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Spis. zn.:  1359/2018 

                Č.j.: 1367/2018 

 

U S N E S E N Í  

z 81. schůze rady města Šumperka ze dne 11. 1. 2018.  

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. 

 

3983/18 Finanční záležitosti – rozpočtová opatření č. I roku 2018 

doporučuje ZM schválit  
rozpočtová opatření číslo I roku 2018: 

výdaje ve výši            62.040 tis. Kč 

 

příjmy celkem      581.555 tis. Kč 

výdaje celkem      705.941 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem   723.525 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem                       723.395 tis. Kč 

 

       Termín:  25.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

3984/18 Stavba „Revitalizace ulice Šumavská“, přeložky kabelových vedení VN a NN  

schvaluje 
uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120062604 o smlouvě budoucí o realizaci přeložek 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Revitalizace ulice 

Šumavská“ s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 

IČO 24729035. 

 

       Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3985/18 Akce „Kino Oko – interiér“  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

akce  „Kino Oko - interiér“  uchazeče Lubomíra Nečase, Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk, IČO 

76392759. Nabídková cena je 1.153.113,-- Kč bez DPH, tj. 1.395.266,-- Kč včetně DPH. 

 

       Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 
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3986/18 Podání žádosti o dotaci ze SFDI – cyklostezka Bratrušov  

schvaluje 
podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklostezky 

Bratrušov. 

       Termín:  11.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3987/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

„Vrtaná studna – vodovodní potrubí – k.ú. Rapotín p.č. 2689/6, 2688/1“ , or. lokalita 

zahrádkářská kolonie Nové Domky 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 

umístit a provozovat vrtanou studnu včetně vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 2689/6    

v k. ú. Rapotín. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:  

P. D., bytem N. D. , Rapotín 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 2.305,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 105,-- Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 

výši 2.200,-- Kč včetně DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě a o zřízení práva provést stavbu VBb/0005/2014/Pe 

ze dne 27. 3. 2014, bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

       Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3988/18 MJP – smlouva o právu provést stavbu zpevněného sjezdu z ul. Nemocniční na 

pozemek p.č. 935/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemku p. č. 2076/3 v k. ú. Šumperk 

zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu zpevněné plochy pro účely 

zajištění sjezdu z ul. Nemocniční na pozemek p. č. 935/1 v k. ú. Šumperk. 

Vlastník pozemku: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Stavebník: 

S. a  M. H.,  oba bytem Šumperk 

Podmínky: 

- Stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 

odborem RÚI a PMŠ a.s. 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 1. 2020. 

 

       Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3989/18 MJP – nařízení č. 1/2018 města Šumperka, o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje na území města Šumperka 

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 č. 1/2018 města Šumperka, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

na území města Šumperka, kterým se ruší a nahrazuje nařízení č. 3/2017 – tržní řád. Nařízení 

nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018. Text nařízení je uveden v předloženém materiálu.  

 
       Termín:  01.02.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

3990/18 MJP – krátkodobý pronájem prodejny v budově Gen. Svobody 245/7, Šumperk, 

ukončení smlouvy dohodou 

schvaluje 
ukončit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání číslo SML/2017/0642/OSM ze dne 

14. 11. 2017, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, a nájemcem společnost Prodej vín Mikeš, s.r.o., se sídlem Nerudova 659/18, 

Šumperk, IČO 03843785.  

 

Předmět nájmu: prodejna 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) 

 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 15. 1. 2018 

 

       Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3991/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0021/2014 

uzavřené dne 1. 9. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. a L. N., jako nájemci bytu v domě 

na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení 

doby nájmu  od  1. 2. 2018  do  31. 1. 2019.  

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3992/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. P/0002/2015 

uzavřené dne 20. 1. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. H.,  jako nájemkyní bytu v domě na 

ulici Banskobystrické, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 

doby nájmu  od  1. 2. 2018  do   31. 1. 2020. 

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3993/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě   č. N/0032/2015 

uzavřené dne 30. 10. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. D., jako nájemkyní bytu  v domě na 

ulici Banskobystrické, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 

doby nájmu  od  1. 2. 2018  do   30. 4. 2018. 

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3994/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0008/2014 

uzavřené dne 2. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a E. a J. B., jako nájemci bytu v domě na 

ulici Banskobystrické, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení 

doby nájmu  od  1. 2. 2018  do   31. 12. 2018.  

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3995/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. P/0004/2014 

uzavřené dne 4. 7. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. M., jako nájemkyní bytu v domě na 

ulici Banskobystrické, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení 

doby nájmu  od   1. 2. 2018  do   31. 1. 2019.  

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3996/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě   č. N/0043/2014 

uzavřené dne 5. 1. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a B. P., jako nájemci bytu v domě 

na ulici Jeremenkově, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 

doby nájmu  od   1. 2. 2018  do   31. 1. 2020.  

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3997/18 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 7 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0031/2015 

uzavřené dne 31. 7. 2015  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. a M. S., jako nájemci bytu v domě 

na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé, za podmínek:  

- v termínu do 20. 1. 2018 uhrazení dlužené částky ve výši 25.000 Kč  a následně uzavřít 

dodatek č. 7  na dobu určitou  od  1. 2. 2018  do   30. 4. 2018  

- v případě neuhrazení dlužné částky v daném termínu  požadovat vrácení bytu, jehož nájem 

skončí uplynutím doby do 31. 1. 2018, podat žalobu o vyklizení bytu   

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3998/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Bohdíkovská 2223/129, Šumperk  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 

uložit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice, pro 

účely připojení RD na adrese Bohdíkovská 2223/129, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:  

A. K., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.320,-- 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/0019/2015/Pe ze dne 29. 6. 2015. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3999/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 

uložit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice, pro 

účely připojení RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávnění z věcného břemene:  

J. G. a V. R., obě bytem Šumperk, R. G.,  bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.320,-- 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/0018/2015/Pe ze dne 1. 7. 2015. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

       Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4000/18 MJP – zrušení usnesení RM č. 3856/17 

ruší 
usnesení RM č. 3856/17 ze dne 30. 11. 2017 ke zveřejnění prodeje části p.p.č. 1959/24 

v k.ú. Šumperk, z důvodu nesprávně označeného zveřejněného předmětu prodeje. 

 

       Termín:  20.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4001/18 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2262/2 v k.ú. Šumperk, or. konec ul. Reissovy  

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 2262/2 o výměře cca 70 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 náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu   

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

       Termín:  20.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4002/18 MJP – směna pozemků v k.ú. Dolní Temenice, or. naproti MŠ v Temenici, příjezd k ZŠ 

Sluneční  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od       

4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení RM č. 3851/17 ze dne 30. 11. 2017, schválit 

směnu pozemku za podmínek: 

 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví O. D., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 68/1, dle GP díl 

„a“  o výměře 9 m2 a část p.p.č.61/21, dle GP p.p.č. 61/29 o výměře 39 m2, část p.p.č. 

61/22, dle GP p.p.č. 61/30 o výměře 5 m2 a část p.p.č. 61/7, dle GP p.p.č. 61/28 

o výměře 62 m2, vše v  k. ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 

stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- z vlastnictví O. D., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 70/2, dle GP p.p.č. 70/3 

o výměře 78 m2 a část st.p.č. 54/2, dle GP p.p.č. 958 o výměře 37 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 

pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- směna pozemku bude sjednána bez finančního vyrovnání z důvodu stejné výměry 

směňovaných pozemků a jejich finanční částky  

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva budou hrazeny účastníky smlouvy, každý 

z nich ve výši  ½ skutečných nákladů. 

 

       Termín:  25.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4003/18 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na p.p.č. 1865/13 v k.ú. Vikýřovice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od       

4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení RM č. 3888/17 ze dne 30. 11. 2017, schválit 

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 20/60 na p.p.č. 1865/13 v k.ú. Vikýřovice za 

podmínek:  

 

- kupující obec Vikýřovice, se sídlem Petrovská 168, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 00635898 

- kupní cena: 50,-- Kč/m2 +  DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva, pokud 

bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní ceny  

- kupující uhradí správní poplatek za zapsání vkladu vlastnického práva 

 
Termín:  25.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4004/18 MJP – budoucí prodej p.p.č. 213/12 v k.ú. Horní Temenice, lokalita k výstavbě RD „Za 

Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení RM      

č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017 schválit budoucí prodej p.p.č. 213/12 o výměře 808 m2 v k.ú. 

Horní Temenice, za podmínek:  

- budoucí kupující: T. a R. M.,  bytem Šumperk 

- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90 % kupní ceny bez DPH  

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 

bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30 %, vyrovnání kupní ceny bude 

uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 

dokončené stavby komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 

Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 

výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2019  

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90 % kupní ceny bez DPH ve 

stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 

kupní smlouvy 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 

Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 

p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 

města Šumperka, náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu ponese budoucí 

prodávající  

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 

uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 

budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5 % z kupní ceny celkem bez DPH 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní 

- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti  

- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 

p.p.č. 1031/16, a to do doby dokončené výstavby. 
 

Termín:  25.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4005/18 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1031/13 v k.ú. Horní Temenice, lokalita k výstavbě RD 

„Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení RM        

č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017  schválit budoucí prodej p.p.č. 1031/13 o výměře 756 m2 

v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:  

- budoucí kupující: L. a A. C.,  bytem Šumperk 

- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90 % kupní ceny bez DPH  

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 

bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30 %, vyrovnání kupní ceny bude 

uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
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- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 

dokončené stavby komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 

Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 

výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2019  

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90 % kupní ceny bez DPH ve 

stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 

kupní smlouvy 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 

Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 

p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 

města Šumperka, náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu ponese budoucí 

prodávající  

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 

uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 

budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5 % z kupní ceny celkem bez DPH 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní 

- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti  

- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 

p.p.č. 1031/16, a to do doby dokončené výstavby. 

 
Termín:  25.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4006/18 MJP – plán oprav na rok 2018 

schvaluje 
plán oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2018 dle předloženého 

materiálu. 

 

Termín:  31.12.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4007/18 MJP – „Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – zhotovení a osazení kopií 3 soch na 

průčelí fasády“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení a osazení kopií 3 soch na průčelí fasády radnice na nám. 

Míru 1, Šumperk, se zhotovitelem Mgr. René Tikalem, Ak. soch., se sídlem Stochovská 

148/24, Praha, PSČ 161 00, IČO 48624705. Nejvýše přípustná nabídková cena je 

2.970.000,-- Kč bez DPH, tj. 3.593.700,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4008/18 MJP – odkoupení pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod Domem 

kultury v Šumperku 

ukládá 
2. místostarostovi zadat právní analýzu ve věci posouzení kupní ceny za pozemek st.p.č. 

184/3 v k.ú. Šumperk pod Domem kultury v Šumperku a na základě této analýzy zaslat 

odpověď na dopis ÚZSVM ze dne 7. 12. 2017 generálnímu řediteli ÚZSVM Praha.  

 

       Termín:  11.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

4009/18 MJP – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti FAINteam s.r.o. v budově 

Domu kultury na adrese Fialova 3 v Šumperku 

nesouhlasí 
s umístěním sídla  společnosti FAINteam s.r.o. v budově č.p. 416 stojící na pozemku st.p.č. 

184/3 v k.ú. Šumperk (budova  Domu kultury v Šumperku na adrese Fialova 3  v Šumperku),  

zapsané  v katastru nemovitostí  Katastrálního  úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 

pracoviště Šumperk na LV č.  3478  pro obec a katastrální území  Šumperk. 

 
Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4010/18 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 

1441/16, 2672/16, 2904/17, 3176/17, 3201/17, 3279/17, 3280/17, 3315/17, 

3366/17, 3438/17, 3439/17, 3440/17, 3448/17, 3449/17, 3454/17, 3482/17, 

3483/17, 3484/17, 3501/17, 3503/17, 3522/17, 3540/17, 3547/17, 3548/17, 

3549/17, 3550/17, 3551/17, 3552/17, 3553/17, 3554/17, 3555/17, 3556/17, 

3563/17, 3564/17, 3565/17, 3566/17, 3568/17, 3569/17, 3571/17, 3578/17, 

3628/17, 3632/17, 3635/17, 3662/17, 3683/17, 3714/17, 3715/17, 3719/17, 

3720/17, 3721/17, 3722/17, 3723/17, 3724/17, 3725/17, 3726/17, 3728/17, 

3729/17, 3730/17, 3731/17, 3732/17, 3733/17, 3734/17, 3737/17, 3742/17, 

3744/17, 3751/17, 3755/17, 3758/17, 3765/17, 3766/17, 3767/17, 3768/17, 

3825/17, 3830/17, 3831/17, 3832/17, 3833/17, 3834/17, 3835/17, 3836/17, 

3837/17, 3838/17, 3839/17, 3840/17, 3841/17, 3843/17, 3844/17, 3847/17, 

3849/17, 3851/17, 3852/17, 3853/17, 3854/17, 3855/17, 3856/17, 3857/17, 

3858/17, 3865/17, 3866/17, 3867/17, 3868/17, 3869/17, 3870/17, 3871/17, 

3872/17, 3873/17, 3874/17, 3875/17, 3877/17, 3878/17, 3879/17, 3880/17, 

3882/17, 3883/17, 3886/17, 3887/17, 3888/17, 3889/17, 3891/17, 3892/17, 

3894/17, 3895/17, 3896/17, 3898/17, 3899/17, 3900/17, 3901/17, 3902/17, 

3903/17, 3904/17, 3905/17, 3906/17, 3907/17, 3908/17, 3909/17, 3910/17, 

3911/17, 3912/17, 3916/17, 3917/17, 3925/17, 3926/17, 3927/17, 3928/17, 

3929/17.  
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4011/18 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  

2070/16 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

2274/16 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

2888/17 do 31.03.2018 Zodpovídá: Ing. Vozda 

3236/17 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

3292/17 do 28.02.2018 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

3508/17 do 30.04.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

3842/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

3890/17 do 31.03.2018 Zodpovídá: Mgr. Brož, Mgr. Pavlíček 

3913/17 do 30.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3914/17 do 30.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3931/17 do 28.02.2018 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

4012/18 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3508/17 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3508/17 ve věci smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení VO 

podél spojovací komunikace průmyslové lokality Na Bělidle, takto: 

Z důvodu převodu pozemku p.č. 2096/25 na město Šumperk v mezidobí (v rámci MJP 

vypořádání cyklostezky Desná) bude věcné břemeno uzavřeno pouze na pozemek p.č. 

2096/1, úplata za zřízení věcného břemene se nově stanovuje dohodou stran dle platné 

směrnice SSOK na 1.000,-- Kč + DPH, v ostatním se usnesení nemění. 

 

Termín:  30.04.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4013/18 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3755/17 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3755/17 k úhradě technického zhodnocení trafostanice SU_9624 

v areálu Tyršova stadionu provedeného společností PMŠ a.s., takto: 

V usnesení se mění text „v roce 2017“ na „v roce 2016“.  

 

Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4014/18 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2163/16 

ruší 
usnesení RM č. 2163/16 k žádosti Schola Viva, o.p.s., Šumperk o souhlas se změnou stavby 

před dokončením na p.č. 564/2 v k.ú. Dolní Temenice.   

 

Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4015/18 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2164/16 

ruší 
usnesení RM č. 2164/16 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v areálu Schola Viva, o.p.s., 

Šumperk po kolaudaci stavby.   

 

Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4016/18 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2735/17 

ruší 
usnesení RM č. 2735/17 k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP 

36/98/Pro/Vr.  

 

Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4017/18 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2736/17 

ruší 
usnesení RM č. 2736/17 ke smlouvě o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1282/2 v k.ú. Horní 

Temenice.  

 

Termín:  11.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4018/18 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM z 29. 12. 2017 

doplňuje 
usnesení rady města ze dne 29. 12. 2017 o následující usnesení: 

RM ukládá   

tajemníkovi MěÚ předložit harmonogram pro přípravu, převzetí a provozování Domu kultury 

Šumperk od 1. 1. 2019 včetně termínů a určení odpovědnosti jednotlivých pracovníků.   

 

Termín:  08.02.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4019/18 Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka 

schvaluje 
změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality města Šumperka s účinností od           

12. 1. 2018: 

- Mgr. Hana Prejdová za Mgr. Petra Halamu 

- por. Mgr. Jiřina Vybíhalová za por. Mgr. Ivanu Paroulkovou   

 

Termín:  12.01.2018 

Zodpovídá: Ing. Skálová 
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4020/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 

č. DPS/0006/2015  uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. H.,  

zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem, bytem Šumperk, jako nájemcem bytu  

v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické  na straně druhé, za podmínek:    

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  28.02.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4021/18 Havarijní stav – střecha garáží v areálu na Lužích 

bere na vědomí 
informativní materiál k havarijnímu stavu střechy garáží v areálu na Lužích.  

 

 

 

4022/18 Havarijní stav – střecha garáží v areálu na Lužích 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018,  kapitola odboru MJP, oddělení 

správy majetku, částku 985 tis. Kč na opravu střechy na budově garáží v areálu Luže. 

 

       Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4023/18 Havarijní stav – střecha garáží v areálu na Lužích 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo na opravu střechy na budově garáží v areálu na Lužích se zhotovitelem 

firmou DACH SYSTEM spol. s.r.o., se sídlem Chvalkovická 220/45, Olomouc, PSČ 772 00, IČO 

25367501. Nabídková cena je 813 586,00,-- Kč bez DPH, tj. 984 439,06,-- Kč včetně DPH. 

 
       Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 
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4024/18 Havarijní stav – střecha garáží v areálu na Lužích 

ukládá 
odboru RÚI, oddělení investic, zajistit opravu střechy na budově garáží v areálu Luže 

s vybraným zhotovitelem. 

 

       Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4025/18 Zveřejňování smluv v registru 

bere na vědomí 
informaci předsedy dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., ke zveřejňování smluv v registru.  

 

 

4026/18 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 25. 1. 2018 včetně programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož      Mgr. Tomáš Spurný 

     starosta        2. místostarosta 

 

 

 

 






