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Naše čj.: MUSP 11405/2018 

Naše sp. zn.: 11399/2018 TAJ/JIŠT *MUSPX01UCVLZ* 

 

U S N E S E N Í  

z 83. schůze rady města Šumperka ze dne 8. 2. 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. 

4030/18 MJP – nařízení města Šumperka č. 2/2018, o stanovení maximální ceny za služby 

krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na 

území města Šumperka  

vydává 

nařízení města Šumperka č. 2/2018, o stanovení maximální ceny za služby krematoria, 

pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území města 

Šumperka, a to v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného 

v § 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle Výměru MF ČR č. 1/2017, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. Nařízení nabývá účinnosti dne 1. 3. 2018. Text nařízení 

je uveden v předloženém materiálu.  

Termín:  01.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4031/18 Finanční záležitosti – rozpočtová opatření č. II roku 2018 

schvaluje  

rozpočtová opatření č. II roku 2018: 

příjmy ve výši     17.781 tis. Kč       

výdaje ve výši        6.642 tis. Kč 

 

příjmy celkem    599.336 tis. Kč 

výdaje celkem     718.583 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem        747.306 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem                     736.037 tis. Kč 

 

       Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4032/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3614/17, 3615/17, 3616/17, 3617/17, 3618/17, 3619/17, 3620/17, 3627/17, 

3686/17, 3698/17, 3727/17, 3735/17, 3746/17, 3752/17, 3753/17, 3754/17, 
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 3755/17, 3759/17, 3760/17, 3772/17, 3817/17, 3818/17, 3842/17, 3845/17, 

3846/17, 3848/17, 3850/17, 3859/17, 3860/17, 3861/17, 3862/17, 3863/17, 

3864/17, 3876/17, 3881/17, 3885/17, 3918/17, 3919/17, 3920/17, 3921/17, 

3922/17, 3923/17, 3924/17, 3930/17, 3933/17, 3935/17, 3938/17, 3939/17, 

3942/17, 3954/17, 3956/17, 3959/17, 3961/17, 3962/17, 3963/17, 3964/17, 

3965/17, 3966/17, 3967/17, 3969/17, 3970/17, 3971/17, 3972/17, 3973/17, 

3976/17, 3978/17, 3980/17, 3983/18, 3989/18, 3990/18, 4000/18, 4001/18, 

4002/18, 4003/18, 4004/18, 4005/18, 4006/18, 4007/18, 4009/18, 4013/18, 

4014/18, 4015/18, 4016/18, 4017/18, 4018/18, 4019/18, 4022/18. 

 

4033/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení:  

3457/17 do 30.09.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

3713/17 do 30.09.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

3968/17 do 08.03.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

3981/17 do 08.03.2018 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4034/18 MJP – výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2016 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 

schvaluje 

v souladu s § 421 odst. 2 písm. g), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., po projednání a předložení ze strany statutárního ředitele a správní rady 

společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 

255/21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2016: 

 

- výsledek hospodaření za účetní období 2016:  - 160 tis. Kč (ztráta) 

 

a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 

v rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2016, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní závěrce, vše 

za rok 2016.  

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4035/18 MJP – výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2016 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 

rozhoduje 

o úhradě ztráty společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za účetní období od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016 ve výši 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) převedením 

do dalších let. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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4036/18 MJP – výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2016 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 

schvaluje 

výroční zprávu společnosti za rok 2016, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je: 

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

- účetní závěrka společnosti za rok 2016 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 

k účetní závěrce 

- zpráva o vztazích dle § 82 a násl., zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) a 

- zpráva nezávislého auditora Auditorské společnosti COMEC AUDIT, s.r.o., Praha 4,  

Kloboukova 1231/75, číslo osvědčení 276 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4037/18 MJP – prodej části pozemku p.č. 2085/1 v k.ú. Šumperk před kotelnou K 13 

Hybešova 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem bude budoucí prodej části 

pozemku p.č. st. 2085/1 v k.ú. Šumperk o výměře cca 800 m2, za podmínek: 

- kupující F. K., Holice 

- kupní cena ve výši 1.400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva 

- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 

- souběžné bezplatné zřízení služebnosti průchodu a průjezdu ke zbývající části pozemku 

p.č. st. 2085/1 v k.ú. Šumperk, jejíž součástí je stavba občanského vybavení bez č.p./č.e. 

(stavba kotelny K 13 Hybešova), a to ve prospěch vlastníka tohoto pozemku 

- budoucí kupující zajistí na vlastní náklady vyhotovení příslušného geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku a pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části pozemku 

- budoucí kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení 

vkladu práva (vlastnického a zřízené služebnosti) do katastru nemovitostí 

   

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4038/18 MJP – Májové oslavy 2018 

bere na vědomí 

informace o pořádání Májových oslav a pořádání 17. šumperského autosalonu na pěší zóně 

v Šumperku a v Sadech 1. máje dne 1. 5. 2018, v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele 

akce – společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 25396463.  

 

 

4039/18 MJP – Májové oslavy 2018 

schvaluje 

úpravu vztahu k nemovitostem města užívaným při konání Májových oslav a pro 17. 

šumperský autosalon dne 1. 5. 2018, v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele akce – 

společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 25396463, za 

podmínek: 
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 - užívání ploch komunikací  a ostatních ploch na základě smlouvy o užití práva za úplatu ve 

výši 5.000,-- Kč/celek 

- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30. 6. 2018 

 

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4040/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouva o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ 

„Vikýřovice – Šumperská, nové NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu 

provést na pozemcích p. č. 1804/2 a 1804/3 v k. ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Vikýřovice – Šumperská, nové NNk“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     

IČO 24729035. 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazby DPH/1 ks skříně a 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. 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 30.11.2020. 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:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4041/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu „Rozšíření rozvodů VO na ul. 

Zemědělská Šumperk“  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a 

smlouvu o právu provést na pozemcích p. č. 937/2 a p. č. st. 96/4 s budovou bez č. p./č. e. 

v k. ú. Dolní Temenice stavbu: „Rozšíření rozvodů VO na ul. Zemědělské v Šumperku“. 

Budoucí povinní z věcného břemene: 

M. a M. P., Šumperk 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena dohodou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen …….“, ve výši 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního zařízení a 

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. 

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. 

 

Termín:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4042/18 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu zařízení optické komunikační sítě 

CETIN: „TM6M _51_LO_M_SUMP3_OK“   

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a provozovat zařízení 

optické komunikační sítě: „TM6M_51_LO_M_SUMP3_OK“ na pozemcích p. č. 1560/1, 

1659/2, 1764/1, 2133/1, 2284 v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 

130 00, IČO 04084063. 

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 14.907,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4043/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, pro účely připojení RD na adrese Pod 

Senovou 3310/68, Šumperk   

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 

v právu umístit a provozovat vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku v celkové 

délce 13,08 m přes pozemek p. č. 871/3 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely připojení RD 

na adrese Pod Senovou 3310/68, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461 

Oprávnění z věcného břemene:   

P. a J. S., 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 celkové částce  

474,-- Kč včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 174,-- Kč vč. DPH, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 300,-- Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene VBb/36/06/Foj ze dne 14. 12. 2006, bude oprávněnými 
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 uhrazen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 

- Oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4044/18 MJP – smlouva o právu provést stavbu zpevněného sjezdu z ul. Panorama na 

pozemek p.č. 1845/123 v k.ú. Šumperk   

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p. č. 1845/25 a 1845/157 

v k. ú. Šumperk zřídí pro stavebníky právo provést na předmětných pozemcích stavbu 

zpevněné plochy pro účely zajištění sjezdu z ul. Panorama na pozemek p. č. 1845/123 v k. ú. 

Šumperk, určený k výstavbě rodinného domu stavebníků. 

Vlastník pozemků: 

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

Stavebníci: 

R. a E. S., 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:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4045/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro vedení podzemní 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Bratrušov, cyklostezka“   

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a provozovat 

stavbu vedení podzemní komunikační sítě: „VPIC Bratrušov, cyklostezka“ – provedení přeložky 

komunikačního vedení na pozemcích p. č. 924/1, 1296, 924/2, 1292/1 v k. ú. Horní 

Temenice, v rámci investiční akce města. 

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 obdržení 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:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4046/18 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1354/10 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 

na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 5. 1. 2018 

do 22. 1. 2018, dle usnesení RM č. 3956/17 ze dne 29. 12. 2017, pronajmout část pozemku 

p. č. 1354/10 o výměře 60 m2  v k. ú. Šumperk (parkovací plocha před průmyslovým objektem 

na adrese Uničovská 3024/34A, Šumperk). 

Nájemce: Miroslav Chudoba, se sídlem Nový Malín 592, PSČ 788 03, IČO 68194455 

Účel nájmu: plocha pro 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 

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:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4047/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 103/3 v k.ú. Horní Temenice  

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 103/3 o výměře 45 m2 v  k. ú. 

Horní Temenice (část zahrady u bytového domu Bohdíkovská 2686/11D, Šumperk). 

Účel nájmu: a) pozemek pro individuální využití 

  b) pozemek pod ostatní stavbou – pergolou 

Nájemné: a)   5,--Kč/m2/rok 

  b) 30,--Kč/m2/rok 

  povinnost úhrady nájemného tři roky zpětně 

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:  19.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4048/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk (plocha mezi 

domy Reissova 9, 11, 13, 15, 17, Šumperk)  

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1998/1 o výměře 200 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:  26.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4049/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.st.  2084/2 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. st. 2084/2 o výměře 60,5 m2 

v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou – 10 x kolna 

Nájemné: 30,- Kč/m2/rok 

Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku a stavby na náklady nájemce 

 povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce.  

 

Termín:  19.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4050/18 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 19/2002/Pro/Ba – pronájem části 

zahrady u bytového domu Javoříčko 1530/16, Šumperk  

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

19/2002/Pro/Ba ze dne 4. 3. 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2008, dodatku č. 2 

ze dne 23. 3. 2009 a dodatku č. 3 ze dne 26. 2. 2013, uzavřenou mezi pronajímatelem 

městem Šumperkem a nájemci M. a B. J., Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části 

pozemku p. č. 1346/7 o výměře 50 m2 pro účely: a) individuální využití – 41 m2, b) pozemek 

pod ostatní stavbou/pergolou – 9 m2, za celkové roční nájemné 475,-- Kč, se sazbou pro účel 

a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a s tím spojené změně 

výše ročního nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 61 m2, pro účely: a) 

individuální využití – 52 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/pergolou – 9 m2, za celkové roční 

nájemné 530,-- Kč, se sazbou pro účel a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok.  

Účinnost změny od 1. 3. 2018.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 19/2002/Pro/Ba nemění. 

 

Termín:  19.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4051/18 MJP – žádost PONTIS Šumperk, o.p.s., o změnu nájemní smlouvy na budovu při ul. 

Gen. Svobody 2800/68, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. NNP/0005/2011 ze dne 31.08.2011  mezi městem 

Šumperkem jako pronajímatelem a PONTIS Šumperk o.p.s., IČO 25843907, se sídlem 

Šumperk, Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, jako nájemcem, kterým dojde ke změně 

sjednaných podmínek tak, že: 

 

- bude zrušeno ustanovení nájemní smlouvy s tímto textem: „Nájemce se zavazuje ponechat 

dvě kanceláře a zasedací místnost v I. NP budovy formou podnájmu Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, Krajské organizaci Olomouckého kraje.“ 

- změna předmětu nájmu tak, že namísto budovy č.p. 2800 na pozemku st.p.č. 1785 v k.ú. 

a obci Šumperk bude předmětem nájmu pozemek st.p.č. 1785 včetně budovy č.p. 2800 

v k.ú. a obci Šumperk, která je jeho součástí (or.ozn. Gen. Svobody 68, Šumperk), nájemné 

zůstává ve sjednané výši. 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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 4052/18 MJP – Nemocnice Šumperk, a.s. – souhlasy s podnájmem místností v budově 

ředitelství stojící na pozemku st.p.č. 874 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice 

Šumperk, a.s. 

souhlasí 

s  podnájmem místností č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109 a části chodby  v 1. NP budovy 

ředitelství  v areálu Nemocnice Šumperk a.s. na pozemku st.p.č.874 – zastavěná plocha a 

nádvoří v k.ú. Šumperk, pronajaté společnosti  Nemocnici Šumperk a.s., pro podnájemce 

společnost TRIVISION s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov,  IČO 

28612183, za podmínek: 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemné bude příjmem nájemce 

- doba podnájmu: neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 

podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem  

 
Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4053/18 MJP – Nemocnice Šumperk, a.s. – souhlasy s podnájmem místností v budově 

ředitelství stojící na pozemku st.p.č. 874 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice 

Šumperk, a.s. 

souhlasí 

s podnájmem místnosti č. 110 v 1. NP budovy ředitelství  v areálu Nemocnice Šumperk, a.s., 

na pozemku st.p.č.874 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, pronajaté společnosti  

Nemocnici Šumperk, a.s., pro podnájemce společnost MAPOi a.s., se sídlem Olomoucká 

3896/114, 796 01 Prostějov,  IČO 24771082, za podmínek:  

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemné bude příjmem nájemce 

- doba podnájmu: neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 364/1, 

Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 

podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem  

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4054/18 MJP – Nemocnice Šumperk, a.s. – prodloužení nájemního vztahu založeného nájemní 

smlouvou č. MP 50/2005/Pro  

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           

od 5. 1. 2018 do 22. 1. 2018  dle usnesení rady města č. 3945/17 ze dne 29. 12. 2017, 

změnu nájemní smlouvu č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou dne 30. 12. 2005, ve znění dodatků 
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 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.  

 

Změna nájemní smlouvy spočívá v prodloužení doby nájmu o 10 let do 31. 12. 2035. 

 

V ostatním se nájemní smlouva č. MP 50/2005/Pro ze dne 30. 12. 2005, ve znění pozdějších 

dodatků, nemění. 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4055/18 MJP – podnájem kadeřnictví na adrese Hlavní třída 289/12 v Šumperku  

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, jehož nájemcem je   

Hana Tůmová, bytem Bohdíkovská 2205/63, Šumperk, IČO 73284947, pro podnájemce 

Tomáše Kadlčíka, se sídlem Bělidlo 51, Náměšť na Hané, PSČ 783 44, IČO 60282240, za 

následujících podmínek: 

- doba podnájmu neurčitá 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

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

podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 

- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4056/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0004/2015 

uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. S., jako nájemkyní bytu v domě na 

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

doby nájmu  od  1. 3. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 4057/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě   č. N/0005/2015 

uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. K., jako nájemkyní bytu v domě na 

ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 

nájmu  od  1. 3. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4058/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0006/2015 

uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

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

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

doby nájmu  od  1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4059/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0007/2015 

uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a G. P., jako nájemkyní bytu v domě na 

ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 

nájmu  od  1. 3. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4060/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0009/2014  

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

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. O. R., jako nájemkyní bytu v domě 

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

prodloužení doby nájmu od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4061/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0009/2015  

uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. a J. M., jako nájemci bytu v domě 

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

nájmu  od  1. 3. 2018 do 30. 6.  2020.  

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4062/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0096/OSM uzavřené dne 30. 3. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. N., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Hl. třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu  od  1. 4. 2018 do 30. 6. 2018.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4063/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě   č. N/0011/2015  

uzavřené dne  18. 3.. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. a E. A., jako nájemci bytu v domě 

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

doby nájmu  od   1. 4. 2018 do 30. 6.  2020.  

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4064/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. P/0005/2015  

uzavřené dne  18. 3.. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. a J. N., jako nájemci bytu v domě na 
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 ulici 17. listopadu, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení 

doby nájmu od  1. 4. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4065/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0097/OSM uzavřené dne 20. 3. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Jeremenkově, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku 

č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 4. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4066/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. P/0004/2015  

uzavřené dne  13. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

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

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

nájmu  od  1. 4. 2018 do 30. 6. 2020.  

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4067/18 MJP – dohoda o zániku nájmu nebytových prostor č. 108 – garáž s dílnou v objektu 

Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu nebytových prostor č. 108 – garáž s dílnou v objektu na ulici 

Temenické 2795/109 v Šumperku mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a M. Ř., bytem Šumperk, zastoupený M. Ř., 

bytem Nový Malín, na základě udělení generální plné moci ze dne 4. 12. 2015, jako nájemcem 

na straně druhé,  v termínu 28. 2. 2018.   

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4068/18 MJP - smlouva na pronájem nebytových prostor č. 109 – garáž s dílnou v objektu 

Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          

6. 9. 2017  do 22. 9. 2017 dle usnesení RM č. 3495/17 ze dne 31. 8. 2017, pronájem 

nebytového prostoru – garáže č. 109  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele p.č. 652, k.ú. 
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 Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk, uzavření  nájemní smlouvy   mezi 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné, a M. Ř., bytem Šumperk, zastoupený M. Ř., bytem Nový 

Malín, na základě udělení generální plné moci ze dne 4. 12. 2015,  jako nájemcem na straně 

druhé.   

 

Podmínky: 

Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu od 1. 3. 2018, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Nájemné: celkem 6.061,- Kč/rok/celek, z toho garáž 4.332,- Kč/rok/celek, nájemné 

                       stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.729,- Kč/rok/celek, nájemné  

                       osvobozeno od DPH 

Služby:  dodávky tepla, výše záloh 3.000,- Kč/rok   

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4069/18 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory č. 108 – garáž 

s dílnou v objektu Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Temenická 2795/109, 

Šumperk, označené jako garáž s dílnou č. 108 o celkové podlahové ploše 22.40 m². 

  

Podmínky: 

Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu dle zájmu uchazečů – nájemníků     

                        v  objektu č. 109 na ulici Temenická 2795/109 v Šumperku, výpovědní lhůta  

   3 měsíce    

Nájemné:  celkem 4.368,- Kč/rok/celek, z toho garáž 3.120,- Kč/rok/celek, nájemné  

   stanoveno včetně  DPH v platné sazbě, dílna 1.248,- Kč/rok/celek, nájemné  

   osvobozeno od DPH 

Služby: dodávky tepla, výše záloh 2.400,- Kč/rok 

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením, kteří mají uzavřenu nájemní 

smlouvu k bytu zvláštního určení, ve smyslu § 2300 zákona  č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku.   

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4070/18 MJP – bytová problematika – změna označení účastníka nájemní smlouvy  

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Šumperku na ulici Zahradní, mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, 

a  M. W., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 

Podmínky: nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 3. 2018, nájemné ve výši   

47,-- Kč/m²/měs.   

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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 4071/18 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk   

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu na 

ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku o celkové podlahové ploše  98,3  m², stávající užívání 

prodejna supraphon. 

 

Podmínky: 

 Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  1. 9. 2018. Po dobu rekonstrukce  

                          bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s předpokládaným počátkem    

                          od 1. 4. 2018   

 Nájemné:   minimální výše nájemného nestanovena, v případě zájemce – plátce DPH 

                             nájemné navýšeno o DPH, možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku  

                             2019 

 Služby:   vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu   

                             pronájmu 

 

Podmínky:  

- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Gen. Svobody 7 - neotvírat“, a to na adresu 

Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 

výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 

osvědčení o registraci plátce DPH, 

- náklady na základní rekonstrukci rozvodů vody, elektroinstalace a topení ve stávajícím 

rozsahu provede pronajímatel, 

- všechny ostatní náklady spojené se změnou způsobu užívání prostor ponese ze svého 

nájemce, 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 

28. 2. 2018, do 15:00 hod.,  

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  hodnoceny, 

- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 28. 2. 2018, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 

uchazečů. 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4072/18 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk   

schvaluje 

pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 

nacházejících se v objektu na ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku, hodnotící komisi pro 

posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem prostor sloužících 

k podnikání  v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise:  

Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Lubomír Polášek 

náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Šárka Hanáková  

 

Termín:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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 4073/18 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk   

schvaluje 

úhradu částky 270.664,-- Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttisíc šestsetšedesátčtyři korun českých) 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové 

Město, Praha 2, za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk (pozemek pod 

Domem kultury v Šumperku) v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. 

 

Termín:  23.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4074/18 MJP – zrušení usnesení RM č. 4009/18    

ruší 

usnesení rady města Šumperka č. 4009/18 ze dne 11. 1. 2018 k žádosti o souhlas 

s umístěním sídla společnosti FAINteam s.r.o., z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4075/18 MJP – souhlas s umístěním sídla společnosti FAINteam  s.r.o., v budově Domu kultury 

v Šumperku na adrese Fialova 3 v Šumperku     

souhlasí 

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:  28.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4076/18 MJP – pracovní schůzka zastupitelů se zástupci společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.   

ukládá 

starostovi svolat pracovní schůzku zastupitelů se zástupci VHZ, a.s. dne 19. 2. 2018 v 17:00 

hod. v Geschaderově domě k problematice další správy a provozování vodohospodářské 

infrastruktury po roce 2020.  
 

Termín:  19.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

          

4077/18 MJP – cestovní a úrazové pojištění   

schvaluje  

uzavřít pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 

Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116617, jejímž předmětem je pojištění 

léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné 

osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal, 2. místostarosta 

Mgr. Tomáš Spurný, řidič Josef Maša a Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjedná s účinností 
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 od 3.3.2018 do 02.03.2019. Územní rozsah: Evropa, zahraniční cesty. Výše pojistného činí 

620,-Kč/rok/pojištěná osoba, tj. celkem 3.100,-Kč/rok. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4078/18 MJP – cestovní a úrazové pojištění   

schvaluje  

uzavřít s účinností od 1.3.2018 do 28.2.2021 pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění se 

společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti 

následkem úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození 

způsobeného úrazem, rozsah pojištění: pracovní činnost včetně mimopracovní činnosti. 

Pojištěné osoby: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta RNDr. Jan Přichystal, 2. 

místostarosta Mgr. Tomáš Spurný. Územní rozsah: svět. Výše pojistného činí 2.832,-

Kč/rok/pojištěná osoba. Celková výše pojistného za všechny pojištěné osoby činí 8.496,- 

Kč/rok. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4079/18 MJP – žádost o smluvní řešení realizace stavby  hangáru na pozemcích ve vlastnictví 

města Šumperka v areálu letiště   

schvaluje  

zveřejnit záměr města Šumperka smluvně zřídit právo stavby k části pozemků p.č. 2440, p.č. 

2442, 2439, 2444/1 v katastrálním území Nový Malín o celkové výměře cca 320 m2, ve 

vlastnictví města Šumperk (or. areál letiště Šumperk) za těchto podmínek: 

- účel práva stavby: zřízení stavby hangáru pro hangárování letadel 

- doba práva stavby: 30 let   

- úplata za zřízení práva stavby: 55,-- Kč/m2/rok + případná sazba DPH. Vlastník pozemků 

je oprávněn jednostranně navyšovat výši sjednané úplaty o procento, odpovídající 

kladnému procentu průměrné roční míry inflace vyhlášenému Českým statistickým úřadem 

za předchozí kalendářní rok, pokud průměrná roční míra inflace bude činit 2 % a více. 

Případná záporná procentní hodnota meziroční inflace (tzv. deflace) vyhlášená Českým 

statistickým úřadem nemá na výši úplaty vliv.  

- stavebník uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu   

- stavebník uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva stavby do katastru 

- stavebník je povinen stavbu pojistit 

- k právu stavby bude zřízen zákaz zcizení a zatížení jako právo věcné na dobu 30 let 

- stavebník nemá předkupní právo k pozemkům 

- vlastník pozemků má předkupní právo k stavbě  

- stavba bude zřízena jako stavba dočasná na dobu určitou 30 let. Stavebník je povinen 

k datu skončení doby práva stavby stavbu rozebrat a odstranit a uvést pozemek do 

původního stavu, nedohodne-li se s vlastníkem pozemků písemně jinak. 

- další podmínky stanoví ZM po zveřejnění záměru 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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 4080/18 MJP – změna usnesení RM č. 3952/17 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu: „Přístavba prodejny areálu fy 

ANODUS SZ, p.č. 566/6, k.ú. Šumperk -  přípojka dešťové kanalizace“ 

schvaluje  

změnu usnesení RM č. 3952/17 ze dne 29.12.2017, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést na budoucím služebném 

pozemku p. 2080/23 v k. ú. Šumperk stavbu: Přístavba prodejny areálu ANODUS CZ, p. č. 

566/6, k. ú. Šumperk – přípojka dešťové kanalizace“, mezi budoucím povinným z věcného 

břemene - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 a budoucím 

oprávněným z věcného břemene – ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Zábřežská 596/40, Šumperk, 

IČO 27563936. 

Změna usnesení spočívá v opravě chybně uvedeného budoucího služebného pozemku p. č. 

2080/23 v k. ú. Šumperk, přičemž správně má být uveden pozemek p. č. 2080/2 v k. ú. 

Šumperk. 

V ostatním se usnesení RM č. 3952/17 nemění. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4081/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk, ul. Denisova + 2“   

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat 

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk, ul. Denisova + 2“ přes pozemky p. č. 1994/1, 

1998/1, 1998/3, 1998/7, 2155, st. 1743  v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 35.662,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 7.310,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve výši 

28.352,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene VBb/0017/2014/Pe ze dne 18.09.2014, bude oprávněným uhrazen 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 

 

 

 

4082/18 MJP – správa majetku - rozhledna „Na Háji“   

bere na vědomí 

zprávu o zajišťování správy objektu rozhledny „Na Háji“. 
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4083/18 MJP – prodej p.p.č. 1632/10 v k. ú. Šumperk – výstavba RD při ul. Krameriově 

schvaluje  

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           

od 13. 11. 2017 do 31. 1. 2018 dle usnesení rady města č. 3738/17 ze dne 9. 11. 2017,  

schválit prodej  p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

 

- kupující: Uschemer s.r.o., se sídlem Wolkerova 3058/36, IČO 27768180; 

- 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:  1.300,-- Kč/m2 + 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;  

- 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 

▪ kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí.  

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4084/18 MJP – prodej spoluvlastnického podílu – pozemek pod domem Javoříčko 8, Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      

20. 3. 2017 do 5. 4. 2017 dle usnesení rady města č. 2903/17 ze dne 16. 3. 2017, schválit 

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 157/1000 na st.p.č. 1714/2 v k.ú. Šumperk za 

podmínek: 

- kupující: R. T., Vikýřovice 

- kupní cena 538,-- Kč/m2   

- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4085/18 MJP – prodej části p.p.č. 2262/2 v k.ú. Šumperk, konec ulice Reissovy  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     

18. 1. 2018 do 5. 2. 2018 dle usnesení rady města č. 4001/18 ze dne 11. 1. 2018,  schválit 

prodej části p.p.č. 2262/2 o výměře 24 m2, dle GP p.p.č. 2262/3  o výměře 24 m2 v k.ú. 

Šumperk za podmínek:  

- kupující: J. R. K., Šumperk  

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

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4086/18 MJP – prodej p.p.č. 1282/2 v k.ú. Horní Temenice, konec ul. Pod Senovou  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od    

14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 dle usnesení rady města č. 2487/16 ze dne 10. 11. 2016 

schválit prodej části p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2, dle GP p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2 

v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 

- kupující: J. S., Šumperk a A. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, J. a V. S., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, B. B., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6 a Z. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

- kupní cena 300,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny  

- účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujících  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva. 

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4087/18 MJP – prodej p.p.č. 1282/2 v k.ú. Horní Temenice, konec ul. Pod Senovou  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem           

od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 dle usnesení rady města č. 2487/16 ze dne 10. 11. 2016 

schválit prodej části p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2, dle GP p.p.č. 1282/3 o výměře 29 m2 

v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 

- kupující: J. a V. S., Šumperk 

- kupní cena 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny  

- účel prodeje: zahrada k domu ve vlastnictví kupujících  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva. 

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4088/18 MJP – prodej p.p.č. 1031/12 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  budoucí prodej p.p.č. 1031/12 o výměře 834 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek:  

- budoucí kupující: G. Š., 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 
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 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 smlouvu 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:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4089/18 Výběrové řízení na ředitele organizace Dům kultury Šumperk, s.r.o.  

vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 

Šumperk, IČO 25818830. 

 

Termín:  09.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4090/18 Výběrové řízení na ředitele organizace Dům kultury Šumperk, s.r.o.  

jmenuje 

předsedu a členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Domu kultury 

Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830. 

 

předseda komise: 

Mgr. Zdeněk Brož, starosta  

 

členové: 

RNDr. Jan Přichystal, místostarosta města  

Ing.  Mgr. Jan Havlíček, radní města 

Doc. JUDr. Michael Kohajda, PhD., radní města 

Petr Král, zastupitel města, předseda komise kultury 

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka Městské knihovny v Šumperku,  

Mgr. Vladimír Rybička, ředitel a jednatel DK Šumperk s.r.o. 

Ing. David Gemeš, ředitel spol. Mikulovská rozvojová s.r.o. (všechny kulturní prostory města, 

amfiteátr, hrobka, kino, kinoklub, penzion, pořádání akcí na klíč, mikulovský zpravodaj – 

vlastník město Mikulov 

Mgr. Petra Vaňková, jednatelka spol. Dům kultury Vsetín spol. s.r.o. (dům kultury, kino, 

výstavní galerie – vlastník město Vsetín 

 

náhradníci: 
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 Ing. Marcela Lorencová, ředitelka Kultura Žďár, p.o. (kulturní dům, divadlo, kino, výstavní 

galerie) – zřizovatel město Žďár na Sázavou 

Mgr. A. Antonín Mach, ředitel Klub kultury Uherské Hradiště, p.o. (kulturní klub, reduta) 

 

tajemník komise s hlasem poradním: 

Ing. Helena Miterková,  vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

 

člen komise s hlasem poradním: 

Ing. Jaroslava Macková, vedoucí personálního oddělení kanceláře tajemníka  

 

Termín:  09.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4091/18 Prezentace  rekonstrukce Domu kultury Šumperk, s.r.o. 

bere na vědomí 

prezentaci studie na rekonstrukci objektu Domu kultury Šumperk společností City Upgrade, 

s.r.o., Dukovany 221.  

 

 

4092/18 Transformace Domu kultury Šumperk, s.r.o. 

bere na vědomí 

postup jednotlivých kroků při realizaci odkoupení společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., dle 

předloženého materiálu zpracovaného odborem MJP.   

 

 

4093/18 Zápis do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy v Šumperku na školní rok 

2018/2019  

bere na vědomí 

informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy 

v Šumperku pro školní rok 2018/2019, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 a v pátek            

6. 4. 2018. 

 

 

 

4094/18 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2017 

schvaluje 

výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2017 v souladu 

s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4095/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   T. V., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

Výše částky:   70.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4096/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO: 02214652 

Zastoupený: Annou Kouřilovou 

Účel použití:   na činnost 

Výše částky:  25.000 Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4097/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

 

 

 

Příjemce:   Svaz důchodců ČR, MO pracovníků školství, Šumperk, 8. května 870/63, 

Šumperk, IČO: 01586980 

Zastoupený: Mgr. Helenou Záchovou 

Účel použití:   na činnost 

Výše částky:     10.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4098/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 

Šumperk, IČO: 02214946 

Zastoupený: Márií Chmelařovou   

Účel použití:   na činnost 

Výše částky:    20.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4099/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s - Řecká obec Šumperk, 

pobočný spolek, Březinova 2109/8, Šumperk, PSČ 787 01, IČO: 64986012 

Zastoupený: Teodorou Vintrovou   

Účel použití:   na činnost 

Výše částky:     5.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4100/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   JM Sidecar klub v AČR, Šumperk, Italská 3064/22, Šumperk, IČO: 03788113 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Krejčí 

Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

Výše částky:    20.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4101/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017 

 

Příjemce:   Tělocvičná jednota Sokol Šumperk - Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 

IČO: 49561375 

Zastoupený: Evou Filipiovou 

Účel použití:   na činnost 

Výše částky:    20.000 Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4102/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   D. Š., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s mezinárodními atletickými závody vozíčkářů v Arabských 

emirátech 

Výše částky:  20.000 Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

  

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4103/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

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 02.11.2017: 

Příjemce:   M. V., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s provozem autokrosu 

Výše částky:  50.000 Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2019 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4104/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

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 02.11.2017 

Příjemce:   Josef Macek DiS., Zahradní 2668/7, Šumperk, IČO: 05692369 

Účel použití:   na náklady spojené s  natočením videoklipu šumperské skupiny Fleksible 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4105/18 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2017 

bere na vědomí 

zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2017. 

 

 

4106/18 Žádost ZŠ Šumavská 21 o uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Šumavská 21, IČO: 00852287,  Mgr. Viktora Vernera pro období trvání 

projektu „Moderní formy výuky ZŠ Šumperk, Šumavská 21“, číslo projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002814 financovaného z prostředků EU – OP VVV, tj. od 

01.02.2018 do 31.01.2019, ve znění náplně práce – odborné vedení projektu. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4107/18 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2018 

schvaluje 

v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

organizací města Šumperka na rok 2018: 

 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Odpisový plán: 

Celkem: 
Hlavní 

činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk, 

Dr. E .Beneše 1, IČO: 00852295 

PaedDr.  

Milan Tichý 634.911,00 633.459,00 1.452,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63, IČO: 00852317 

Mgr.  

Radovan Pavelka 243.082,00 234.765,64 8.316,36 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38, IČO: 00852864 

PaedDr.  

Hynek Pálka 175.849,00 166.692,00 9.157,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO: 60339381 

Mgr.  

Petr Málek 126.132,00 117.132,00 9.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21, IČO: 00852287 

Mgr.  

Viktor Verner 216.619,00 194.189,00 22.430,00 
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Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk,  

Prievidzská 1, IČO: 00852091 

Mgr.  

Yvona Šimková 512.069,00 511.561,00 508,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25, IČO 60801085 Silvie Zjavková 352.898,00 340.585,00 12.313,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk,  

Nerudova 4B, IČO: 71011994 

Bc. 

Pavlína Bošková 212.640,00 212.640,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO: 

00852082 

PhDr.  

Petra Müllerová, 

Ph.D. 115.522,00 115.522,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3, IČO: 00851400 

MgA. 

Kamil Navrátil 348.442,00 348.442,00 0,00 

Městská knihovna Šumperk,  

17. listopadu 6, IČO: 65496604 

Mgr.  

Kamila Šeligová 42.576,00 42.576,00 0,00 

 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4108/18 Příspěvková organizace města Šumperka – souhlas s podáním žádosti o dotace 

souhlasí 

s podáním žádosti Městskou knihovnou Šumperk, 17. listopadu 6, IČO: 65496604, o dotaci 

z dotačního programu Krajského úřadu Olomouckého kraje – Program podpory kultury 

v Olomouckém kraji 2018 na akci XIV. ročník festivalu Město čte knihu. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4109/18 Příspěvková organizace města Šumperka – souhlas s podáním žádosti o dotace 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO: 00852082, o individuální dotaci 

Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů provozní činnosti Střediska ekologické 

výchovy Švagrov pro rok 2018.    

  

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

4110/18 Prodejní ceny propagačních předmětů  

schvaluje 

jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 

DPH): 

 

- Mapa turistických zajímavostí (Jeseníky, Králický Sněžník)    60 Kč 

- Taška papírová          11 Kč 

- Igelitová taška            6 Kč 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4111/18 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2017  

doporučuje ZM  

vzít na vědomí zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2017.  

 

 

4112/18 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období školních jarních prázdnin   

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem  v období školních jarních prázdnin ve dnech 5. 3. 2018 až 11. 3. 2018. 

 

 

4113/18 Výjimka z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Šumperk,       

Sluneční 38   

povoluje 

v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s § 7 odst. 1 vyhlášky  

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, a to od počátku měsíce března 2018 do konce měsíce 

června 2018, a to z 15 na 17 dětí od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.  

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4114/18 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních a vánočních prázdnin  

bere na vědomí  

přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem po dobu dvou týdnů 

během hlavních letních prázdnin a po dobu vánočních prázdnin. 

 

 

4115/18 Prodej Olomouc region Card v Informačním centru Šumperk  

schvaluje 

uzavření komisionářské smlouvy o prodeji produktu turistické karty  Olomouc region Card s 

reklamní agenturou m-ARK, se sídlem Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO 44903383, 

zastupovanou RNDr. Ivanem Markem. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 

2018.  

   

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4116/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

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       

100 tis. Kč. 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4117/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, použití fondu investic k financování 

investičních výdajů, a to na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – vybavení víceúčelové 

gymnastické haly v celkové výši do 200 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4118/18 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 

podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018.  

 

Termín:  10.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4119/18 Projekt „We are the Europe – Euroscepticism, no thanks“ s partnerským městem 

Sulmona, Itálie 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do projektu „We are the Europe – Euroscepticism, no thanks“ 

s partnerským městem Sulmona, Itálie.  

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4120/18 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

- Mateřskou školu Sluníčko, Šumperk, Evaldova 25, p. o., se sídlem Evaldova 25, 787 01 

Šumperk, IČO 608 01085, na pořádání Jarního koncertu dne 10. května 2018. 

- Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z. s., se sídlem Komenského 9, 787 01 

Šumperk, IČO 64094740, na pořádání benefičního koncertu 26. června 2018. 

  

Termín:  10.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4121/18 Udělení čestného občanství in memoriam V. V. 

doporučuje ZM  

udělit čestné občanství města Šumperka in memoriam V. V.   

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

4122/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0026/2015  uzavřené dne 26.1.2016 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. Ř., zastoupeným 

zmocněncem M. Ř., 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 37,- Kč/m2 /měs. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4123/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/003/2015 

uzavřené dne 16.2.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. V., zastoupeným opatrovníkem J. V., 

jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické na straně druhé, 

za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28.2.2019 

- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4124/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0010/OSM uzavřené dne 24.1.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 jako pronajímatelem na straně jedné, a Z. a L. K., Šumperk, 

jako nájemci bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově na straně druhé, za 

podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu neurčitou  od 1.2.2018  
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 - měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4125/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0067/OSM uzavřené dne 14.2.2017  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. H., Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově na straně druhé, 

za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.3.2018  

- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 

 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4126/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu 

o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné, a J. T., trvale bytem Sudkov, jako nájemkyní na straně druhé, 

za podmínek:  
 

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

1.3.2017  

- měsíční nájemné ve výši 37,- Kč/m2 /měs. 

 

Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4127/18 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2017   

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2017. 

 

 

4128/18 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2017   

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2017.  
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4129/18 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2018   

schvaluje  

projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2018.  

 

Termín:  08.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

4130/18 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2018   

pověřuje  

manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání žádosti o státní účelovou dotaci z 

Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 Ministerstva vnitra České 

republiky. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Skálová 

4131/18 Fond na úpravu zevnějšku   

doporučuje ZM   

schválit statut Fondu na úpravu zevnějšku s účinností od 1. 3. 2018.  

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

 

4132/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

bere na vědomí   

hodnocení činnosti a účast v komisích RM: 

- pro přidělování grantů a dotací 

- životního prostředí a čistoty ve městě 

- majetkoprávní a bytového hospodářství 

- dopravy a BESIP 

- pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

- školství a sportu 

- kultury a letopisecká 

- sociální 

- obchodu, živností a cestovního ruchu 

- 132 

- strategického rozvoje, výstavby a architektury  

 

   

4133/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

odvolává   

Petra Markovského z pozice člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

k 31. 1. 23018. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4134/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

odvolává   

Jolanu Rippelovou z pozice člena komise kultury a letopisecké k 31. 1. 2018. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4135/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

odvolává   

Ing. Marii Vychopeňovou z pozice člena komise sociální k 31. 1. 2018. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4136/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

odvolává   

Romana Kováře z pozice člena komise obchodu, živností a cestovního ruchu k 31. 1. 2018. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4137/18 Hodnocení činnosti komisí, účast a personální záležitosti   

bere na vědomí   

rezignaci Jana Horáka na pozici člena komise 132 k 31. 1. 2018. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4138/18 Smlouva o dílo – komplexní podpora programových a dalších produktů 

Technologického centra ORP   

schvaluje   

uzavření smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, se společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 

Jihlava, IČO 47903783, na komplexní podporu programových a dalších produktů 

Technologického centra obce s rozšířenou působností Šumperk  

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4139/18 Smlouva o dílo – komplexní podpora programových a dalších produktů 

Technologického centra ORP   

ukládá   

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 částku 176.176,-- Kč 

včetně DPH.   

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4140/18 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2018  

bere na vědomí 

  Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2018. 

 

4141/18 Prodej materiálu civilní ochrany Šumperk ve veřejné dražbě 

schvaluje 

prodej materiálu civilní ochrany Šumperk ve veřejné dražbě dle předloženého materiálu, 

nejvyšší nabídce.   

 

Termín:  31.08.2018 

       Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

4142/18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 

982707-0688/2015, E2018/01672/D1 s Českou poštou, s.p., IČO 47114983, se sídlem 

Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, na dobu neurčitou od 01.04. 2018, v ceně 

služby dle aktuálního ceníku. 

 

Termín:  30.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

4143/18 Svatební obřady – zrušení termínů 

schvaluje 

stanovené termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu 

Šumperk ve dnech 12.05.2018, 19.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2017, 18.08.2018, 

15.09.2018, 06.10.2018, 13.10.2018. 

 

Termín:  09.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

4144/18 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017 

schvaluje 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017.  

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4145/18 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017.  

 

Termín:  22.02.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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 4146/18 Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro lokalitu “Za Hniličkou“ – Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s., nové připojení odběrného elektrického zařízení  

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elekt. zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_4121368733 v rámci stavby: 

„Výstavba komunikace a inž. sítí pro lokalitu „Za Hniličkou“ s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 

 

Termín:  12.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

  

4147/18 Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro lokalitu “Za Hniličkou“ – Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s., nové připojení odběrného elektrického zařízení  

schvaluje 

uzavření nepojmenované smlouvy mezi Městem Šumperk a Dětským klíčem Šumperk, o.p.s. 

se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957, na základě které Dětský klíč Šumperk, 

o.p.s. uhradí Městu Šumperk zvýšené náklady spojené s navýšením rezervovaného příkonu 

z 32A na 63A pro objekt Dětského klíče ve výši 15.500,- Kč bez DPH (což je navýšení podílu na 

oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu) a 

náklady za nové připojení odběrného el. zařízení také pro objekt Dětský klíč ve výši 40.000,- Kč 

bez DPH (podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním 

požadovaného příkonu 80A) k pozemku parc.č.1031/16 v k.ú. Horní Temenice, jejímž 

vlastníkem je Dětským klíčem Šumperk, o.p.s.  

Termín:  12.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

4148/18 Letiště – přistávací dráha   

schvaluje 

vyloučit vybraného uchazeče Aeroklub Strakonice z.s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice IČO 

00475645 z veřejné zakázky „Letiště Šumperk – přistávací dráha“ dle § 124 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb. z důvodu neposkytnutí součinnosti zadavateli při uzavírání kupní smlouvy. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

4149/18 Letiště – přistávací dráha   

schvaluje 

dodavatelem dlaždic na veřejnou zakázku „Letiště Šumperk – přistávací dráha“  ARDENT Brno 

spol. s r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 47916842.  

Nabídková cena je  2.971.780 Kč bez DPH, tj. 3.595.853 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

4150/18 Letiště – přistávací dráha   

ukládá 

odboru FaP zapracovat do rozpočtu města pro rok 2018 částku 200 tis. Kč na akci „Letiště 

přistávací dráha“. 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 



 

36|37 

RM 83 – 08.02.2018 

 

  

 

4151/18 Singl trail Šumperk, akce „Cyklotratě v příměstském rekr. lese v Šumperku“    

schvaluje  

- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Cyklotratě v příměstském rekr. lese       

v Šumperku“  

 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, Ing. Eva 

Mičkechová 

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Lenka 

Krobotová 

 

- minimální  seznam zájemců ve složení: 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

STAVOKOMPLEX  TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 

Ladislav Ščuka, B. Němcové 6, 787 01 Šumperk, IČO 61570672 

ROADMEDIXC s.r.o., Pod Senovou 70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 

MORYX Group s.r.o., Potoční 85, 788 13 Vikýřovice, IČO 28590104 

Petr Osladil, Zámecká 80, 788 13 Vikýřovice, IČO 74450409 

Leoš Prachař, Šumperská 372, 788 14 Rapotín, IČO 64110389 

 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4152/18 Akce „Knihovna – gastro vybavení“   

schvaluje 

- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce „Knihovna - gastro vybavení“  

 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf,  Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ladislav Trčka, Mgr. Kamila 

Šeligová                                  

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Helena Miterková,             

Bc. Martina Vondrková        

 

- minimální seznam zájemců ve složení: 

Hevos interier s.r.o., Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh, IČO 25861492  

FINEZZA FACILITY s.r.o., Pavlovova 44, 700 30 Ostrava, IČO 29398096 

MAVA spol. s r.o., Sovova 5, 703 00 Ostrava, IČO 48387555 

GASTRO MACH s.r.o., Štefánikova 61, 612 00 Brno, IČO 27818861 

Zdeněk Vondra – GAVONA, Denisova 8, 787 01 Šumperk, IČO 65173694 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 
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4153/18 Žádost o dotaci na projekt „Technika pro JSDH města Šumperka“   

schvaluje 

podat žádost o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu JSDH 2018 na 

spolufinancování techniky JSDH města Šumperka.  

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

4154/18 Klapperothova manufaktura – přípravné práce   

schvaluje 

zadání přípravných prací na objektu bývalé Klapperothovy manufaktury firmě STAVOKOMPLEX 

TVM, s.r.o., IČO 25827375, v částce 1.448.709,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  16.02.2018 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4155/18 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 22. 2. 2018 včetně programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Jan Přichystal     Mgr. Tomáš Spurný 

1. místostarosta        2. místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet roku 2018, rozpočtové opatření číslo II

číslo položka rozpočtu - příjmy změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

Nedaňové příjmy 2 530

35/II. Příjmy právního oddělení 1 550 příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena

36/II. Příjmy odboru ŠKV 30 reklama a propagace ČEZ v rámci akce Vánoce na Točáku 2017 /platba 2018/

37/II. Nájemné za les 950 mimořádná těžba 2017-likvidace kůrovcové kalamity /Dodatek č.3/ - platba v roce 2018

Ostatní neinvestiční transfery 4 251

38/II. Příspěvek na výkon státní správy 396 aktualizace příspěvku ze státního rozpočtu na rok 2018

39/II. Volby ČR 777 dotace MF - volba prezidenta ČR

40/II. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče -176   aktualizace dle Rozhodnutí ÚP ČR na rok 2018

41/II. Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 2 166 Olomoucký kraj - Smlouva o poskytnutí dotace

42/II. Vypořádání roku 2017 1 088 vypořádání - mzdy 12/2017

Kapitálové příjmy  11 000

43/II. Veselá školka - navýšení kapacity MŠ 11 000 předpoklad dotace  

PŘÍJMY CELKEM 17 781

číslo položka rozpočtu - výdaje změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

Kancelář tajemníka 1 142

44/II. Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců 1 142 katalog prací NV č. 399/2017 Sb. - přehodnocení zařazení zaměstnanců do platových tříd

Oddělení informatiky /kancelář tajemníka/ 192

45/II. Provozní výdaje 192 zpracování analýzy GDPR za město Šumperk

46/II. Provozní výdaje -130 přesun prostředků na el. energii

47/II. Technologické centrum 130 přesun prostředků na el. energii

Odbor správní a vnitřních věcí 2 642

48/II. Provozní výdaje 1 865 přesun prostředků z oddělení správy majetku odboru MJP na zajištění úklidu úřadoven

49/II. Volby ČR 777 dotace MF - volba prezidenta ČR

Odbor sociálních věcí 1 422

50/II. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 598 převod nevyčerpaných prostředků roku 2017 - pěstounská péče

51/II. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče -176 aktualizace dle Rozhodnutí ÚP ČR na rok 2018

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 2 166

52/II. Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 2 166 Olomoucký kraj - Smlouva o poskytnutí dotace

Odbor finanční a plánovací -1 571

53/II. Členství města v různých organizacích 27 vstup města do Sdružení místních samospráv ČR usnesení ZM 948/17

54/II. Vypořádání roku 2017 -1 598 převod nevyčerpaných prostředků roku 2017 - pěstounská péče

Odbor majetkoprávní-oddělení správy majetku -1 865

55/II. Náklady úřadoven MěÚ -1 865 přesun prostředků na odbor správní a vnitřních věcí na zajištění úklidu úřadoven

Odbor RUI 2 514

56/II. Komunikace Evaldova (zeleň) 54 poslední fakturace za následnou péči

57/II. Veselá školka - navýšení kapacity MŠ 1 475 dokončovací práce, úprava plotu a zeleně, nábytek

58/II. Areál CO Luže - střecha 985 oprava střechy na budově garáží v areálu Luže, dle usn. RM č. 4022/18

VÝDAJE CELKEM 6 642

PŘÍJMY - VÝDAJE 11 139
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