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Spis. zn.: 126476/2017 
č. j.: 126485/2017 

z 80. schůze rady města Šumperka konaného dne 29. 12. 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 XX roku 2017: 
příjmy ve výši:    - 1.407 tis. Kč 
výdaje ve výši:       - 1 757 tis. Kč 
 
 
příjmy celkem:  566.808 tis. Kč 
výdaje celkem:  860.749 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  863.348 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                     862.619 tis. Kč 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření sociálního fondu: 
příjmy ve výši  11 tis. Kč 
výdaje ve výši  11 tis. Kč 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení RM č. 2623/16, 2624/16, 3433/17, 3466/17, 3500/17, 3504/17, 
3523/17, 3524/17, 3525/17, 3526/17, 3527/17, 3531/17, 3532/17, 3541/17, 
3542/17, 3543/17, 3557/17, 3558/17, 3559/17, 3560/17, 3561/17, 3562/17, 
3567/17, 3570/17, 3572/17, 3573/17, 3574/17, 3575/17, 3576/17, 3577/17, 
3579/17, 3580/17, 3581/17, 3583/17, 3584/17, 3585/17, 3586/17, 3587/17, 
3588/17, 3589/17, 3590/17, 3591/17, 3592/17, 3593/17, 3594/17, 3595/17, 
3596/17, 3597/17, 3598/17, 3599/17, 3600/17, 3601/17, 3603/17, 3604/17, 
3605/17, 3606/17, 3607/17, 3608/17, 3609/17, 3610/17, 3611/17, 3612/17, 
3613/17, 3625/17, 3626/17, 3629/17, 3630/17, 3631/17, 3633/17, 3634/17, 
3637/17, 3638/17, 3639/17, 3640/17, 3641/17, 3642/17, 3643/17, 3644/17, 
3645/17, 3646/17, 3647/17, 3648/17, 3649/17, 3650/17, 3651/17, 3652/17, 
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3653/17, 3654/17, 3655/17, 3656/17, 3657/17, 3658/17, 3659/17, 3660/17, 
3661/17, 3663/17, 3664/17, 3665/17, 3666/17, 3667/17, 3668/17, 3669/17, 
3670/17, 3671/17, 3672/17, 3673/17, 3674/17, 3675/17, 3676/17, 3677/17, 
3678/17,  3679/17,  3680/17,  3681/17,  3684/17,  3685/17,  3687/17,  3688/17, 
3689/17, 3690/17, 3691/17, 3692/17, 3693/17, 3694/17, 3695/17, 3696/17, 
3697/17, 3699/17, 3700/17, 3701/17, 3704/17, 3705/17, 3706/17, 3707/17, 
3708/17, 3709/17, 3710/17, 3711/17, 3712/17, 3716/17, 3717/17, 3718/17, 
3736/17, 3738/17, 3739/17, 3740/17, 3741/17, 3743/17, 3748/17, 3749/17, 
3750/17, 3756/17, 3757/17, 3761/17, 3762/17, 3763/17, 3764/17, 3769/17, 
3770/17, 3771/17, 3774/17, 3775/17, 3778/17, 3779/17, 3780/17, 3782/17, 
3783/17, 3784/17, 3785/17, 3787/17, 3788/17, 3789/17, 3790/17, 3791/17, 
3792/17, 3793/17, 3794/17, 3795/17, 3796/17, 3797/17, 3798/17, 3799/17, 
3800/17, 3801/17, 3802/17, 3803/17, 3804/17, 3805/17, 3806/17, 3807/17, 
3808/17, 3809/17, 3810/17, 3811/17, 3812/17, 3813/17, 3814/17, 3815/17, 
3819/17, 3820/17, 3821/17, 3822/17, 3823/17, 3826/17, 3777/17, 3781/17, 
3824/17,  3742/17,  3776/17 
 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
3686/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Ing. Miterková 
3698/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
3786/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 3602/17 ze dne 5. 10. 2017. 

 
 
Termín: 29.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku ke dni 
28.02.2018 s nájemcem V. P., bytem Šumperk, zastoupeným opatrovníkem K. P., bytem 
Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.03.2018, jejímž 
předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s M. K., bytem 
Albrechtice.  
 
        

Termín:  30.04.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa pojišťovna,  
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 
47116617, jako pojistitelem, kterým bude: 
 
- v příloze č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky pro riziko 

živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení) budou z předmětu pojištění 
vyjmuty cizí věci zapůjčené, místo umístění: věž šumperské radnice, a to: hodiny kulaté 
nástěnné (915/63, H 18498), plechová hlásná trouba (261/67, H 19353), lucerna 
věžného na tyči (DE 17/2011), svícen litinový nástěnný (353/68, H 16938), skříňka 
prosklená (59/2002, H 28385), džbán plechový (85/96, H 25798), konvička na mléko 
plechová (106/2005, H 29431), plechový hrnek (197/2006, H 30049),  

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí 
věci) bude rozšířen předmět pojištění o stavbu monitorovací stanice ovzduší na pozemku 
p.č. 1893/9 v k.ú. a obci Šumperk (or. v areálu ZŠ Vrchlického 22, Šumperk), rok pořízení 
do majetku města: 2017, pojistná částka: 2.763.640,-Kč  

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění), v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) a 
v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) bude rozšířen předmět pojištění o: 
podzemní kontejnery při ul. Radniční (rok pořízení 2017) – pojistná částka 865.560,-Kč, 
podzemní kontejnery při ul. Evaldova (rok pořízení 2015) – pojistná částka 1.856.350,-Kč, 
podzemní kontejnery Jiráskovy sady (rok pořízení 2015) – pojistná částka 809.500,-Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude navýšena pojistná částka budovy ZŠ 
Sluneční č.p. 2692 na st.p.č. 539 v k.ú. Dolní Temenice o částku 12.300.000,-Kč z důvodu 
přístavby gymnastické haly k budově (dosud nezaměřeno na p.č. 752/7 v k.ú. Dolní 
Temenice), a to na pojistnou částku 268.905.151,-Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění), v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) a 
v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) bude rozšířen předmět pojištění o 
hřiště v areálu Benátky na p.č. 1484/14 a p.č. 1484/15 v k.ú. Šumperk, rok pořízení 
2016, pojistná částka 1.735.300,-Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí 
věci) bude rozšířen předmět pojištění o hřiště – sportoviště v areálu u 5. ZŠ Vrchlického, 
Šumperk na p.č. 1893/9 v k.ú. Šumperk, rok pořízení 2016, pojistná částka 9.291.000,-
Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění), v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) a 
v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) bude rozšířen předmět pojištění o 
hřiště – sportoviště v areálu u 1. ZŠ Dr.E.Beneše, Šumperk na p.č. 328/13 k.ú. Šumperk, 
rok pořízení 2016, pojistná částka 3.973.000,-Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění a v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí 
věci) bude rozšířen předmět pojištění o hřiště – sportoviště v areálu u 3. ZŠ 8. května, 
Šumperk na p.č. 1659/2 k.ú. Šumperk, rok pořízení 2016, pojistná částka 4.473.000,-Kč 

 
Roční pojistné se navýší o částku 3.685,-Kč. 
 
       Termín:  28.02.2018 
       Zodpovídá: Ing- Répalová 
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schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou dne 
30.12.2005, ve znění dodatků číslo 1 až 11, uzavřenou s nájemcem Nemocnice Šumperk a.s., 
se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO : 47682795, kde předmětem nájmu jsou 
nemovité věci, a to:  
pozemek st.p.č. 1769/1, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. – stavba občanského 
vybavení, pozemek parc. č. st. 1769/2, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. – stavba 
občanského vybavení,  pozemek parc. č. st. 2508/1, jehož součástí je budova bez 
č.p./č.ev. stavba technického vybavení, pozemek parc. č. st. 2508/2, jehož součástí je 
budova  bez č.p./č.ev. – stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 5384, jehož  
součástí je budova bez č.p./č.ev. – stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 
5471, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. – stavba občanského vybavení,  pozemek 
parc. č. st. 5529, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. – stavba občanského vybavení, 
pozemek parc. č. st. 5530, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. - stavba občanského 
vybavení, pozemek parc. č. st. 5531, jehož součástí je budova  bez č.p./č.ev. - stavba 
občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 5595, jehož součástí je budova  bez č.p./č.ev. 
- stavba občanského vybavení,  pozemek parc. č. st. 5596, jehož součástí je budova  bez 
č.p./č.ev. - stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 5597, jehož součástí je 
budova  bez č.p./č.ev. - stavba občanského vybavení,   parc. č. 578/6 , parc. č. 578/8, 
parc. č. 578/11,  parc. č. 2981/1,  parc. č. 567/2,  parc. č. 568/9,  parc. č. 569/10,  parc. č. 
578/1, parc. č. 578/3, parc. č. 2981/3, parc. č. 2981/4,  parc. č. st.  673/2, parc. č. 
578/12, parc. č. 578/9, parc. č. 578/7, parc. č. 569/14, pozemek parc. č. st. 869, jehož 
součástí je budova s č.p. 700 - stavba občanského vybavení,  pozemek parc. č. st. 873, 
jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. - stavba občanského vybavení, pozemek parc.. č. st. 
874, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. - stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 
st. 1586, jehož součástí je budova  bez č.p./č.ev. - stavba občanského vybavení,   parc. č. 
567/3,   parc. č. 578/2, parc. č. 578/10,  parc. č. 581,  parc. č. 2981/2, parc. č. 568/2, parc. 
č. st. 5383,   budova bez č.p./ev. – stavba občanského vybavení, která stojí na pozemku parc. 
č. st. 5383,  včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Šumperk, obec Šumperk.  
 

  Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k: 
- prodloužení doby nájmu o 10 let do 31.12.2035 

 
         Termín:  31.03.2018 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

ukládá  
odboru MJP zahájit úkony vedoucí k vyklizení domu na ul. Banskobystrická 44 v Šumperku 
z důvodu havarijního stavu objektu. 
 
       Termín:  25.02.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zadat  posouzení stavu objektu Banskobystrická 44, Šumperk s ohledem na možnost dalšího 
nakládání s objektem a porovnání nákladů na demolici, event. na výstavbu nového objektu.  
 
       Termín:  08.03.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 9 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                    
č. N/0005/2014 uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., jako 
nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk, na straně druhé, za podmínek: 
- uzavřít dodatek č. 9  na dobu určitou  od  1. 1. 2018  do   31. 1. 2018,  
- v případě nepředání bytu, jehož nájem skončí uplynutím doby, podat žalobu o vyklizení 

bytu.   
 

Termín:  28.02.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
neobnovit s J. Š. nájem bytu na ulici Banskobystrická 1276/44 v Šumperku, jehož nájem 
skončí uplynutím doby k 31. 12. 2017. V případě nepředání bytu v termínu skončení nájmu 
podat žalobu na vyklizení bytu. 
 

Termín:  28.02.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p. č. 1350/39 v k. ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Čičákova, p.č. 1350/49, P., NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
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náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30.09.2020. 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:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude 
udělení práva provést stavbu a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu umístit a provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 983/4, 987/6, 
1093/46, 1093/47 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „Rozšíření ČS PHM Šumperk o plnící 
stanici CNG“, 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 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Úhradu úplaty provede budoucí oprávněný ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
daňového dokladu. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy investora, 
doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30.09.2020. V případě 
nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

- Budoucí oprávněný a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 
podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

Termín:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 
pozemku p. 2080/23 v k. ú. Šumperk stavbu: Přístavba prodejny areálu ANODUS CZ, p.č. 
566/6, k.ú. Šumperk – přípojka dešťové kanalizace“. 



RM 80 – 29.12.2017 
 

7 
 

Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Zábřežská 596/40, Šumperk, IČO 27563936 
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/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 
úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 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 30.09.2019. V 
případě nedodržení stanoveného termínu 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:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemcích p. č. 941, 579/6, 579/2, 579/1 v k. ú. Dolní Temenice stavbu zařízení 
elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gagarinova, p.č. 941, MěÚ Šumperk, přeložka 
NNk“ – přeložka stávajícího zemního kabelového vedení NN v rámci investiční akce města: 
„Parkovací dům Gagarinova“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 
příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

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

 
Termín:   31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 20/99/Pro/Vr 
ze dne 20.01.1999, ve znění dodatku č. 1 ze de 26.02.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 
22.05.2017, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem a nájemci J. a A. M., bytem 
Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 1737/2 a části pozemku p. č. 
1992/5 o celkové výměře 230 m2 pro účely individuálního využití, za celkové roční nájemné 
1.150,-- Kč, se sazbou 5,-- Kč/m2/rok. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k zúžení výměry předmětu nájmu a s tím spojené změně výše 
ročního nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 120 m2, za celkové roční 
nájemné 600,-- Kč, se sazbou 5,-- Kč/m2/rok.  
Účinnost změny od 01.01.2018.  
V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 20/99/Pro/Vr nemění. 
 

Termín:  15.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 
pozemek p. č. 1033/17 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „NTL plynovodní přípojka, číslo 
stavby 9900084305“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:  
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,-- Kč 

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

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

 
Termín:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1354/10 o výměře 60 m2 v k. ú. 
Šumperk (plocha před průmyslovým objektem na adrese Uničovská 3024/34A, Šumperk). 
Účel nájmu:  plocha pro parkování vozidel zákazníků, vjezd pro zásobování a  
   vstup do prodejny na adrese Uničovská 3024/34A, Šumperk  
Nájemné:  55,-- Kč/m2/rok + DPH v platné sazbě 
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Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:  povinnost údržby pronajaté plochy na náklady nájemce. 
 

Termín:  15.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13.11.2017 do 29.11.2017 dle usnesení rady města č. 3751/17 ze dne 09.11.2017, 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0005/2014 uzavřené dne 31.1.2014 
mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Armádou spásy v České republice, z. s., IČO: 
40613411, se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, jako vypůjčitelem, 
kterou byly vypůjčeny nemovitosti v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, 
a to: 
 
- 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 

 
kterým dojde ke změně sjednaných podmínek takto: 

 
- upřesnění účelu výpůjčky tak, že v budově bez č.p./č.e. na st.p.č. 1763 v k.ú. Šumperk 

bude poskytována a provozována sociální služba „domovy se zvláštním režimem“ 
- prodloužení výpovědní lhůty z 3 měsíců na 1 rok s tím, že výpovědní lhůta začne plynout 

1.1. následujícího kalendářního roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně 
- předmět výpůjčky bude rozšířen o movité věci – vybavení interiéru Domova se zvláštním 

režimem pro osoby bez přístřeší, které pořídí město Šumperk na základě smlouvy o dílo č. 
17017/SOD ze dne 23.03.2017, zhotovitel: NOSTA, s.r.o. 

- úprava čl. IV odst. 4 smlouvy o výpůjčce – na konci doplnění „a movitých věcí“, tj. vypůjčitel 
je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou i opravami nemovitostí a movitých 
věcí 

- zrekonstruovaná budova a movité věci budou předány Armádě spásy oproti předávacímu 
protokolu 

 
Termín:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne  
11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 
13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 14.1.2010, 
usnesení č. 1902/12 ze dne 12.1.2012, usnesení č. 3198/12 ze dne 28.12.2012, usnesení 
č. 1432/16 ze dne 14.01.2016 a usnesení č. 2647/16 ze dne 29.12.2016 v části: 
 
výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že s účinností od 1.1.2018 se 
poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky 869,-Kč/měsíc + DPH v platné 
výši na částku 902,-Kč/měsíc + DPH v platné výši. 
 

Termín:  28.02.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat  část pozemku p.č. 1662/19 o výměře 6712 m2, 
p.p.č. 1662/23 o výměře 501 m2 a část p.p.č. 1662/24 o výměře 1266 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, dle GP p.p.č. 1662/26 o výměře 1093 m2, p.p.č. 1662/27 o výměře 956 m2 p.p.č. 
1662/28 o výměře 731 m2, p.p.č. 1662/29 o výměře 836 m2, p.p.č. 1662/30 o výměře 206 
m2, p.p.č. 1662/31 o výměře 632 m2, p.p.č. 1662/32 o výměře 567 m2, p.p.č. 1662/33 o 
výměře 752 m2, p.p.č. 1662/34 o výměře 813 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 980 m2 a  p.p.č. 
1662/23 o výměře  913 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena 250,-Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva; 
- záloha na kupní cenu ve výši 1.860.625,-Kč byla uhrazena v souladu se smlouvami 

budoucími kupními, doplatek kupní ceny + DPH v platné výši bude uhrazen do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy; 

- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem pro držitele územního  rozhodnutí č.j.: 
MUSP 13967/2011 ze dne 08.03.2011, které nabylo právní moci dnem 12.04.2011 pro 
společnost REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a.s., se sídlem Lessnerova 263, 10900 Praha, 
IČ: 28374363; 

- kupní smlouva bude podepsána společně s budoucí smlouvou kupní, jejíž předmět prodeje 
a podmínky jsou dány usnesením ZM č. 877/17 ze dne 02.11.2017 

- kupující uhradí náklad spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní popletek na 
zápis vkladu vlastnického práva do katastru. 

Termín:  10.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Nemocnici Šumperk a.s., IČO: 
47682795, se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, dřevěnou sochu anděla v ceně 
17.000,- Kč.  

Termín:  31.03.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat  část pozemku st.p.č. 765/2 o výměře cca  228 
m2 a část st.p.č. 1782/4 o výměře cca 103 m2, oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- účel prodeje: výstavba parkovacích stání  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek na 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- prodávající si vyhrazuje další podmínky stanovit v rámci schvalování předmětu prodeje 

 
Termín:  10.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, přijmout finanční dar,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 3.000,00 Kč od Associated 
Consultants, Dobrovského 22b, 772 00 Olomouc, zastoupená RNDr. Helenou Křepelkovou, 
CSc., IČO: 12679267, který bude účelově poskytnut na nákup didaktické hračky pro podporu 
tvůrčího a technického rozvoje myšlení předškolních dětí. 

 
Termín:  29.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

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:  29.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO: 
00852091, 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 ve výši 4.008,00 Kč. 

 
Termín:  29.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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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 
Šablony na škole Pětka v rámci výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů, č. 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006971, tj. 01.01.2018 – 31.06.2019, ve znění 
náplně práce – vedení projektu Šablony na škole Pětka. 

 
Termín:  29.12.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

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 
„Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, registračním číslem projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549, tj. 01.01.2018 – 31.12.2019, ve znění náplně práce 
– vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník. 

 
Termín:   29.12.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
- vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a zadávací dokumentaci na dodavatele interiéru do knihovny 
- členy komise včetně náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Kamila Šeligová, Ing. 
arch. Petr Doležal 
náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Bc. Martina 
Vondrková, Ing. Petra Laslofi 
 
       Termín:  08.02.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

schvaluje 
uzavření trojdohody mezi spol. SAN – JV s.r.o., Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha, 
Provozní Nový Malín s.r.o. a městem Šumperkem  na prodloužení záruky díla do 28.11.2019 
v souvislosti s provedenými opravami na vodní nádrži Švagrov. 
 
       Termín:  08.02.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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schvaluje 
z důvodu pokračující rekonstrukce budovy radnice, nám. Míru 1, Šumperk uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo  č. 01062017 uzavřené dne 8.6.2017 se zhotovitelem stavebních prací  
společností QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno, IĆO 28265971,  na  akci  
„Radnice – Šumperk – slaboproudé rozvody“ na posunutí termínu předání a převzetí díla – 
kompletní dokončení díla z 18.10.2017 na 30.11.2018. 
 
       Termín:  08.02.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

ruší 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
oddělení organizační kanceláře tajemníka při zachování stejného počtu zaměstnanců.   
 
                               Termín:  01.02.2018 
          Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
s  účinností   od  1.2.2018  změnu   názvu   bezpečnostní rady města na „Krizové řízení“. 
 
             Termín:  01.02.2018 
          Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

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  organizačního řádu 
Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 130/14 ze  dne 4.12.2014.   
 
         Termín:  01.02.2018 
         Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

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

schvaluje 
s účinností ke dni 1.7.2018 novou systemizaci města Šumperka. 
 
        

  Termín: 01.07.2018 
         Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 
 

schvaluje 
  přijetí memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“, 
  reg. č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_025/0007507, mezi městem Šumperkem a Fondem dalšího 
  vzdělávání, státní příspěvková organizace, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, IČO:  
  00405698. 
 
         Termín:  01.02.2018 
         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 
 

bere na vědomí 
informaci o procesu implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů v podmínkách města Šumperka a jeho zřízených organizací. 
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doporučuje ZM 
schválit doplnění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, 
Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011, ve znění pozdějších 
úprav: 
 
v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 
sociálních služeb a dalších navazujících služeb o: 
 
„p. péče o dítě v dětské skupině“. 

 
Termín:        25. 01. 2018 
Zodpovídá:   Ing. Skálová 

bere na vědomí 
informaci dozorčí rady společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., o kontrole plnění zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  
 

schvaluje 
  uzavřít dodatek číslo 3 uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 
  5.4.2006 s akciovou společností Elektrowin, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ  

  140 00, IČO:27257843.  

         Termín:  11.01.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

schvaluje 
  uzavřít dodatek číslo 2 uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 
  27.2.2007 s akciovou společností Asekol,  se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 
  4, PSČ 143 00, IČO: 27373231.  

         Termín:  31.01.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
 
 
 

 






