.567 tis. Kč 
 
příjmy celkem:       566.486 tis. Kč 
výdaje celkem:       858.991 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  863.026 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                     860.861 tis. Kč 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3612/17 ŠSA, s.r.o. – navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit navýšení dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 
2819/81, Šumperk, IČO 277786781, provozující areály plaveckých bazénů v Šumperku na 
rok 2017 z částky 2.000 tis. Kč na částku 4.800 tis. Kč. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3613/17 ŠSA, s.r.o. – navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
navýšení dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, 
Šumperk, IČO 277786781, provozující zimní stadion v Šumperku na rok 2017 z částky 3.000 
tis. Kč na částku 3.800 tis. Kč. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

3614/17 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb  
 elektronických komunikací pro město Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 
hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro město Šumperk“, dodavatelem 
služby společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 
60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 1.2.2018 do 31.1.2019. 
 
       Termín:  01.02.2018 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

3615/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

rozhodla 
s účinností ke dni 1.2.2018 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 1 
pracovního místa na odboru majetkoprávním. 
          Termín:  01.02.2018 
         Zodpovídá:  PaedDr. Holub   

3616/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

stanovuje  
s účinností ke dni 1.2.2018 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 Městského úřadu Šumperk na 199 zaměstnanců (197,75 
pracovního úvazku). 
          Termín:  01.02.2018 
         Zodpovídá:  PaedDr. Holub 

3617/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

zřizuje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
nové oddělení  komunálních služeb odboru majetkoprávního.  
 
         Termín:  01.02.2018 
         Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
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3618/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

schvaluje 
s  účinností   od  1.2.2018  změnu   názvu   oddělení   správy  majetku   na  oddělení správy  
domovního majetku. 
 
         Termín:  01.02.2018 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 

3619/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

schvaluje 
s účinností od 1.2.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu a přílohy č. 1a) – náplň práce 
odboru MJP  organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 
130/14 ze  dne 4.12.2014.   
 
       Termín:  01.02.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

3620/17 Personální záležitosti – změny k 1.2.2018 

schvaluje 
s účinností ke dni 1.2.2018 novou systemizaci města Šumperka. 
 
       Termín:  01.02.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

3621/17 Personální záležitosti – změny k 1.7.2018 

rozhodla 
s účinností ke dni 1.7.2018 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 5 
pracovních míst na odboru majetkoprávním.  
 
       Termín:  01.07.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 3622/17 Personální záležitosti – změny k 1.7.2018 

stanovuje  
s účinností ke dni 1.7.2018 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 Městského úřadu Šumperk na 204 zaměstnanců (202,75 
pracovního úvazku). 
       Termín:  01.07.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub    
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3623/17 Personální záležitosti – změny k 1.7.2018 

schvaluje  
s účinností od 1.7.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu  organizačního řádu 
Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 130/14 ze  dne 4.12.2014.   
 
       Termín:  01.07.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

3624/17 Personální záležitosti – změny k 1.7.2018 

schvaluje  
s účinností ke dni 1.7.2018 novou systemizaci města Šumperka. 
 
       Termín:  01.07.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3625/17 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2018 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí rady města na 1.  pololetí 2018. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3626/17 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2018 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2018. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

3627/17 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet 
 „REKO MS Šumperk – Balbínova + 3“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 
provozovat plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Balbínova + 3“ přes pozemky p. č. 
465/3, 465/4, 553/3, 554/33, 554/37, 555/24, 555/26, 555/29, 555/30, 2264/3, 
2264/10, 2264/11, 2287, 2344, 3067/1, st. 1045, st. 1774/2, st. 1885/2, st. 1886/2 v k. 
ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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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 93.421,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 27.436,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 80% slevy 
za vytěžený plynovod v částce 29.568,-- Kč vč. DPH a zálohy ve výši 91.289,-- Kč vč. DPH, 
zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0002/2014/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:  31.01.2018 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3628/17 MJP – smlouva o právu provést stavbu zpevněné plochy z  ul.  Zemědělské pro 
 výstavbu RD na pozemku p.č. 523/18 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p. č. 899 v k. ú. Dolní 
Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu zpevněné 
plochy pro účely zajištění sjezdu z ul. Zemědělské na pozemek p. č. 523/18 v k. ú. Dolní 
Temenice, určený k výstavbě rodinného domu. 
Vlastník pozemku:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Stavebník:   V. V., Šumperk 
Podmínky:  stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a  
   podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 
 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3629/17 MJP – zrušení usn. RM č. 3444/17 ve věci prodeje spoluvlastnického podílu na 
 pozemku u domu Dolnostudénská 2, Šumperk 

ruší 
usnesení RM č. 3444/17 ze dne 10.08.2017, kterým bylo schváleno zveřejnění prodeje 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na st.p.č. 1194/3 v k.ú. Šumperk, z důvodu přijetí 
nového usnesení. 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3630/17 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na pozemku u domu Dolnostudénská 2, 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
1194/3 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,-Kč/m2 - stanovena jako nižší kupní cena než je kupní cena obvyklá 

z důvodu prodeje spoluvlastnického podílu 
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kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 
       Termín:  25.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3631/17 MJP – změna usnesení ZM č. 722/17 ze dne 23.3.2017 ve věci prodeje pozemků  ve 
 vnitrobloku Wolkerova, Vrchlického, Revoluční 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 722/17 ze dne 23.03.2017, kterým byl schválen prodej 
pozemků ve vnitrobloku Wolkerova, Vrchlického  a Revoluční. Ke změně dojde v části 
kupujících, kde z důvodu prodeje bytové jednotky v domě Wolkerova 2a, Šumperk bude místo  
E. D., Vikýřovice,  nově A. B., Šumperk. 
 
Ostatní kupující a podmínky stanovené usnesením ZM č. 722/17zůstávají beze změny. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3632/17 MJP – rybník Benátky – zveřejnění nájemní smlouvy 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu označenou jako MP 
/0018/2012/Vr uzavřenou dne 11.6.2012 ve znění jejich pozdějších dodatků, jejímž 
předmětem pronájmu  jsou p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1487/1 o výměře 260 m2, 
p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a část p.p.č. 1491/2 o 
výměře 600 m2  vše v k.ú. Šumperk,  za účelem provozování lovného rybníka. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení sjednané doby pronájmu nově do 31.12.2019 
s možností pronajímatele vypovědět pronájem s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však 
k datu 30.9. daného roku v případě schválených investic na předmětu pronájmu. Pronajímatel 
si vyhrazuje právo doplnit podmínky údržby vztahující se k provozu chovného rybníka. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3633/17 MJP – směna pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
06.09.2017 do 22.09.2017 dle usnesení rady města č. 3507/17 ze dne 31.08.2017, schválit 
směnu pozemků 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; 
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- 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:  02.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3634/17 MJP – prodej p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019, p.p.č. 1278/18 vše v k.ú. 
 Šumperk  - výstavba rodinných domů při ul. Americké  

doporučuje ZM 
schválit na základě zveřejněného záměru prodeje od 14.08.2017 do 30.08.2017 dle usnesení 
RM č. 3452/17 ze dne 10.08.2017 a v souladu s usneseními RM č.3573/17 a č. 3574/17 ze 
dne 05.10.2017 budoucí prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2165 m2, p.p.č. 1291/6 o výměře 
1044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, dále jen „předmět prodeje“, za podmínek :  
 
- Do doby kolaudace stavby komunikace a inženýrských sítí na částech pozemků p.č. 

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

- Budoucí kupující: T. P., Šumperk, T. P., Dolní Studénky, M. F., Velké Losiny. 
- Předmět prodeje bude v rámci smlouvy budoucí kupní sjednán s budoucími kupujícími, 

každému ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3; pokud bude před uzavřením 
smlouvy  kupní předmět prodeje rozdělen, po dohodě všech kupujících, na základě 
geometrického plánu na reálné parcely, budou tyto prodány jednotlivým kupujícím tak, jak 
si sami určí. 

- Kupní cena:  1.300,-Kč/m2 + DPH v platné výši v době převodu vlastnického práva. 
- Účel prodeje: výstavba 3 rodinných domů s vybudováním komunikace a inženýrských sítí 

na předmětu prodeje, dále jen „záměr využití nabízeného území“. 
- 10% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, přičemž 

výše 1. zálohy bude vypočtena bez DPH.  
- Po pravomocném stavebním povolení na výstavbu inženýrských sítí (nepočítá se 

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

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

- Veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „záměru využití 
nabízeného území“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení ze strany  

- budoucího kupujícího od smlouvy nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím 
kompenzovány. 

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

inženýrských sítí, 
- v případě, pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu  

V případě odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude záloha na kupní cenu 
vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez nároku na úrok ze 
složené výše zálohy. 
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- V případě ukončení smlouvy budoucí kupní ze strany budoucího kupujícího  se sjednává ve 
prospěch budoucího prodávajícího odstupné ve výši složené první zálohy na kupní cenu, tj. 
10% kupní ceny bez DPH.  

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

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

- Komunikace a inženýrské sítě na předmětu prodeje budou postaveny výhradně na náklady 
kupujících. 

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

 
       Termín:  01.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3635/17 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2018 - obecní byty 

schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2018 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví města 
Šumperka a ponechat ve stávající výši. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3636/17 MJP – výše nájemného pro rok 2018 – nebytové prostory a budovy 

schvaluje 
nečinit v roce 2018 ze strany města Šumperka jako pronajímatele právní úkony směřující 
k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených 
nájemních smluv, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, prostory k podnikání a 
budovy v majetku města Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 
30.12.2005, uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Nemocnice Šumperk a.s. 
 
       Termín:  31.03.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3637/17 MJP – zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu – nízkoprahové denní centrum pro 
 osoby bez přístřeší, Jesenická 475/2, Šumperk, bývalý areál ČD 

schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu, uzavřenou dne 22.12.2015 ve znění dodatku 
číslo 1 ze dne 16.12.2016, kde předmětem nájmu jsou prostory v I. NP budovy č.p. 475, která 
je součástí pozemku st.p.č. 663 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, zapsané na listu vlastnictví č. 
3478 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk (orientačně 
Jesenická 2) a účelem využití provozování sociální služby nízkoprahového centra pro osoby bez 
přístřeší. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k: 
- prodloužení nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2018 
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- doplnění nájemní smlouvy o možnost automatického prodlužování nájmu o 1 rok, pokud 
jedna ze smluvních stran nejméně 6 měsíců před ukončením nájmu neoznámí druhé 
smluvní straně, že nemá zájem na jeho dalším prodloužení  

 
        Termín:  20.10.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3638/17 MJP - bezúplatný převod pozemků a bezúplatné nabytí pozemků v obci Šumperk, k.ú. 
 Dolní Temenice - vypořádání v souvislosti se stavbou „Obchodní centrum při ulici 
 Temenická – dopravní napojení“  

doporučuje ZM 
schválit na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 06.09.2017 do 22.09.2017 dle usnesení rady města č. 3487/17 
ze dne 31.08. 2017, bezúplatný převod částí pozemku p. č. 104/10 o celkové výměře 219 
m2, dle geometrického plánu č. 967-514/207 ze dne 3. 5. 2017 jde o pozemky p. č. 104/10  
o výměře 150 m2 a p. č. 104/25 o výměře 69 m2, oba v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČO 303461, do 
vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČO 60609460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998, a 
současně bezúplatné nabytí částí pozemku p. č. 104/11  o celkové výměře 40 m2, dle 
geometrického plánu č. 967-514/2017 ze dne 3. 5. 2017 jde o pozemky p. č. 104/11  o 
výměře 7 m2, p. č. 104/21  o výměře 4 m2 a p. č. 104/26 o výměře 29 m2, a částí pozemku 
p. č. 918/1 o celkové výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 967-514/2017 ze dne 3. 5. 
2017 jde o pozemky p. č. 918/19  o výměře 2 m2, p. č. 918/20  o výměře 12 m2, p. č. 
918/22  o výměře 11 m2, p. č. 918/23  o výměře 16 m2 a p. č. 918/24 o výměře 22 m2, vše 
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám Míru 364/1, Šumperk IČO 303461. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3639/17 MJP - bezúplatný převod pozemků  a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Šumperk a 
 k.ú. Dolní Temenice  -  vypořádání v souvislosti se stavbami „Cyklostezka ul. 
 Temenická, Šumperk“ a „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka ul. Temenická“ 

doporučuje ZM 
schválit na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 14.08.2017 do 30.08.2017 dle usnesení rady města č. 3435/17 
ze dne 10.08. 2017, bezúplatný převod  pozemků p.č. 276/14 o výměře 88 m2, p.č. 2039/5 
o výměře 59 m2, oba v obci a k.ú. Šumperk a pozemků p.č. 108/30 o výměře 138 m2, p.č. 
108/41 o výměře 81 m2, p.č. 108/42 o výměře 350 m2, p.č. 120/4 o výměře 320 m2, p.č. 
126/12 o výměře 34 m2 vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, z vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČO 303461, do vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, 
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 
753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998, a současně bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 276/6 o výměře 15 m2, p.č. 276/7 o výměře 39 m2, p.č. 276/16  o výměře 32 m2, p.č. 
276/17 o výměře 139 m2, p.č. 276/18 o výměře 19 m2, p.č. 276/19  o výměře 1 m2, p. č.  
276/20 o výměře 1 m2, p.č. 2042/3  o výměře 29 m2 a p.č. 2119/6  o výměře 66 m2, vše 
v k.ú. a obci Šumperk a pozemků p.č. 274/22  o výměře 1 m2, p.č. 917/2  o výměře 6 m2, 
p.č. 918/11 o výměře 42 m2, p.č. 918/12 o výměře 127 m2, p.č. 918/13 o výměře 45 m2, 
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p.č. 918/14  o výměře 55 m2, p.č. 918/15 o výměře 11 m2, p.č. 918/16 o výměře 4 m2 a 
p.č. 918/17 o výměře 33 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám Míru 364/1, Šumperk IČO 303461. Nabyvatelé 
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3640/17 MJP – zveřejnění záměru krátkodobě pronajmout nebytový prostor v 1. NP v budově 
 Gen. Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v 1. NP v budově č.p. 245 na pozemku st.p.č. 
253/1 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je budova součástí, (orientačně Gen. Svobody 7), a to 
prodejnu o rozloze 99,00 m² (prodejna, kancelář, sklad, soc. zařízení). 

   
- účel: prodejna 
- nájemné: minimálně 20.000 Kč/měs., tj. 202 Kč/m²/měs. 
- služby: paušální poplatek 
- doba pronájmu: určitá od data uzavření do 31. 1. 2018  

 
  Podmínky: 

- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 
označeném: 
- „Pronájem nebytových prostor – Gen. Svobody 245/7 - neotvírat“,  a to na adresu 

Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
- přesná adresa zájemce o zveřejněný nebytový prostor   

  
- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 6. 11. 2017. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na 
podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 12:00 
hod. dne 6. 11. 2017, 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny 
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 6. 11. 2017, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu  s  žádným ze zúčastněných 
uchazečů 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3641/17 MJP – zveřejnění záměru krátkodobě pronajmout nebytový prostor v 1. NP v budově 
 Gen. Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na krátkodobý pronájem nebytových prostor  
nacházejících se v objektu Gen. Svobody 245/7 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise:  
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 
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náhradníci hodnotící komise: 
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3642/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Balbínova 878/17 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a P. S., Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od   
1. 11. 2017,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3643/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 na ulici Balbínova 878/17 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO:  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a K. M., místo trvalého pobytu Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
1. 11. 2017,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3644/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0032/2015 
uzavřené dne 30. 10. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. D., Šumperk,  jako nájemkyní na 
straně druhé, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici Banskobystrická 1275/43   v 
Šumperku.  Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2017  do   31. 
1. 2018. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3645/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. P/0013/2015 uzavřené dne 14. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. Ď., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2017  do   31. 10. 2018 k 
bytu č. 18  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3646/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0034/2015 uzavřené dne 21. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a D. M., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2017  do   31. 10. 2020  k 
bytu č. 59  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3647/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. P/0014/2015 uzavřené dne 14. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. J., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2018  k bytu č. 11  
v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3648/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 k nájemní smlouvě č. N/0032/2014 uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. Ř., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2018 
k bytu č. 18  v domě  na ulici Jeremenkova 1571/19  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3649/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě č. N/0037/2015 uzavřené dne 21. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. P., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2018  k bytu č. 15  
v domě  na ulici Zahradní 27722/33   v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3650/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2016/0484/OSM uzavřené dne 10. 10. 
2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a E. P., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
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Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2018 
k bytu č. 1 v domě  na ulici Zahradní 2708/37   v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3651/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0036/2015 uzavřené dne 20. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a P. J., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2020  k bytu č. 9 
v domě  na ulici Lidická 1313/77   v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3652/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. N/0035/2015 uzavřené dne 19. 10. 2015 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a H. V., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2020 
k bytu č. 4 v domě  na ulici Banskobystrická 1277/46  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3653/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2016/0490/OSM uzavřené dne 10. 10. 
2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako  
pronajímatelem na straně jedné a R. T., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2017  do   31. 10. 2020 
k bytu č. 4 v domě  na ulici Banskobystrická 1274/41  v Šumperku. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3654/17 MJP – prodej p.p.č. 1031/10 v k.ú. Horní Temenice, lok. k výstavbě RD Za Hniličkou 

doporučuje ZM 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení RM č. 
3328/17 ze dne 22.06.2017  schválit budoucí prodej p.p.č. 1031/10 o výměře 875 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, za podmínek:  

 
- budoucí kupující: J. H., Šumperk 
- kupní cena 950,-Kč/m2 + DPH v platné výši; 
- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90% kupní ceny bez DPH  

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 
bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30%, vyrovnání kupní ceny bude 
uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 
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- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 
dokončené stavby  komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „ Za 
Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 
výstavby, nejpozději však do 30.06.2019;  

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90% kupní ceny bez DPH ve 
stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 
kupní smlouvy; 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 
Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 
p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 
města Šumperka, náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu ponese budoucí 
prodávající;  

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 
uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu; 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 
budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5% z kupní ceny celkem bez DPH; 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní; 
- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti;  
- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 
p.p.č. 1031/16 a to do doby dokončené výstavby. 
 

        Termín:  02.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3655/17 MJP – souhlas se změnou stavby společnosti EKOZIS, s.r.o., lok. ulice Hrabenovská v 
 Šumperku 

souhlasí 
se změnou stavby společnosti EKOZIS s.r.o. v lokalitě ulice Hrabenovská v Šumperku na 
pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice. Změna spočívá ve skutečnosti, že stavba 3 
parkovacích míst umístěných na pozemku p.č. 102/24 v k.ú. Horní Temenice ( pozemek jiného 
vlastníka) nebude součástí kolaudace stavby „Komunikace, inženýrské sítě na pozemku p.č. 
102/1 v k.ú. Horní Temenice“. 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3656/17 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22, Šumperk 
 – výměna výtahu“ 

schvaluje 
  vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22, Šumperk – výměna výtahu“; 

 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami: 
 
členové: 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Milena 
Kratochvílová 
náhradníci: 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Pavel Hegedüs, 
PhDr. Oldřich Svozil 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254 
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- VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00, IČO 
28566637 

- Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, IČO 27127010 
- Výtahy Pardubice a.s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice, PSČ 533 01, IČO 13582101 
 
        Termín:  31.10.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3657/17 MJP - správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 
 Šumperk –rekonstrukce chirurgického oddělení ve 4. NP pavilonu B“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce chirurgického 
oddělení ve 4.NP pavilonu B“: 

 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami: 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Ing. 
Vladislav Mesiarkin 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Martin Juřička, 
PaedDr. Zdeněk Formánek 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,  

IČO 26825180  
- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 47153903 
- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 
 
        Termín:  31.10.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3658/17 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 
 Šumperk – rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení v 1. NP pavilonu F“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce ambulantní 
části kožního oddělení v 1.NP pavilonu F“; 

 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami: 
 
členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Ing. 
Vladislav Mesiarkin 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Martin Juřička, 
PaedDr. Zdeněk Formánek 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
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- Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Požárníků 534, Hanušovice, PSČ 788 33,  
IČO 27855571 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00150584 
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 

25827375 
        Termín:  30.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3659/17 MJP – podnájem prostoru prodejny na ul. Hlavní třída 289/12 v Šumperku 

souhlasí 
s podnájmem prostoru prodejny na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, jehož nájemcem je   
Božena Kolářová, se sídlem nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk, IČO 47845121, pro 
podnájemce Tomáše Kadlčíka, se sídlem Bělidlo 51, Náměšť na Hané, PSČ 783 44, IČO 
60282240, za následujících podmínek: 
- doba podnájmu neurčitá 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3660/17 MJP – změna usnesení RM č. 3500/17 ze dne 31.8.2017 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3500/17 ze dne 31.8.2017 týkající se uzavření dodatku č.2 ke 
smlouvě 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, a Hanou 
Tůmovou, bytem Bohdíkovská 2205/63, Šumperk, IČO 73284947, jako budoucí nájemce, 
spočívající ve změně termínu podání žádosti o změnu účelu užívání nebytových prostor na 
odbor výstavby MěÚ Šumperk, a to z 30.9.2017 na nový do 31.10.2017. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
       Termín:  31.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3661/17 Navýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s. – zimní 
 stadion 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění,  peněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a.s.,  IČO 65138163, se sídlem 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk, ve výši 15 mil. Kč za účelem navýšení základního kapitálu 
společnosti na novou výši 405.554.785,- Kč, se splatností peněžitého vkladu za 30 ks nově 
emitovaných akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč ve lhůtě splatnosti do 90 dnů 
ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný  
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3662/17 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
č. 309 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. T., trvale bytem Olomouc, 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:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3663/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM 
schválit 
1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018 
2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2018  
3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2018 
4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2018 
5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018  
6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2018  
7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018  
8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2018      
  

Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3664/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
neziskových akcí“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“. 

 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3665/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3666/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostní sportu“. 

 
       Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3667/17 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství pro: 
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, 
- 01.12.2017 (pátek) - 24.12.2017 (neděle): Vánoce na točáku, ul. Gen. Svobody od 09:00 

do 21:00 hod., pouze v pátky a v den svatého Mikuláše do 23:00 hod. dne 24.12.2017 
bude prodej ukončen ve 14:00 hod. 

- 24.12.2017 (neděle) - 31.12.2017 (neděle): Vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody 
24.12.2017 od 14:00 do 21:00, od 25.12.2017 bude provozní doba od 09:00 do 21:00 
hod., pouze dne 31.12.2017 bude prodej ukončen ve 13:00 hod., provozovatel PMŠ, a. s. 

- 12.12.2017 (úterý) a 22.12.2017 (pátek): Vánoční odpoledne s divadlem, Hl. třída 
u divadla, od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

- 17.12.2017 (neděle) a 20.12.2017 (středa): Zabíjačkové trhy u radnice a Adventní dny 
splněných přání, nám. Míru, od 10:00 do 19:00 hod. 

- 15.12.2017 (pátek) – 16.12.2017 (sobota): Vánoční trhy, Hl. třída před Českou 
spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod. 

 
Oculos meos, zastoupená J. J., Šumperk, 
- 25.12.2017 (pondělí): Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba, klášterní kostel a prostor 

před vchodem, od 16:30 do 18:00 hod. 
 

       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
  

3668/17 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 
uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 
školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 
Erasmus+ KA02 č. projektu 2017 – 1- CZ01-KA219-035433 _1, tj. 01.09.2017 – 
31.08.2019, ve znění náplně práce – vedení projektu Erasmus+ v rámci výzvy KA02. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3669/17 Příspěvkové organizace města Šumperka - odpisové plány 2017 (dodatky) 

schvaluje 
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Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2017 ve výši 9.096,-- Kč. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3670/17 Příspěvkové organizace města Šumperka - odpisové plány 2017 (dodatky) 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2017 ve výši 856,-- Kč. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3671/17 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a. s.– ZŠ Šumperk, 8.května 63, 
ZŠ Šumperk, Vrchlického 22  a ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

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  
p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   
č.p. 870/63 na pozemku p.č. st. 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, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. 
Radovanem Pavelkou 

nájemce:  SATEZA a. s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné:   100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu:   určitá, od 01.01.2018 do 31.12.2018 
účel nájmu:  výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 

předpisy 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3672/17 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a. s. – ZŠ Šumperk, 8. května 63, 
ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 a ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 
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  
p.č. st. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        
na pozemku p.č.st. 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, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. 
Petrem Málkem  
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nájemce:  SATEZA a. s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné:   100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu:   určitá, od 01.01.2018 do 31.12.2018 
účel nájmu:  výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 

předpisy 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3673/17 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a. s. –ZŠ Šumperk, 8. května 63, 
ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 a ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku p.č. st. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř 
v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova – 
přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto podmínek: 
 
pronajímatel:  Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk,  

Dr. E. Beneše 587/1, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. 
Milanem Tichým  

nájemce:  SATEZA a. s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, IČO 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné:   100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
doba nájmu:   určitá, od 01.01.2018 do 31.12.2018 
účel nájmu:  výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 

předpisy 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3674/17 ZŠ Šumperk, 8. května 63 - pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu a učebnu 
na dobu delší než 100 hodin do 30. 6. 2018 organizacím FbC ASPER Šumperk, z. s., 
TJ Šumperk, z. s., a fyzické osobě – L. K., Šumperk. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3675/17 SVČ  a ZDVPP Doris Šumperk - pronájem 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 
do 30. 6. 2016 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 
logopedická Schola Viva, o. p. s., Šumperk. 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3676/17 ZŠ Šumperk, Šumavská 21 - pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičny na dobu delší          
než 100 hodin do 30. 6. 2018 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk, KRAV 
MAGA Těšetice, Ústín a Klub sportovního tance NEXT Šumperk. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3677/17 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 - přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout věcný dar – 30 šatních 
skříněk v celkové hodnotě 49.750,-- Kč, od Unie rodičů z Pětky, o. s., Vrchlického 22, Šumperk, 
IČO 01734351, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3678/17 MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B - přijetí darů 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, přijmout v souladu s § 27 
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění: 
- věcný dar v celkové hodnotě do 10.000,-- Kč – pomůcky pro děti od Univerzity Palackého 

v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra primární a neprimární pedagogiky,  
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, IČO 41989592 

- finanční dar v celkové hodnotě 36.000,-- Kč od Lesů České republiky, s. p., se sídlem 
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08,  
IČO 42196451, který bude účelově poskytnut na vybavení badatelny pro děti předškolního 
věku 

       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3679/17 SVČ  a ZDVPP Doris Šumperk - přijetí daru 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout finanční dar ve výši 35.000,-- Kč, 
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, a to od společnosti PLATIT, a. s., Průmyslová 3020/3, 
Šumperk, IČO 25904795, který bude účelově poskytnut na financování příležitostných akcí 
(ekologických, sportovních, kulturních, protidrogových, společenských, aj.). 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3680/17 MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B - žádost o souhlas s podáním žádosti 
o dotaci 

souhlasí 
s podáním žádosti Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizace,  
IČO 71011994, o dotaci a s realizací projektu v rámci výzvy č. 16/2017, vyhlášené 
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
v Programu 6. 1. C - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3681/17 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol v Šumperku 

jmenuje 
zástupce zřizovatele jako členy do školských rad základních škol v Šumperku ke 4. 12. 2017: 
- PaedDr. Milana Poláška, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní 

školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 
- Ing. Luboše Cekra, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní školy 

Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 
- MgA. Tomáše Bartoška, DiS., pedagogického pracovníka ZUŠ Šumperk, člena komise 

kultury a kontrolního výboru do školské rady Základní školy Šumperk, 8. května 63,  
IČO 00852317 

- Ing. Jiřího Gondu, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní školy 
Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317 

- Květoslava Vykydala, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní 
školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

- Ing. Ondřeje Poláka, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní školy 
Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

- Mgr. Miroslava Adámka, ředitele PONTIS Šumperk o. p. s., do školské rady Základní školy 
Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

- Mgr. Kamilu Šeligovou, ředitelku Městské knihovny Šumperk, do školské rady Základní 
školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

- Ing. Zdeňka Muroně, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

- Martina Janíčka, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3682/17 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období podzimních 
prázdnin ve dnech 26. – 27. 10. 2017 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 
podzimních prázdnin ve čtvrtek 26. 10. 2017 a v pátek 27. 10. 2017. 
        

3683/17 Vánoční trhy 2017 

schvaluje 
koncepci vánočních akcí pro rok 2017. 

Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3684/17 Vánoční trhy 2017 

schvaluje 
konání vánočních trhů s vánočním zbožím situovaných na Hlavní třídě před Českou spořitelnou 
ve dnech 15. a 16. 12. 2017. Poplatek za pronájem prodejního místa 350,-- Kč/den – prodejní 
místo bez el. přípojky, 400,-- Kč/den - prodejní místo s el. připojením. 
 

Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3685/17 Nájemní smlouvy o nájmu prodejních domků na akci „Vánoce na točáku“ 

bere na vědomí 
uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 
točáku“, kteří dne 02.10.2017 vysoutěžili v dražbě prodejní domky č. D1-D5 na období, které 
je stanoveno od 09:00 hodin dne 01.12.2017 do 14:00 hodin dne 24.12.2017.  
 
- Antonín Vidrman, Lidická 43, Šumperk, IČO 60006595, prodejní domek č. D1 
- Pavel Zitta, Kosmonautů 3, 789 01 Zábřeh, IČO 74247417, prodejní domek č. D2 
- Hana Kulichová, Petrov nad Desnou 352, 788 14 Petrov nad Desnou, IČO 75343924 
       prodejní domek  č. D3   
- Tomáš Ladislav, Jugoslávská 3, Šumperk, IČO 05411441, prodejní domek č. D4 
- František Jurečka, Jugoslávská 13, Šumperk, IČO 60294256, prodejní domek č. D5 
 
       Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3686/17 Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s. 

schvaluje 
přijetí finančního daru v celkové výši 30.000,-- Kč od společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 
140 53 Praha 4, IČO 45274649, který bude poskytnut jako sponzorský dar na podporu 
vánoční akce v Šumperku v roce 2017. 

Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3687/17 Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s. 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, 
IČO 45274649. 

Termín:  19.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3688/17 Výjimka z OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

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: 
 
paní H. A., Šumperk 
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- 04.11.2017 (sobota): rodinná akce v ul. Vančurově č. 62; doba konání ohňostroje 
20:00-20:15 hod. 

 
Termín:  04.11.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3689/17 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Charitu Šumperk, se sídlem 
Jeremenkova 7, Šumperk, IČO 48005894, na pořádání benefičního koncertu dne 
26. října 2017. 

Termín:  26.10.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3690/17 Prodejní ceny publikací, grafických listů a záložek v rámci festivalu Město čte knihu 
2017 

schvaluje 
jednotkové prodejní ceny následujících publikací a grafických materiálů (cena je uváděna 
včetně DPH): 
 
- Bohumil Hrabal: Setkání     190 Kč 
- Karel Poláček: Kolotoč     200 Kč 
- Ota Pavel: Proč mám rád sport    200 Kč 
- Markéta Pilátová: Kulaté rámy slov   190 Kč 
 
 
- Grafický list – Jiří Slíva       72 Kč 
- Záložka – ilustrace Veroniky Holcové       7 Kč 

 
Termín:  19.10.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3691/17 Darovací smlouvy – bezúplatný převod majetku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Základní škole Šumperk,  
8. května 63, IČO 00852317, vybavení školní jídelny dle předloženého materiálu, v evidované 
ceně 2.222.632,-- Kč. 

Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3692/17 Darovací smlouvy – bezúplatný převod majetku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Mateřské škole Veselá 
školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, drobný dlouhodobý 
majetek dle předloženého materiálu, v evidované ceně 74.360,-- Kč. 
 

Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3693/17 Darovací smlouvy – bezúplatný převod majetku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Pedagogicko-psychologické 
poradně Olomouckého kraje, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc, IČO 60338911, 
pracoviště Šumperk, Husitská 12, drobný dlouhodobý majetek dle předloženého materiálu, 
v evidované ceně 37.095,-- Kč. 

Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3694/17 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa – II – uzavření 
dodatku č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/SATE/094/2017 uzavřené dne 8. 6. 2017 se 
zhotovitelem stavebních prací se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČO 60838744, na akci: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. 
etapa – II.“ na posunutí termínu předání a převzetí díla – stavební práce z 30. 10. 2017 na 
15. 11. 2017, dokončení výsadby zeleně z 15. 11. 2017 na 30. 4. 2018 a komplexního 
dokončení realizace předmětu plnění z 30. 11. 2017 na 30. 4. 2018. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

3695/17 Víceúčelová sportovní hala Šumperk – uzavření dodatku č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2170003 uzavřené dne 2. 2. 2017 se zhotovitelem 
stavebních prací se společností FORTEX-AGS, a. s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584, 
na akci: „Víceúčelová sportovní hala Šumperk“ na posunutí termínu komplexního dokončení 
realizace předmětu plnění z 30. 11. 2017 na 20. 12. 2017. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

3696/17 Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2018-2021 

doporučuje ZM 
schválit Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2018–2021 dle předloženého 
materiálu. 
 

Termín:  02.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 

3697/17 Smlouva o zápůjčce 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
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- zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461  
- vydlužitel: Pontis Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 
- účel zápůjčky: financování projektu Polsko-česká kampaň: bezpečný a aktivní senior 
- částka: 366.000,-- Kč (slovy třistašedesátšesttisícKč) 
- úroková sazba: 1% p. a. 
- návratnost zápůjčky: do 30.04.2019 
- zápůjčka bude poskytnuta v případě přiznání dotace na uvedený projekt 

 
Termín:  02.11.2017 

       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3698/17 Volba členů dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. 

Rada města v zastoupení města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906, činí tímto toto 
rozhodnutí jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., při výkonu působnosti 
valné hromady: 
 
1) Jediný společník v působnosti valné hromady volí s účinností od 25. 10. 2017 do funkcí 
členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: 
 
- Ing. Zdeňka Muroně, bytem Šumperk 
- Ing. Františka Mertu, bytem Šumperk 
- Petra Krále, bytem Šumperk 
- Ing. Jaromíra Mikulenku, bytem Šumperk 
- Ing. Luboše Cekra, bytem Šumperk 
 
 
2) Jediný společník v působnosti valné hromady schvaluje: 
 
a) odměnu člena dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.030,-- Kč za každou jeho účast na 
zasedání dozorčí rady 
 
b) odměnu předsedy dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.100,-- Kč za každé čtvrtletí výkonu 
funkce předsedy dozorčí rady, která mu přísluší namísto odměny pod písm. a) 
 
c) podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností 
Divadlo Šumperk, s.r.o., a jednotlivými členy dozorčí rady 
 
 

Termín:  12.10.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal  v. r.     Mgr. Tomáš Spurný v. r. 

1. místostarosta           2. místostarosta 



Rozpočet roku 2017, rozpočtové opatření číslo XV

číslo 
opatř. položka rozpočtu - příjmy

změna/   
tis. Kč

změna za 
pol.celkem zdůvodnění změny

Nedaňové příjmy 55
238/XV. Pronájem Nemocnice s.r.o. 55 uplatnění inflační doložky u nájemní smlouvy

Ostatní neinvestiční transfery 793
239/XV. Volby ČR 793 dotace MF - volby 2017 do PS Parlamentu ČR 

  
PŘÍJMY CELKEM 848

číslo 
opatř. položka rozpočtu - výdaje

změna/   
tis. Kč

změna za 
pol.celkem zdůvodnění změny  

Bezpečnostní rada - krizové řízení 0
240/XV. Provozní výdaje -10 přesun prostředků
241/XV. Protipovodňová opatření 10 PD pro žádost o dotaci /doplnění prostředků/

Odbor správní a vnitřních věcí 793   
242/XV. Volby ČR 793 dotace MF - volby 2017 do PS Parlamentu ČR 

Městská policie 10
243/XV. Provozní výdaje 10 převod prostředků z odboru  SOC - el.energie za kamerový systém města

Odbor sociálních věcí -10
244/XV. Sociální pomoc dětem a mládeži -10 převod prostředků na MP - el.energie za kamerový systém města

Odbor majetkoprávní 51
245/XV. Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic 51 uplatnění inflační doložky u nájemní smlouvy

Odbor RÚI 0
246/XV. Projekty -500 přesuny prostředků /úspora/
247/XV. Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 5 -800 přesuny prostředků /úspora/
248/XV. Drobné akce -175 přesuny prostředků /úspora/
249/XV. Smetanovy sady 450 navýšení soutěžní ceny - oprava chodníku pro chodce a cyklisty
250/XV. Komunikace Fibichova, parkoviště most -77 přesuny prostředků /úspora/
251/XV. Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh -400 přesuny prostředků /úspora/
252/XV. MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro -450 přesuny prostředků /úspora/
253/XV. Manufaktura 1 173 nové projekty-Řešení vlhkosti a statiky objektu, Expozice muzea textilu
254/XV. Přestupní terminál Šumperk 100 nový projekt - Úprava místnosti v objektu /budoucí serverovny/
255/XV. LC Buková -200 přesuny prostředků /úspora/
256/XV. Průmyslová zóna 879 nový projekty - komunikace, most, VO, cyklostezka
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