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Spis. zn.:  108349/2017 
                Č.j.:  108366/2017 

ze 76. schůze rady města Šumperka ze dne 9. 11. 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. 

 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XVII roku 2017: 
příjmy ve výši              1.037 tis. Kč 
výdaje ve výši              3.018 tis. Kč 
 
příjmy celkem      567.523 tis. Kč 
výdaje celkem      862.009 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem   864.063 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem                       863.879 tis. Kč 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

doporučuje ZM schválit 
1) Rozpočet města Šumperka na rok 2018 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem    581.555 tis. Kč 
přebytek z minulých let       59.800 tis. Kč 
úvěr ve výši                        20.000 tis. Kč 

 
výdaje rozpočtu celkem   643.901 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů           17.454 tis. Kč 

 
2) Rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

Sociální fond 
Fond životního prostředí 
Fond na úpravu zevnějšku 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
doporučuje ZM schválit 
střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na roky 2019 - 2021 dle předloženého 
materiálu. 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
5511/14, 1209/15, 2155/16, 2356/16, 2562/16, 2563/16, 2593/16, 2625/16, 
2639/16, 2669/16, 2807/17, 2816/17, 2832/17, 2855/17, 2877/17, 2879/17, 
2880/17, 2889/17, 2890/17, 2893/17, 2894/17, 2908/17, 2930/17, 2976/17, 
2981/17, 2982/17, 2983/17, 2984/17, 2985/17, 2986/17, 2987/17, 2988/17, 
2989/17, 2995/17, 2996/17, 2997/17, 2998/17, 2999/17, 3000/17, 3001/17, 
3002/17, 3003/17, 3004/17, 3005/17, 3006/17, 3010/17, 3013/17, 3014/17, 
3040/17, 3085/17, 3091/17, 3092/17, 3115/17, 3117/17, 3118/17, 3123/17, 
3124/17, 3128/17, 3129/17, 3130/17, 3131/17, 3132/17, 3133/17, 3135/17, 
3136/17, 3137/17, 3139/17, 3140/17, 3141/17, 3142/17, 3144/17, 3146/17, 
3167/17, 3178/17, 3180/17, 3189/17, 3193/17, 3196/17, 3197/17, 3198/17, 
3199/17, 3207/17, 3208/17, 3209/17, 3210/17, 3211/17, 3212/17, 3213/17, 
3214/17, 3215/17, 3216/17, 3217/17, 3218/17, 3219/17, 3220/17, 3221/17, 
3222/17, 3226/17, 3232/17, 3233/17, 3234/17, 3238/17, 3239/17, 3249/17, 
3250/17, 3252/17, 3253/17, 3254/17, 3255/17, 3256/17, 3257/17, 3258/17, 
3259/17, 3260/17, 3261/17, 3268/17, 3276/17, 3284/17, 3285/17, 3286/17, 
3287/17, 3288/17, 3289/17, 3293/17, 3295/17, 3296/17, 3297/17, 3298/17, 
3299/17, 3300/17, 3301/17, 3302/17, 3304/17, 3305/17, 3306/17, 3307/17, 
3308/17, 3309/17, 3310/17, 3311/17, 3312/17, 3313/17, 3314/17, 3316/17, 
3317/17, 3318/17, 3319/17, 3320/17, 3321/17, 3322/17, 3323/17, 3324/17, 
3325/17, 3326/17, 3327/17, 3328/17, 3329/17, 3330/17, 3331/17, 3332/17, 
3333/17, 3334/17, 3335/17, 3336/17, 3337/17, 3338/17, 3340/17, 3341/17, 
3342/17, 3343/17, 3345/17, 3346/17, 3347/17, 3348/17, 3349/17, 3350/17, 
3351/17, 3352/17, 3353/17, 3355/17, 3356/17, 3357/17, 3357/17, 3358/17, 
3359/17, 3360/17, 3363/17, 3364/17, 3365/17, 3367/17, 3368/17, 3369/17, 
3370/17, 3371/17, 3372/17, 3373/17, 3374/17, 3375/17, 3376/17, 3377/17, 
3378/17, 3379/17, 3380/17, 3381/17, 3382/17, 3383/17, 3384/17, 3385/17, 
3386/17, 3387/17, 3388/17, 3389/17, 3390/17, 3391/17, 3392/17, 3393/17, 
3394/17, 3395/17, 3396/17, 3397/17, 3398/17, 3400/17, 3401/17, 3402/17, 
3403/17, 3404/17, 3405/17, 3406/17, 3407/17, 3408/17, 3409/17, 3410/17, 
3411/17, 3413/17, 3414/17, 3415/17, 3416/17, 3417/17, 3419/17, 3420/17, 
3421/17, 3423/17, 3424/17, 3425/17, 3426/17, 3427/17, 3429/17, 3430/17,   
3431/17, 3432/17, 3434/17, 3435/17, 3436/17, 3441/17, 3442/17, 3443/17, 
3445/17, 3446/17, 3447/17, 3450/17, 3451/17, 3452/17, 3453/17, 3455/17, 
3456/17, 3458/17, 3461/17, 3462/17, 3463/17, 3464/17, 3465/17, 3467/17, 
3468/17, 3469/17, 3470/17, 3471/17, 3472/17, 3473/17, 3474/17, 3478/17, 
3479/17, 3480/17, 3481/17, 3485/17, 3487/17, 3488/17, 3489/17, 3490/17, 
3491/17, 3492/17, 3493/17, 3494/17, 3495/17, 3496/17, 3497/17, 3498/17, 
3499/17, 3502/17, 3505/17, 3506/17, 3507/17, 3509/17, 3510/17, 3513/17, 
3514/17, 3515/17, 3516/17, 3517/17, 3518/17, 3519/17, 3520/17, 3528/17, 
3529/17, 3530/17, 3533/17, 3534/17, 3535/17, 3536/17, 3538/17, 3539/17.    
 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
2163/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2705/17 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Miterková 
2735/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2736/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3206/17 do 30.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
3292/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
3315/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3439/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3440/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3449/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3457/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
3500/17 do 30.11.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3503/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

ruší 
usnesení RM č. 1083/15, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
spočívajícího ve zřízení služebnosti cesty a stezky přes pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka.    
 
       Termín:  09.11.2017  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

ruší 
usnesení RM č. 2566/16, kterým byl schválen návrh prodeje části p.p.č. 1413/4 v k.ú. 
Šumperk. 
 

Termín:  09.11.2017  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ruší 
usnesení RM č. 2677/16, kterým bylo uloženo vedoucí odboru FAP zapracovat do 
rozpočtových opatření roku 2017 finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč na záměr spolku 
Fotbalový klub Šumperk z.s. jako podíl vlastních prostředků na financování akce 
„Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“.  
 

Termín:  09.11.2017  
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
 

ruší 
usnesení RM č. 3200/17, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 2033 v k.ú. 
Šumperk za účelem zřízení venkovní předzahrádky před bistrem na Hlavní třídě 6 – 
předzahrádka typ 1.  
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček  
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ruší 
usnesení RM č. 3291/17, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.č. 2244/1 v k.ú. Šumperk za účelem zřízení venkovní předzahrádky před kavárnou 
Fjord, nám. Míru 22 – předzahrádka typ 1.   
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček  
 

ruší 
usnesení RM č. 3294/17, kterým bylo uloženo odboru FAP zapracovat do rozpočtových 
opatření města pro rok 2017 zvýšení finančních prostředků pro správce majetku – Podniky 
města Šumperka a.s. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
 

ruší 
usnesení RM č. 3303/17, kterým bylo schváleno uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi 
městem Šumperkem a D. P. na byt v domě v Šumperku. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

ruší 
usnesení RM č. 3422/17, kterým bylo uloženo vedoucí odboru FaP zařadit do rozpočtového 
opatření města Šumperka na rok 2017 částku 937.914,-- Kč na vyhotovení projektové 
dokumentace akce „Cyklostezka Bratrušov“.  
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

ruší 
usnesení RM č. 3486/17 k prodeji objektu ubytovny Sport.  
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3457/17 k realizaci opravy střechy hrobky Familie Schwestka                  
na hřbitově v Temenici, kdy rok 2017 uvedený v usnesení se mění na rok 2018. 
 
       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3564/17, kterým bylo schváleno prominutí a odpis pohledávek za 
dlužníkem Z. H., Šumperk. V usnesení je chybně uvedeno „RM schvaluje“, správně má být 
uvedeno „RM doporučuje ZM schválit“. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3565/17, kterým bylo schváleno prominutí a odpis pohledávek za 
dlužníkem N. K., Vikýřovice. V usnesení je chybně uvedeno „RM schvaluje“, správně má být 
uvedeno „RM doporučuje ZM schválit“. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
opravu spisové značky a čísla jednacího v usnesení 67. schůze RM ze dne 22. 6. 2017 takto: 
V záhlaví usnesení je chybně uvedena Spis.zn.: 51642/2017 a Č.j. 51647/2017, správně má 
být Spis.zn. 60616/2017 a Č.j.  60619/2017. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města změnit dobu pronájmu části pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Dolní 
Temenice se stavbou komunikace o velikosti 24,5 m2, za podmínek dle usnesení RM č. 
3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle usnesení rady města č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 
2011, za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou baru v ul. Temenické 95 – 
předzahrádka typ 1, a to z doby určité vždy od května do října příslušného kalendářního roku, 
na dobu neurčitou. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček  
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vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 zákona                   
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení města Šumperka č. 03/2017 Tržní řád, kterým se povoluje prodej 
periodického tisku (novin a časopisů) prostřednictvím kamelotů. Nařízení nabývá účinnosti dne 
1. 12. 2017.   
 
       Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
  uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 

- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se 
sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 

- vypůjčitel: Město Šumperk  
- předmět a účel výpůjčky: 
- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875, účel výpůjčky: výstavní - umístění na 

betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 
- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 
- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 
- Vochle, 348/69, H 3911, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 
- Motovidlo, 138/62, H 3916, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu   
- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, účel výpůjčky: výstavní - umístění v sakristii 

klášterního kostela 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku  
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření  
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 
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- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho opravu  
a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

- Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a nákladů na 
dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět nese vypůjčitel. Vypůjčitel 
ponese i veškeré náklady spojené s případnou konzervací předmětu výpůjčky. 

- Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 
předmětů tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení klimatických podmínek (teplota 15 – 
21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo k poškození, 
znehodnocení, zničení nebo ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen sledovat a vést 
záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na požádání jej půjčiteli předložit. 
U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel sledování a vedení záznamů                    
o klimatických podmínkách, vzhledem k jejímu umístění v exteriéru (na Hlavní třídě 
v Šumperku).  

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty. 
 

         Termín:  31.12.2017 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se 

sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: výstavní - umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. 

Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět 
zapůjčený městem Šumperkem. 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku  



76. RM – 09.11.2017 

 
8 

 
 
 

 
- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené době 
písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně, kdyby 
však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje suché 
čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné 
poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho opravu a 
vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo zničení předmětu 
výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních materiálech 
vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se souhlasem 
půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu 
k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 
10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na uplatnění 
smluvní pokuty. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne      
2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 
Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem 
Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy                    
o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 
č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM           
č. 327/03 ze dne 20. 2. 2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem         
a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 
jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 
pozemek p. č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: 
„Šumperk – Francouzská, p. č. 701/22, O., NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti a o zřízení 
práva provést stavbu VBb/0037/2014/Pe ze dne 21. 10. 2014. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
změnu usnesení Rady města Šumperka č. 1997/16 ze dne 2. 6. 2016, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklostezka Bratrušov“ na části p.p.č. 873/2 
o výměře cca 265 m2, části p.p.č. 884/1 o výměře  cca 45 m2 a části p.p.č. 885 o výměře cca 
193 m2 vše v k.ú. Horní Temenice s vlastníky pozemků J. a M. P., oba bytem Bratrušov. Změna 
spočívá ve zvýšení výměry dotčené části p.p.č. 873/2 v k.ú. Horní Temenice z cca 265 m2 na 
cca 289 m2 a ve zvýšení výměry dotčené části p.p.č. 884/1 v k.ú. Horní Temenice z cca 45 m2 
na cca 62 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. S J. a M. P. bude uzavřen dodatek č. 1 
ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 
pozemky p. č. 999/49, 987/3, 1067/5, 1067/23, 987/11 v k. ú. Šumperk zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Jesenická – NIMIRU s.r.o. – VN, NN“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 30.117,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru nemovitostí ve 
lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem 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 
pozemky p. č. 1497/2, 3080, 1495/5 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Uničovská, d. č. 2957_13, S., nové NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČO 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 20.268,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru nemovitostí ve 
lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
        Termín:  31.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložit a provozovat přípojku 
vodovodu přes pozemky p. č. 2053/60 a 2053/70 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 
bytového domu na adrese Evaldova 1895/5, Šumperk. 
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Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:  
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1895 Šumperk, Evaldova 5, se sídlem Evaldova 
1895/5, Šumperk, IČO 26812029. 
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/0007/2015/Pe ze dne 31. 3. 2015. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad 
věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. N/0026/2014 uzavřené dne 22. 10. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O., jako nájemkyní 
bytu v domě na ulici Čsl. armády 445/22,  Šumperk, na straně druhé.  Předmětem dodatku 
č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12 2017 do 30 11. 2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. SML/2017/0355/OSM uzavřené dne  19. 5. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. N., jako 
nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2017  do   30. 6. 2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. P/0016/2015 
uzavřené dne 19. 10. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., jako nájemcem bytu v domě na 
ulici Banskobystrické 1275/43, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2017  do   30. 11. 2020. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. SML/2016/0548/OSM uzavřené dne 23. 11. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Š., 
jako nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrické 1277/46, Šumperk, na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. SML/2016/0549/OSM uzavřené dne 28. 11. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Š., jako 
nájemkyní  bytu v domě na ulici Banskobystrická 1279/50, Šumperk, na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2017 do      30. 11. 2020.  
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0023/2014 
uzavřené dne 28. 11. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. W., jako nájemkyní  bytu v domě na 
ulici Zahradní 2722/33, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2017   do   30. 11. 2020. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. N/0033/2014 
uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a M. H., jako nájemníky bytu v domě 
na ulici Zahradní 2722/33, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 
prodloužení doby nájmu   od 1. 12. 2017   do   30. 11. 2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a provozovat 
stavbu vedení podzemní komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Parkovací dům Gagarinova“ – 
přeložka komunikačního vedení v rámci investiční akce města: „Parkovací dům Gagarinova“, 
na pozemcích p. č. 579/1, 579/2, 579/6, 941 v k. ú. Dolní Temenice. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 
130 00, IČO 04084063. 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
- Služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany oprávněného po 
doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, 
v termínu nejpozději do 60 dnů od vystavení daňového dokladu. 

- Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 
       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    
23. 10. 2017 do 8. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3630/17 ze dne 19. 10. 2017,  
schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na p.p.č. 1194/3 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
kupující: B. V., Šumperk; 
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; 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru;   
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
        Termín:  14.12.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 23. 10. 2017 do 8. 11. 2017 dle 
usnesení rady města číslo 3632/17 ze dne 19. 10. 2017, změnit nájemní smlouvu označenou 
jako MP /0018/2012/Vr uzavřenou dne 11. 6. 2012 ve znění jejich pozdějších dodatků, 
jejímž předmětem je pronájem 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.  
 



76. RM – 09.11.2017 

 
14 

 
Nájemce Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 33/11, 
Šumperk, IČO 18050433. 
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;  

- k doplnění podmínek:  
- nájemce bude provádět kontroly stavu česlí u vtoku do Krenišovského náhonu do 

zatrubněné části ve směru rybníka Benátky a kontrolu stavu vtoku přepadového 
potrubí z Krenišovského náhonu do řeky Desné v prostoru za areálem Raudo a to min. 
1x týdně, v případě ucpání česlí provede nájemce okamžité odstranění nánosů; 

- nájemce min. 3x ročně provede  seč a úklid případných odpadů v bezprostředním okolí 
nátoku do obou zatrubněných částí, cca v rozsahu 300 m2 (po hranici zadní částím 
oplocčení firmy Raudo) tak,  aby byl zajištěný přístup pro provedení kontroly, čištění      
a oprav česlí, nátoku do potrubí apod.; 

- nájemce se zavazuje 1x ročně v zimních měsících odstranit rákos z břehové části         
a rybníku; 

- změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem k nájemní smlouvě označené             
MP /0018/2012/Vr. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
  záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk, za 
  podmínek:  

- účel prodeje: výstavba pro bydlení s možností využití komerčního prostoru, dále jen 
„výstavba“ v souladu s platným územním plánem – stabilizovaná plocha 343 – max. výška 
zástavby 7/10 m, plocha smíšená obytná 

- kupní cena: min. 1.300,-- Kč + DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH z kupní 
ceny  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru  

- v případě více zájemců bude vyhlášené uzavřené výběrové řízení s tím, že nejvyšší kupní 
cena nebude jediným kritériem pro výběr budoucího kupujícího 

- regulativa pro „výstavbu“:  
- uliční čára dle okolní zástavby v rámci ul. Krameriova 
- zastavěnost pozemku max. 30% 
- max. 2 patra, lze provést obydlené podkroví,  
- oplocení do max. výšky 1,5 m a jeho průhlednost musí být alespoň 40% 

- prodávající si sjednává jednorázovou pokutu ve výši 30% kupní ceny z důvodu nedodržení 
regulativ „výstavby“ 

- kontejnery na směsný odpad a parkování budou umístěny na pozemku, který je 
předmětem prodeje  

- žádost na odkoupení pozemků je nutné doručit nejpozději do 31. 1. 2018 na Městský úřad 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk s tím, že v žádosti je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami prodeje a uvést kontakty žadatele (adresu, telefon, 
email)  
 
       Termín:  20.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 504/10000 na 
st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 
- kupní cena: 538,-- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín:  15.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

nedoporučuje ZM 
vykoupit z vlastnictví R. M., bytem Bludov, p.p.č. 1140/5 o výměře 1318 m2 v k.ú. Šumperk za 
kupní cenu 200,-- Kč/m2. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1959/24 o výměře 182 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
   
       Termín:  20.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „ČSA 22, Šumperk – výměna výtahu“ zhotovitelem 
akce firmu LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, Šternberk, PSČ 785 01, IČO 
26845687. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 1.090.000,-- Kč bez DPH, 
tj. 1.253.500,-- Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelné údržby a servisu výtahu je 120,--  
Kč bez DPH měsíčně, tj. 138,-- Kč včetně DPH měsíčně. Délka záruční doby je 84 měsíců. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce chirurgického 
oddělení ve 4.NP pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem 
Nemocniční 3261/30, Šumperk, IČO 47153903. Nabídková cena je 5.983.960,00 Kč bez DPH, tj. 
7.240.591,60 Kč včetně DPH. 

 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

  
 

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk za rok 2017 v celkové výši 7.100.000,-- Kč do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk do roku 2018. 

       Termín:  30.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

  
 

schvaluje   
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2018 - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30. 12. 2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 
-  fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.534.131  Kč 
- přesun finančních prostředků z roku 2017 7.100.000  Kč 

 
FOND INVESTIC: 
-  pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie ve  
      4. NP - dofinancování 1.500.000  Kč 
-  areál – rekonstrukce kanalizačního řádu 7.100.000  Kč 
-  pavilon C – rekonstrukce stanice N2O  306.000  Kč 
-  pavilon C – oprava podlahové krytiny na COS včetně výměny dveří 356.000  Kč 
-  pavilon C – oprava filtru personálu při vstupu na operační trakt A COS 206.000  Kč 
-  pavilon E – rekonstrukce pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení 906.000  Kč 
-  pavilon C – výměna výtahu – 1. výtah od CP na kongresový sál 756.000  Kč 
-  pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie  
 v 5. NP – 1.etapa 4.504.131  Kč 

 
Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícímu v právu umístit   
a provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 11/2, 2159/5, 11/8, 9/24 v k. ú. 
Šumperk a p. č. 564/8, 564/7, 564/16, 626 v k. ú. Dolní Temenice plynárenské zařízení: 
„Revitalizace ulice Šumavská, SO 510 Přeložka plynovodu – most 1“, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné 
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním                   
a odstraňováním plynárenského zařízení. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 
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 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu úplaty 
provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do   
30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 
nemovitostí. 

         Termín:  31.01.2018 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

bere na vědomí  
dopis Lesů České republiky, s.p. ze dne 23. 10. 2017, ve kterém společnost trvá na návrhu 
směny pozemků p.č. 691/2 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví města Šumperka za pozemky 
p.č. 1845/2 a p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., v cenách obvyklých, 
stanovených dle znaleckých posudků (pozemek ve vlastnictví města Šumperka – 125.000,-- 
Kč a pozemky ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. – 305.000,-- Kč), kdy město Šumperk doplatí 
180.000,-- Kč. 
 
 

ruší 
usnesení RM č. 3295/17 ze dne 22. 6. 2017, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 
směnit pozemky – p.č. 691/2 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví města Šumperka a p.č. 
1845/2 a p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk z vlastnictví společnosti Lesy ČR, s.p. – z důvodu 
nerealizace směny za podmínek uvedených v usnesení. 
 
        Termín:  09.11.2017 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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ukládá 
majetkoprávnímu odboru dále jednat  se společností Lesy ČR, s.p. ve věci získání vlastnictví 
pozemků p.č. 1845/2 a p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví této společnosti, formou 
směnné smlouvy za jiný vhodný pozemek ve vlastnictví města Šumperka. 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

 
ruší 
usnesení rady města Šumperka č. 1229/15 ze dne 12. 11. 2015 a č. 1324/15 ze dne 3. 12. 
2015 z důvodu přijetí nového usnesení.  
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

 
schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit nemovitosti v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, 
obec Šumperk:  
- pozemek p.č.st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
- pozemek p.č.st. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če 

jiná stavba 
- pozemek p.č.st. 1763 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná 

stavba 
- pozemek p.č.st. 1764 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1495 jiná 

stavba 
- pozemek p.č.st. 4509 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná 

stavba 
- pozemek p.č.st. 5493 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če 

garáž 
- pozemek p.č.st. 5494 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če 

garáž 
- pozemek p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha 
- pozemek p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha 

 
Vypůjčitel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha 
Doba výpůjčky: neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok, která začíná plynout 1.1. následujícího 
kalendářního roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně 
Účel výpůjčky: poskytování a provozování sociálních služeb s tím, že v budově bez č.p./č.e. na 
st.p.č. 1763 bude poskytována a provozována sociální služba: domovy se zvláštním režimem  
Účelem zveřejnění záměru města je následné uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce        
č. OBCH/0005/2014 ze dne 31.1.2014. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu podzemního vedení 
komunikační sítě: „RVDSL1709_M_M_SUMP1683_SUMP1HR_MET“ přes pozemek p.č. 
1168/10 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
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 110,-- Kč + platná sazba DPH (III. – IV. zóna)/každý 
započatý 1 m délky vedení (věcného břemene), stanovené dle geometrického plánu pro 
určení 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 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který 
vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne 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. 8. 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:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu podzemního vedení 
komunikační sítě: „RVDSL1708_M_M_SUMP120_SUMP1HR_OK“ přes pozemek p.č. 
1955/16, 1959/4, 2144/1, 1999/15, 1998/3, st. 1743, 2155, st. 1741/2 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
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 (III. – IV. zóna)/každý započatý 1 m délky vedení 
(věcného břemene), stanovené dle geometrického plánu pro určení 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 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 8. 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:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu podzemního vedení 
komunikační sítě: „RVDSL1729_M_M_SUMP151_SUMP1HR_MET“ přes pozemky p.č. 
1959/19, 1559/8, 1955/31, 1959/20 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
IČO 04084063. 
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 (III. – IV. zóna)/každý započatý 1 m délky vedení 
(věcného břemene), stanovené dle geometrického plánu pro určení 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 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne 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. 8. 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:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavření smlouvy se společností Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, 
Šumperk, IČO 65138163, na úhradu částky 140.391,50 Kč + 21 % DPH, jakožto technického 
zhodnocení trafostanice SU_9624 stojící na pozemku st.p.č. 3110 v k.ú. Šumperk (areál 
Tyršova stadionu), která je ve vlastnictví města Šumperka, provedeného a uhrazeného 
společností Podniky města Šumperka a. s. v roce 2017. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3559/17 ze dne 
5. 10. 2017, schválit prodej pozemku st.p.č. 1743 o výměře 533 m2, jehož součástí je budova 
s č.p. 269 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Denisova 2) za podmínek: 
- kupující: Pramet Tools, s. r. o., se sídlem Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 25782983 
- účel prodeje: vypořádání podle Kupní smlouvy č. MP-K 25/97 uzavřené dne 11. 2. 1997 

mezi městem Šumperkem 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 
budova s  č.p. 269 v obci a katastrálním území Šumperk společnosti Pramet, a. s., 
Šumperk nebo jejímu právnímu nástupci za symbolickou cenu 1,-- Kč 

- kupní cena: 1,-- Kč k celku 
- prodávající převede na kupujícího zůstatek nevyčerpané části fondu údržby domu 

Denisova 2 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3560/17 ze dne 
5. 10. 2017, schválit prodej pozemku p.č. 1999/12 o výměře 259 m2 v obci a k.ú. Šumperk  
za podmínek: 
- kupující: Pramet Tools, s. r. o., se sídlem Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 25782983 
- účel prodeje: zahrada k domu č.p. 269 na ulici Denisova 2 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o výpůjčce č. Obch 81/97 uzavřenou dne 
16. 12. 1997 mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a společností Pramet a. s. Šumperk, 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je nemovitá věc, pozemek  st.p.č. 1743 o výměře 
533 m2, jehož součástí je budova s č.p. 269 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Denisova 2). 
Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2017 tak, že nově se 
sjedná doba výpůjčky do doby převodu vlastnického práva k předmětu výpůjčky na vypůjčitele. 
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. S právním nástupcem společnosti Pramet, 
a. s., Šumperk, společností Pramet Tools, s. r. o., bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 1845/25 a 1845/156 
v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
zpevněné plochy pro účely zajištění sjezdu z ul. Horní na pozemek p.č. 1845/88 a 1845/89 
v k.ú. Šumperk, určené k výstavbě rodinného domu stavebníka. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Stavebník: 
CZECH CONTACT s. r. o, Lidická 610/51, Šumperk, IČO 61973807 
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:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 23. 10. 2017 do 8. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3637/17 ze dne 19. 10. 2017, 
změnu nájemní smlouvy, uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění dodatku č. 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), účelem využití provozování sociální služby nízkoprahového centra pro osoby bez 
přístřeší a nájemcem Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 
Praha, Stodůlky, PSČ 158 00, IČO 40613411. Změnou dojde k: 
- prodloužení nájmu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- 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  

Změna smlouvy bude smluvně zajištěna uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě. 
 

       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 103/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Horní 
Temenice (část zahrady u bytového domu Bohdíkovská 2648/11, Šumperk). 
Účel nájmu:  pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné:  30,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:  povinnost odstranit stavbu vlastním nákladem po ukončení nájmu 

 
       Termín:  20.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 56 m2 v k.ú. 
Šumperk (plocha mezi domy Reissova 9, 11, 13, 15 a 17, Šumperk). 
Účel nájmu:  individuální využití 
Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  pronájem od 1. 3. 2018, doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 
stanovuje tříměsíční 

Podmínky:  povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce, 
povinnost odstranění porostů po ukončení nájmu na náklady nájemce. 

 
       Termín:  20.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti 
SML/2016/0297/MJP/Pe ze dne 27. 9. 2016, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 
Šumperkem a nájemkyní Y. Č., Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 
1462/17 o výměře 19 m2 pro účely individuálního využití, za celkové roční nájemné 100,-- Kč, 
se sazbou 5,-- Kč/m2/rok. 
Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvětšení výměry předmětu nájmu a z důvodu plánovaného 
umístění skleníku 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 – 24 m2, 
b) pozemek pod ostatní stavbou/skleníkem – 6 m2, za celkové roční nájemné 300,-- Kč, se 
sazbou pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok.  
Účinnost změny od 1. 1. 2018.  
V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti SML/2016/0297/MJP/Pe nemění. 

 
       Termín:  20.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
zveřejnění záměru města změnit nájemní smlouvu, uzavřenou dne 22. 10. 1991 ve znění 
pozdějších dodatků, kde předmětem nájmu jsou prostory, označené jako prodejna 
drogistického zboží na adrese Gen. Svobody 245/7 v Šumperku a nájemcem Anna Surmová, 
se sídlem Gen. Svobody 245/7, Šumperk, IČO 16616448. 
Změna nájemní smlouvy spočívá v: 
- udělení písemného souhlasu s převodem nájmu v souvislosti s uzavřením smlouvy 

o prodeji závodu, kdy prodávajícím je Anna Surmová, se sídlem Gen. Svobody 245/7, 
Šumperk, IČO 16616448, a kupujícím Dana Surmová, se sídlem Na vyhlídce 324, Ruda 
nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 05699924 

- a následné změně v osobě nájemce uvedeného prostoru, kdy novým nájemcem bude 
Dana Surmová, se sídlem Na vyhlídce 324, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 
IČO 05699924 

       Termín:  10.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
ukončit písemnou dohodou k datu 31. 12. 2017 Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 
28. 4. 2000, uzavřenou s nájemcem PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, označené 
jako ubytovna OKAL na ulici Zábřežské 908/48 v Šumperku. 
 

 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít s nájemcem PONTIS Šumperk o. p. s. smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, 
kde předmětem nájmu je pozemek st.p.č. 4390 včetně budovy č.p. 908 jako jeho součásti 
(orientačně Zábřežská 48) a pozemek st.p.č. 5698 včetně budovy č.p. 2851 jako jeho součásti 
(orientačně Zábřežská 48A), katastrální území Šumperk, obec Šumperk. 
Podmínky: 
účel nájmu: ubytovna 
doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1. 1. 2018 
nájemné: 37.666,-- Kč/rok/celek, nájemné osvobozeno od DPH 
služby:  hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům 
 

 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3553/17 ze dne 5. 10. 2017, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva umístit a provozovat přípojku vodovodu 
přes pozemek p.č. 2254/13 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení RD na adrese Jesenická 
3053/47A, Šumperk, ve prospěch oprávněného z věcného břemene – I. T., bytem Šumperk, 
přičemž na straně oprávněného z věcného břemene bude nově uveden i I. T., Šumperk. 
V ostatním se usnesení RM č. 3553/17 nemění. 

 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3552/17 ze dne 5. 10. 2017, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva umístit a provozovat přípojku kanalizace 
přes pozemek p.č. 2275/5 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení RD na adrese K. H. Máchy 
722/1, Šumperk, ve prospěch oprávněných z věcného břemene – M. K., M. a E. K., všichni 
bytem Šumperk, přičemž na straně oprávněného z věcného břemene bude nově uvedena 
i H. K., bytem Šumperk. 
V ostatním se usnesení RM č. 3552/17 nemění. 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 23. 10. 2017 do  8. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3640/17 ze dne 19. 10. 2017 
uzavřít smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
společností Prodej vín Mikeš, s.r.o., se sídlem Nerudova 659/18, Šumperk, IČO 03843785, 
jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory prodejny o rozloze 99 m² v I. 
NP budovy č.p. 245, která je součástí pozemku st.p.č. 253/1, katastrální území a obec 
Šumperk (orientačně Gen. Svobody 7) za podmínek: 
 
účel nájmu:  prodejna  
doba nájmu:  určitá, předpokládaný počátek nájmu 10. 11. 2017, konec nájmu 

31. 1. 2018 
nájemné:  20.000,-- Kč/měs./celek, nájemné osvobozeno od DPH 
služby:  elektrická energie, plyn, voda budou hrazeny paušálním poplatkem 

v celkové výši 5.500,-- Kč/měsíčně + DPH 
 

       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1497/16 ze dne 11. 2. 2016 
a podle usnesení zastupitelstva města č. 435/16 ze dne 31. 3. 2016, kterým byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 215 o výměře 993 m2 a st.p.č. 93 o výměře 176 m2 
oba v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:
- kupující: J. a E. P., Šumperk 
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, kupní cena uhrazena v souladu se smlouvou budoucí kupní 

SML/2016/0292/MJP/Vr 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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nesouhlasí 
s umístěním sídla spolku Klub tanečního sportu Šumperk, z. s., IČO 68318545, v budově na 
adrese Fialova 416/3, Šumperk (budova č.p. 416 na pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk, 
(or. Dům kultury Šumperk). 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložit a provozovat přípojku 
vodovodu přes pozemky p.č. 2053/58 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení bytového domu na 
adrese Evaldova 1889/9, Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
Společenství pro dům č.p. 1889 Šumperk, Evaldova 9, se sídlem Evaldova 1889/9, Šumperk, 
IČO 26867087 
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/0008/2015/Pe ze dne 27. 3. 2015 

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

       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. MP/0040/2012, uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi 
městem Šumperkem jako pronajímatelem a T. a V. K., prvý bytem Rejhotice, druhá bytem 
Staré Město, jako nájemci na byt v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk, kterým dojde ke 
změně v označení nájemce tak, že nájemcem bytu je výlučně: T. K., bytem Rejhotice. 
 
       Termín:  28.02.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku č. 
OBCH/0091/2012 uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi městem Šumperkem jako budoucím 
prodávajícím a T. a V. K., prvý bytem Rejhotice, druhá bytem Staré Město, jako  budoucími 
kupujícími na byt v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk, kterým dojde ke změně v označení 
budoucího kupujícího tak, že budoucím kupujícím bytu je výlučně: T. K., bytem Rejhotice. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1960/1 o výměře cca 3 300 m2 a části 
p.p.č. 1959/2 o výměře cca 200 m2, oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu z kupní ceny 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- kupující převezmou závazky povinného z věcného břemene ze sjednaného věcného 

břemene chůze a jízdy přes část p.p.č. 1960/1 a části p.p.č. 1259/2 oba v k.ú. Šumperk, 
ve prospěch oprávněného z věcného břemene 

 
       Termín:  15.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

schvaluje 
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících, se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 27295567, která zastupuje na základě plné moci společnost GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, která je vlastníkem 
plynárenského zařízení. Přeložka je vyvolaná akcí „Revitalizace ulice Šumavská“. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Veselá školka – navýšení 
kapacity MŠ v Šumperku“ dodavatelem nábytku uchazeče LOKKI International s.r.o., Raisova 
860, 332 02 Starý Plzenec, IČO 26349531. Nabídková cena je 2.890.000 Kč bez DPH, tj. 
3.496.900 Kč včetně DPH. 
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       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 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, 
IČO 60838744 na akci: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa – 
II.“ na posunutí termínu předání a převzetí díla – stavební práce z 15. 11. 2017 na 15. 12. 
2017. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

 
 

  
 
schvaluje 
podat žádost o dotaci z operačního programu Životní prostředí na komplexní snížení 
energetické náročnosti budovy jídelny Základní školy Šumperk, Vrchlického 22. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

  
 
schvaluje 
podat žádost o dotaci z operačního programu Životní prostředí na instalaci systému nuceného 
větrání v učebnovém pavilonu Základní školy Šumperk, Vrchlického 22. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

  
 
schvaluje 
zadání studie stavebních úprav objektu bývalé Klapperothovy manufaktury Ing. arch. Ivo 
Skoumalovi, IČO 13004174, v částce 497.000,-- Kč. 
 
       Termín:  15.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

  
 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko na projekt 
„Oživení tradice textilnictví v česko-polském příhraničí“. 

       Termín:  09.11.2017  
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
přijmout dotaci od Olomouckého kraje na zpracování vyhledávací studie na vybudování 
jednoho cyklo okruhu v městských lesích s návazností na stávající síť přírodních stezek – akce 
„Single trail v Šumperku“ v částce 50.000,-- Kč. 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf   
 
 

schvaluje 
 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc, na akci „Single trail v Šumperku“. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 

 
      

doporučuje ZM 
 schválit akční plán na léta 2018 - 2020 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 

Šumperka. 
 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Letiště Šumperk – přistávací 
dráha“  dodavatelem dlaždic Aeroklub Strakonice z.s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 
00475645. Nabídková cena je  2.785.036,04 Kč bez DPH, tj. 3.369.893,61 Kč včetně DPH. 

 
Termín:  29.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby „Radnice Šumperk – 
střecha, fasáda“  

 
- členy komise včetně náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 

členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, PaedDr. Petr Holub, Monika     
Paulová, DiS.  

 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Marie Dvořáčková, Ing. Petr 
Fornůsek 
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       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 
 

 

schvaluje 
změnu platu ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a Kina Oko Šumperk v souladu 
s novelou nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
s účinností od 1. 11. 2017 dle předloženého návrhu. 
 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
  

schvaluje 
změnu platu Mgr. Kamily  Šeligové, ředitelky Městské knihovny Šumperk, p.o., 17. listopadu 6, 
Šumperk, IČO 65496604, v souladu s novelou nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. 9. 
2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, s účinností od 1. 11. 2017 dle předloženého návrhu. 
 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

nedoporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
 
Příjemce:   Fotbal  Šumperk, s.r.o., Žerotínova 1691/55 Šumperk, IČO 27847861 
Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití:   na pokrytí nákladů nutných k provozování sportovní činnosti mužstva mužů: 
dopravné, nájmy, rozhodčí, trenéři, hráči, sportovní vybavení a materiál, 
přestupy, opravy a údržba, faktury za ostatní služby nutné k zajištění sportovní 
činnosti 

 

       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 
Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:   na činnost a na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy zimního 
stadionu v Šumperku pro sportovní činnost, a to lední hokej muži 

Výše částky:   3.400.000 Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupená: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití:   na úhradu na energie a služby čerpané při provozu sportovního areálu Tyršova 
stadionu v Šumperku, jako je vodné, stočné, elektřina, plyn, revize apod., 
k úhradě nákladů na údržbu sportovních ploch i budov sportovního areálu 
Tyršova stadionu v Šumperku, k úhradě nákladů spojených se zajišťováním 
provozu sportovního areálu Tyršova stadionu v Šumperku, včetně úhrady části 
mezd a ostatních osobních nákladů TJ Šumperk, z.s., k úhradě sportovního 
materiálu a pronájmu sportovišť, k zajištění sportovní činnosti členů TJ 
Šumperk, z.s., pořizování investic (se souhlasem poskytovatele) 

Výše částky:   1.550.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 
Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244
Zastoupené: PhDr. Janem Závěšickým 

Účel použití:   na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 
značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras a na 
výdaje spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel  

Výše částky:   100.000 Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 

00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 
stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 
hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 
zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 
na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 
šaten v prostorách PMŠ a na podporu extraligy mladšího dorostu a podporu 
trenéra mladších žáků  

Výše částky:   3.040.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 
Termín:  14.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce:   Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55 Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 
činnosti, na náklady vzniklé s užíváním sportoviště, na podporu trenérů a 
ostatních nákladů vzniklých ze sportovní činnosti 

Výše částky:   690.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  Kladská 

233/1, Šumperk, IČO 43961266 

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Brožem   

Účel použití:   na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  

 a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 

Výše částky:   260.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 
Termín:  14.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

nedoporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého krajem zájmové sdružení 

právnických osob, Jungmannova 972/25, Olomouc, IČO 72563401 

Zastoupená: Mgr. Marcelou Vystrčilovou   

Účel použití:  na odměnu koordinátora Nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“)  
na Šumpersku, materiál a cestovní náhrady koordinátora, propagace regionu a 
poradenství pro NNO, pořádání regionálních akcí, činnost šumperské sekce, 
činnost webmastera webových stránek Unie nestátních neziskových organizací  

Výše částky:   50.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Ječmínek, o.p.s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití:   na činnost a provoz jeslí 

Výše částky:   615.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

 
Termín:  14.12.2017 
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       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití:   na činnost a provoz 

Výše částky:   670.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk,  

IČO 25828274 

Zastoupená: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:   na činnost a provoz 

Výše částky:   258.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 
ze dne 2. 11. 2017. 
Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 
Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244
Zastoupené: PhDr. Janem Závěšickým 

Účel použití:   na výdaje spojené s provozem Regionální filmové kanceláře Jeseníky Film 
Office 

Výše částky:   50.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 
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Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 
 

schvaluje 
  prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

1. MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., IČO 00852091, na pořádání vánočního 
koncertu 13. prosince 2017 

2. MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p. o., IČO 60801085, na pořádání vánočního 
koncertu 19. prosince 2017 

3. PONTIS Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 68, IČO 25843907, na pořádání benefičního 
koncertu 29. listopadu 2017. 

Termín:  19.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

 
schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, navýšení účelově určeného 
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 
24231509, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z částky 63.883,00 Kč na 65.838,00 Kč, tj.      
o 1.775,00 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro vybrané žáky ve školním roce 
2017/2018, tj. v období od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018, a to ve dvou etapách. 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

 
schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, přijmout věcný dar - 590 knih  
od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
v celkové hodnotě 117.396,00 Kč. 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

 
schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 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 6.176,00 Kč. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
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, a to na pořízení interaktivní tabule, v celkové výši do 121 tis. Kč. 
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
  

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 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 v celkové výši do 420 tis. Kč, a to 
pořízení dlouhodobého hmotného majetku – gymnastické žíněnky  a technického zhodnocení 
budovy dle předloženého návrhu – vybudování nové učebny „Kuchyňka“ a akustická úprava 
Raichlova sálu (do 350 tis. Kč). 
            
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši do    
299 tis. Kč. 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, použití fondu investic k: 
- financování investičních výdajů, a to na pořízení dlouhodobého hmotného majetku                  
a provedení technického zhodnocení budovy dle předloženého návrhu, v celkové výši do      
279 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
- 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 
279 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.,                
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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doporučuje ZM 
schválit organizaci Fotbalový klub Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 1691/55 Šumperk,  
IČO 26999501, změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2017  
ve výši 185.000 tis. Kč z nákladů spojených s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19 
na první část sezóny 2017/2018 (od 01.07.2017 do 31.12.2017) na úhradu nákladů 
spojených s koupí přenosných hliníkových fotbalových branek.  
 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje 
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořádání kulturní akce 
„Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018“. Zadávací řízení bude zahájeno 
písemnou výzvou k podání nabídek. V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,    
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není tato veřejná zakázka malého 
rozsahu zadávána podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
 minimální počet oslovených subjektů: 

- Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830 
- FEST PROMOTION s.r.o. – Kapucínská 6, 772 00 Olomouc, IČO 26818973 
- Intertrade Moravia s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc-Chválkovice, IČO 62362828 
- Jam promotion, s.r.o., Třebízského 12, 787 01, Šumperk, IČO 25396463 
- Kulturní Olomouc o.p.s., Kapucínská 6, 779 00 Olomouc, IČO 28596358 
- Mgr. Antonín Mlčoch, Lužickosrbská 2, 78701 Šumperk, IČO 76212734 
- Moravská produkční s.r.o., 8. května 59, 787 01 Šumperk, IČO 05292972 
- Spolek pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky, Slezskoostravský hrad,  

ul. Hradní, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 27030261 
- Šumperský okrašlovací spolek, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO 05119049 
- Time4Fun s.r.o., Hebortice 2, 56301 Cotkytle - Lanškroun, IČO 02855844  
- Trhy Aleš, spol. s r.o. – Na Rozhraní 619/40, 321 00 Litice - Plzeň 3, IČO 04487524      
- VV PROMOTION s.r.o. - Kancelář Morava: Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO 28296265 

 
Termín:  01.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

schvaluje 
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členy hodnotící komise a jejich náhradníky, jež současně budou plnit funkci členů komise pro 
otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky malého rozsahu na pořádání kulturní akce 
„Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018“: 
 
členové 
Ing. František Šmejkal, Dušan Ščambura, JUDr. Michael Kohajda, Ing. Helena Miterková, MgA. 
Matěj Kašík, Mgr. Olga Hajduková, Mgr. Eva Rutarová 
 
náhradníci 
Mgr. Tomáš Spurný, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Jiří Gonda, MgA. Kamil Navrátil, Bohuslav 
Vondruška, DiS., Bc. Martina Buchtová, Ing. Radka Jílková 

Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

schvaluje 
 zadávací podmínky včetně předložených příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

pořádání kulturní akce „Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018“. 
 

Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 
 

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
- 2 CD Noc tichounká               300 Kč 
- CD Motýli                                                                        175 Kč 
- Tomáš Motýl: Kniha Zahrada                                165 Kč 
- CD Jak by kdosi krásně hrál    115 Kč 
- CD Voda, vodička                                                        115 Kč 
- Kniha Šumperská Sanatorka                                   365 Kč 
- Stolní kalendář Jeseníky 2018                                80 Kč    
- Hrnek s motivem divadla a logem Šumperka  110 Kč                                                                 

 
Termín:  09.11.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
 

schvaluje   
podat žádost o dotaci na podporu preventivních protipovodňových opatření a realizovat řešení 
varovného informačního systému města Šumperka označeného jako „Ekonomy + Temenec“ 
z projektu v rámci OPŽP 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.  
 

Termín:  15.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního 
určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a S. a J. M., trvale 
bytem Brno, jako nájemci na straně druhé, za podmínek:  
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu         

od 1. 12. 2017  
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

 
  schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 7 o velikosti 3+1 obytných místností v domě 
zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 a současně schválit uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního určení 
v Šumperku, v ulici Temenické 2795/109 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. H., bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 
- předpokládaný zánik nájmu k 30. 11. 2017 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 1. 12. 2017 
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

odvolává 
na návrh předsedy komise obchodu, živností a cestovního ruchu Milana Hladila z pozice člena 
komise obchodu, živností a cestovního ruchu, z důvodu opakované absence k 9. 11. 2017.   
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

jmenuje 
Břetislava Komínka členem komise obchodu, živností a cestovního ruchu s účinností od        
10. 11. 2017.   
 
       Termín:  10.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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bere na vědomí 
- ukončení funkce tajemníka komise obchodu, živností a cestovního ruchu Andrei Čepové, 

nyní Kundrátové, DiS., k 9. 11. 2017 
- ukončení funkce tajemníka komise strategického rozvoje, výstavby a architektury             

Bc. Veroniky Lukášové k 9. 11. 2017.    
 
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

jmenuje 
Renatu Vojáčkovou tajemníkem komise obchodu, živností a cestovního ruchu s účinností od 
10. 11. 2017.  
       Termín:  10.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

jmenuje 
Ing. Lenku Krobotovou, tajemníkem komise strategického rozvoje, výstavby a architektury 
s účinností od 10. 11. 2017.  
       Termín:  09.11.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 

  
 
schvaluje
uzavření smlouvy o zpřístupnění databáze dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 
 
       Termín:  15.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 
 

  schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Cisternová automobilová 
stříkačka pro JSDH města Šumperka“, dodavatelem cisternové automobilové stříkačky 
uchazeče WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO 29305934. 
Nabídková cena je 6.262.200 Kč bez DPH, tj. 7.577.262 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Koutný, DiS.  
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  ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 navýšení rozpočtu ve výši 
687.000,-- Kč na pokrytí žádosti Hokejového klubu Mladí Draci Šumperk, z. s., o individuální 
dotaci z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

  bere na vědomí 
rezignaci Ing. Jiřího Gondy na členství ve správní radě Pontis, o.p.s., Šumperk k 31. 12. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




