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Naše čj.: MUSP 22334/2018 

Naše sp. zn.: 22329/2018 TAJ/JIŠT *MUSPX01UQHI2* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 85. schůze rady města Šumperka ze dne 8. 3. 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. 

4165/18 Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2017   

bere na vědomí  

„Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2017“              

a „Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním   

obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“. 

4166/18 Finanční záležitosti – rozpočtová opatření č. IV roku 2018 

schvaluje  

rozpočtová opatření č. IV roku 2018: 

příjmy ve výši:                 13 tis. Kč 

výdaje ve výši:              296 tis. Kč 

 

příjmy celkem:    600.405 tis. Kč 

výdaje celkem:   721.771 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  748.375 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                     739.225 tis. Kč 

 

       Termín:  31.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4167/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3816/17, 3934/17, 3936/17, 3937/17, 3985/18, 3986/18, 3292/17, 3773/17, 

3931/17, 3944/17, 3946/17, 3948/17, 3949/17, 3958/17, 3981/17, 3984/18, 

3991/18, 3992/18, 3993/18, 3994/18, 3995/18, 3996/18, 3997/18, 4020/18, 

4023/18, 4027/18, 4029/18, 4030/18, 4031/18, 4034/18, 4035/18, 4036/18, 

4047/18, 4048/18, 4049/18, 4050/18, 4052/18, 4053/18, 4071/18, 4072/18, 

4073/18, 4074/18, 4075/18, 4076/18, 4083/18, 4084/18, 4085/18, 4086/18, 

4087/18, 4088/18, 4089/18, 4094/18, 4095/18, 4096/18, 4097/18, 4098/18, 

4099/18, 4100/18, 4101/18, 4102/18, 4103/18, 4104/18, 4106/18, 4107/18, 

4108/18, 4109/18, 4110/18, 4113/18, 4115/18, 4116/18, 4117/18, 4119/18, 

4121/18, 4129/18, 4130/18, 4131/18, 4133/18, 4134/18, 4135/18, 4136/18, 
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4137/18, 4139/18, 4143/18, 4144/18, 4145/18, 4148/18, 4149/18, 4150/18, 

4151/18, 4152/18, 4153/18, 4154/18.  

 

4168/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení:  

3947/17 do 30.04.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

3968/17 do 12.04.2018 Zodpovídá: Ing. Volf  

4008/18 do 12.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4138/18 do 12.04.2018 Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4169/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2888/17 

ruší 

usnesení RM č. 2888/17 ke zpracování návrhu pravidel, která budou upravovat zejména 

vzhled a umísťování předzahrádek na veřejném prostranství v pěší zóně a dalších lokalitách na 

území města Šumperka. 

 

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Vozda 

 

4170/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4090/18 

ruší 

usnesení RM č. 4090/18, kterým byla jmenována komise pro výběrové řízení na obsazení 

funkce ředitele Domu kultury Šumperk, s.r.o.   

Termín:  08.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4171/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Římskokatolická farnost Šumperk, IČO 48005541, se sídlem: Kostelní nám. 2, 

787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 50.000,--Kč na dokončení fresek v kostele sv. 

Jana Křtitele. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4172/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Klub tanečního sportu Šumperk, z.s., IČO 68318545, se sídlem Bří. Čapků 

1829/27, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 15.000,-- Kč na organizaci taneční 

soutěže o pohár Univ. Prof. Dr. Viktora Dostala. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4173/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Charita Šumperk, IČO 48005894, se sídlem Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, 

peněžitý dar ve výši 30.000,-- Kč na podporu její činnosti. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4174/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z.s., IČO 64094740, se sídlem 

Komenského 9, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 68.500,-- Kč na reprezentaci v 

zahraničí. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4175/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Spolek GALIMATYÁŠ, IČO 22764224, se sídlem Sadová 158/4, 787 01 

Šumperk, peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč na podporu činnosti spolku. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4176/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s., IČO 70626332, se sídlem Lázeňská 

238, 788 15 Velké Losiny, peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč na organizaci letního tábora. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4177/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

souhlasí, 

aby Základní škola Šumperk, Šumavská 21,  IČO 00852287, se sídlem Šumavská 21, 787 01 

Šumperk, přijala v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, finanční dar v celkové hodnotě 15.000,-- Kč 

od  Dr. med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, který bude účelově poskytnut na 

činnost pěveckého sboru při ZŠ.  

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4178/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, se sídlem Šumavská 

21, 787 01 Šumperk, peněžitý dar ve výši 15.000,-- Kč na činnost pěveckého sboru při 

ZŠ. 
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Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4179/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace, 

IČO 60341661, se sídlem Loučná nad Desnou 58, PSČ 788 11, peněžitý dar ve výši 

30.000,-- Kč na reprezentaci v zahraničí. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4180/18  MJP – dary Dr. med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárkyně Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je E. S., bytem Bludov, peněžitý dar ve výši 15.000,-- Kč na vzdělávací kurz pro 

filmové dokumentaristy pro syna obdarované J. S.. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperk 

na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací 

smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  30.04.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4181/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu: „RD na parcele č. 1350/49, 

Šumperk – vodovodní a kanalizační přípojka,  zpevněný sjezd“ 

schvaluje 

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

smlouvu o právu provést na pozemku p. č. 1350/39 v k. ú. Šumperk stavbu: „RD na parcele č. 

1350/49, Šumperk – vodovodní a kanalizační přípojka, zpevněný sjezd“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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Budoucí oprávnění z věcného břemene: 

O. a J. P., oba bytem Šumperk 

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 40,-- 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 oprávnění, minimálně ale ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 

úplaty provedou budoucí oprávnění před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucích 

oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 2020.              

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

 

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4182/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě pro stavbu přípojek vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, STL 

plynovodu, pro připojení stavby: „Rodinný dům, Horní Temenice p.č. 99/6, 103/4“  

schvaluje 

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

jejímž předmětem bude zřízení práva uložit a provozovat na pozemku p. č. 103/3 v k. ú. Horní 

Temenice přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, STL plynovodu, pro účely 

připojení stavby: „Rodinný dům, Horní Temenice p. č. 99/6, 103/4“ 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněná z věcného břemene: 

B. R., bytem Šumperk 

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 40,-- 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 oprávnění, minimálně ale ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 

úplaty provede budoucí oprávněná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucí 

oprávněné, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 2020.             

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněná je povinna dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

 

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4183/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Zábřežská“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 

práva umístit a provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 539/38, 540/1, 547/24, 

553/3, 556/1, 556/20, 570/7, st. 1903/2, st. 1904/2, 2074, 2075/2, 2075/3, 2080/2, 

2169/2, st. 5052, 556/29 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk                

– Zábřežská“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a právo 

vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567. 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m 

délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 

úplaty provede budoucí oprávněný před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě 

nejpozději do 15 dnů od podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 2020.         

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

 

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4184/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 3. etapa – 

úsek I, J, Y, F, 4. etapa – úsek 1, B, C, D, E, F, G, H, L“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 

v právu uložení a provozování podzemního vedení multifunkční komunikační sítě 

v celkové délce 3212 m přes pozemky p. č. 540/1, 547/24, 556/44, 2032, 2074, 

2075/3, 2169/2, 2244/1, 2246, 2247, st. 725/7, 9/24, 11/8, 25/1, 25/13, 25/14, 

135/1, 142/1, 145/2, 145/3, 145/8, 927/11, 927/49, 927/56, 927/57, 927/58, 

927/59, 927/60, 927/61, 927/62, 999/3, 999/5, 999/10, 999/34, 999/49, 

999/61, 999/73, 1017/5, 1067/7, 1093/9, 1093/56, 1093/57, 1093/58, 1093/62, 

1093/63, 2034/1, 2034/2, 2035/2, 2076/3, 2080/2, 2080/20, 2152/1, 2232/2, 

2299, 2355/1, 2355/2, 3237 v k. ú. Šumperk a pozemky p. č. 108/1, 108/90, 

108/92, 108/94, 108/96, 108/98, 108/99, 108/100, 108/101, 108/2, 108/6, 

108/8, 108/11, 108/14, 108/15, 108/16, 108/19, 108/21, 108/22, 108/23, 

108/32, 108/55, 108/61, 108/66, 108/90, 709/25, 709/26, 709/27 v k. ú. Dolní 

Temenice. 
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Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČO 25382292. 

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 385.590,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 19.550,-- Kč včetně DPH, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 366.040,-- Kč včetně DPH, zaplacené na základě smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést stavbu 

VBb/0027/2012/Pe a VBb/0034/2012/Pe ze dne 22.10.2012, 

VBb/0004/2013/Pe ze dne 31. 1. 2013, VBb/0012/2014/Pe ze dne 28. 4. 2014, 

bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4185/18  MJP – sdělení Ing. Luboše Cekra dle ust. § 54 zákona o obchodních korporacích 

bere na vědomí 

sdělení Ing. Luboše Cekra dle ustanovení § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, adresované městu Šumperku, jako jedinému akcionáři společnosti Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 65138163, o 

okolnostech předvídaných ustanovením § 54 zákona o obchodních korporacích. 

 

 

 

4186/18  MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce areálu Luže, vypůjčitel Armáda spásy v ČR  

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0005/2014 uzavřené dne 31. 1. 2014 

mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Armádou spásy v České republice, z. s., IČO 

40613411, se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, jako vypůjčitelem, 

kterou byly vypůjčeny nemovitosti a movité věci v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, 

obec Šumperk, kterým dojde ke změně sjednaných podmínek tak, že z předmětu výpůjčky 

budou vyjmuty movité věci v celkové pořizovací hodnotě 172.335,76 Kč včetně DPH                 

z vybavení interiéru Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší, které pořídilo město 

Šumperk na základě smlouvy o dílo č. 17017/SOD ze dne 23. 3. 2017, zhotovitel: NOSTA, 

s.r.o., z důvodu, že předmětné movité věci nejsou v účetnictví města Šumperk evidovány jako 

samostatné movité věci, ale byly zaúčtovány jako součást budovy č.p. 3313 na st.p.č. 1763 

v k.ú. Šumperk, obec Šumperk. 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4187/18  MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín – výstavba vodní nádrže 

v „Malínské rokli“ 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 3487 o výměře cca 5000 m2 v k.ú. Nový 

Malín za podmínek: 

- do doby vydané kolaudace stavby bude sjednána smlouva budoucí kupní; 

- účel prodeje: výstavba vodní nádrže č. 3, včetně zřízení staveniště (dále jen výstavba); 

- kupní cena: 103,-- Kč/m2 + platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny, kupní cena je stanovena bez stávajícího lesního porostu; 

- záloha na kupní cenu ve výši 50 % bez DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

smlouvy budoucí kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva; 

- rozsah budoucího prodeje je stanoven ze situace k vydání souhlasu se stavbou a jedná se 

o obvod staveniště s tím, že samotná plocha výstavby je stanovena na cca 3500 m2; 

- prodávající si sám odtěží stávající lesní porost před započetím výstavby;   

- kupující je povinen oznámit výstavbu nejpozději 3 měsíce před jejím započetím, aby 

kupující zajistil odtěžení stávajícího lesního porostu; 

- kupující předloží prodávajícímu do 31. 12. 2019 stavební povolení na výstavbu, pokud 

nebude stavební povolení předloženo, sjednává si prodávající právo od smlouvy odstoupit; 

- stavba bude dokončena v termínu nejpozději do 31. 12. 2021; 

- prodávající se zavazuje, že po podpisu smlouvy budoucí kupní bude vydán souhlas se 

stavbou za podmínek vydaných ve vyjádření správce lesa PMŠ a.s. ze dne 09.02.2018;    

- vlastnické právo k předmětu budoucího prodeje bude převedeno po dokončení stavby, po 

zaměření výstavby a určení hranic předmětu prodeje, nejpozději do 31.05.2022. 

 

Termín:  19.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4188/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

T., bytem Šumperk,  jako nájemkyně na straně druhé. 

Podmínky:  

Nájemní smlouva na dobu určitou počínaje dnem 8. 4. 2018 do 30. 6. 2019, nájemné ve výši  

47,-- Kč/m²/měs.   

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4189/18  MJP – správa majetku – pronájem garáže č. 108 s dílnou v Šumperku na ulici 

Temenické 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          

14. 2. 2018  do 5. 3. 2018 dle usnesení RM č. 4069/18 ze dne 8. 2. 2018, pronájem 

nebytového prostoru – garáže č. 108  s dílnou na parcele p.č. 652, k.ú. Dolní Temenice na 

adrese Temenická, Šumperk a uzavření  nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se 

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

N., zastoupenou opatrovníkem A. N., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.   
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Podmínky: 

doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 4. 2018, 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 v Šumperku. 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4190/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu  na ulici Čsl. armády v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

J., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 4. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4191/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

H. T. , Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 4. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   

  

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4192/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

a M. S., bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

1. 4. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4193/18 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 245/7 v Šumperku – 

uzavření budoucí nájemní smlouvy 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od           

12. 2. 2018 do 28. 2. 2018 dle usnesení rady města č. 4071/18 ze dne  8. 2. 2018   uzavřít 

budoucí nájemní smlouvy s Petrem Zaoralem, bytem  Malá 3006/3, Šumperk, IČO 68195311, 

jejímž předmětem bude nebytový prostor na ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku   o celkové 

podlahové ploše   98,3 m².   

Podmínky: 

- 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 

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději  do 31. 8. 2018 

- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících změnu 

účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  

- doba nájmu neurčitá 

- výpovědní lhůta 6 měsíců  

- výše nájemného 222.000,-- Kč/rok/k celku + DPH s možností valorizace o koeficient 

inflace od roku 2019 

- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby - vodné/stočné včetně dešťové vody a 

elektřinu společných prostor domu, náklady na elektřinu a plyn spotřebovanou 

v nebytovém prostoru bude hradit nájemce přímo jednotlivým dodavatelům 

- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 

odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených do 

majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor 

 

Termín:  30.04.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4194/18 MJP – pozemek st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk – pozemek pod Domem kultury               

v Šumperku 

bere na vědomí 

písemné posouzení právních vztahů k pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk zpracované JUDr. 

Tomášem Sejkorou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Gorazdova 355/5, PSČ 120 00, IČO 

06528139. 

 

 

4195/18 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1845/157 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část p.p.č. 1845/157 o výměře 108 m2 za 

podmínek:  

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 

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

zápis vkladu vlastnického práva do katastru.  

 

Termín:  15.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4196/18 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1845/146 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat p.p.č. 1845/146 o výměře 51 m2 za podmínek:  

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 

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

a  ½ nákladů spojených  s vyhotovením geometrického plánu 

- účel: plocha pro údržbu místní komunikace 

 

Termín:  15.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4197/18 MJP – prodej části p.p.č. 1960/1 a části p.p.č. 1959/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM  

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     

13.11.2017 do 29.11.2017 dle usnesení rady města č. 3775/17 ze dne 9.11.2017, schválit 

prodej části p.p.č. 1960/1 o výměře 2236 m2, dle GP p.p.č. 1960/19  o výměře 2236 m2 a 

části p.p.č. 1959/2 o výměře 223 m2, dle GP p.p.č. 1959/26 o výměře 223 m2,  obě v k.ú. 

Šumperk, za podmínek: 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu z kupní ceny; 

- kupující: L. a M. Ž., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši ½  a J. a H. P., oba 

bytem Dolní Studénky, PSČ 748 20; 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva; 

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

- kupující převezmou závazky povinného z věcného břemene ze sjednaného věcného 

břemene chůze a jízdy přes část p.p.č. 1960/1 a části p.p.č. 1259/2 oba v k.ú. 

Šumperk, ve prospěch oprávněného z věcného břemene; 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

Termín:  22.03.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4198/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě pro stavbu: „Výstavba vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na 

p.č. 291, k.ú. Horní Temenice“, lokalita při ul. Bohdíkovské 

schvaluje  

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

jejímž předmětem bude zřízení práva uložit a provozovat na pozemku p. č. 1327/3 v k. ú. 

Horní Temenice přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a STL plynovodu, pro účely připojení 

plánované výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 291 v k. ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávnění z věcného břemene: 

R. Ž., bytem Opava Město 

Z. Ž., bytem Šumperk 
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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 40,-- 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 oprávnění, minimálně ale ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 

úplaty provedou budoucí oprávnění před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucích 

oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 12. 2020.           

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4199/18 Smlouva o právu provést stavbu „Sportovní lázně – Sanatorka Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, kterou vlastník pozemku p.č. 607/3 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, 

zřídí pro stavebníka právo provést na části předmětného pozemku o výměře cca 430 m2 

stavbu „Sportovní lázně – Sanatorka Šumperk“, dle ověřené projektové dokumentace 

společnosti AMTB s.r.o., se sídlem Hanušova 100/10, Lazce, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

26381397. 

- Vlastník pozemku: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461 

- Stavebník: MAPO Activity s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, Prostějov, PSČ 796 01, 

IČO 05543240 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2020 
 

         Termín:  30.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4200/18 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí  

informace správce veřejných komunikací a veřejné zeleně o plánu jarního čištění 

chodníků, komunikací a veřejné zeleně a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek 

a chodníků za období od listopadu 2017 a do konce února 2018. 

  

4201/18 Knihovna - interiér 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Knihovna - interiér“ 

dodavatelem interiéru  uchazeče  INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská  148/61, 735 42 Těrlicko,  

IČO 25367468. Nabídková cena je 9.895.213,-- Kč bez DPH, tj. 11.973.207,73 Kč včetně 

DPH. 

         Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4202/18 Kino Oko – posunutí termínu dokončení 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 3. 1. 2018 na stavbu „Kino Oko       

– elektroinstalace“ uzavřenou s firmou ELEKTROMONT RAPOTÍN, s.r.o., V Lukách 647, 788 14 

Rapotín, IČO 26862107, na prodloužení termínu komplexního dokončení realizace předmětu 

plnění na 19. 5. 2018, vyplývající z nárůstu objemu prací. 
 

 

         Termín:  22.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4203/18 Kino Oko -  posunutí termínu dokončení 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 03.01.2018 na stavbu „Kino Oko – 

stavební práce“ uzavřenou s firmou ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 

Rapotín, IČO 26862107, na prodloužení termínu komplexního dokončení realizace předmětu 

plnění na 14. 5. 2018, vyplývající z nárůstu objemu prací. 
 

 

         Termín:  22.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4204/18 Kino Oko – posunutí termínu dokončení 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č. 2018/0039/RUI ze dne 24. 1. 2018 na stavbu 

„Kino Oko – interiér“, uzavřenou s firmou Lubomír Nečas, Blahoslavova 1291/2, 789 01 

Šumperk, IČO 76392759, na prodloužení termínu komplexního dokončení realizace předmětu 

plnění na 31. 5. 2018, z důvodu prodloužení termínu stavebních a elektroinstalačních prací. 

 

         Termín:  22.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4205/18 Oprava střechy na Lužích -  dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0084/RUI ze dne 12. 2. 2018 na akci 

„Oprava střechy objektu Armáda spásy v areálu Luže Šumperk“, uzavřenou s firmou DACH 

SYSTÉM, s.r.o., se sídlem Chválkovická 220/45, 779 01 Olomouc, IČO 25367501, na 

vícepráce v ceně 26.636,-- Kč bez DPH a méněpráce v ceně 126.636,00 Kč bez DPH. Celková 

cena díla činí 713.586,-- Kč bez DPH, tj. 863.439,06 Kč včetně DPH. 

 

         Termín:  30.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4206/18 Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice 

schvaluje 

vyloučit uchazeče ČAK CZ s.r.o, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,  

IČO 25515608,  z veřejné zakázky „Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice“, který 

písemně oznámil zadavateli, že s městem Šumperkem neuzavře smlouvu o dílo na stavbu 

„Lokalita pro RD „Za Hniličkou“. 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
  

4207/18 Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice 

schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, 

Horní Temenice“ zhotovitelem stavby EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, 

IČO 41031024, který se umístil jako druhý v pořadí hodnocení nabídek. Nabídková cena je 

9.179.961,-- Kč bez DPH, tj. 11.107.753,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4208/18 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 

2018/2019 

bere na vědomí 

informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  

a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2018/2019 ve středu 2. 5. 2018  

a ve čtvrtek 3. 5. 2018. 
 

   

4209/18 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních a vánočních prázdnin 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během 

hlavních letních prázdnin a po dobu vánočních prázdnin v roce 2018.   

       

   

4210/18 Organizace provozu školních družin základních škol zřizovaných městem Šumperkem 

v období velikonočních prázdnin 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol zřizovaných městem 

Šumperkem v období velikonočních prázdnin ve čtvrtek 29. 3. 2018. 
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4211/18 Prodloužení funkčního období ředitele ZŠ Šumperk, Dr.  E.  Beneše 1 a ředitele ZŠ 

Šumperk, 8. května 63   
 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295,  

a funkce ředitele ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317. 

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

  

4212/18 Prodloužení funkčního období ředitele ZŠ Šumperk, Dr.  E.  Beneše 1 a ředitele ZŠ 

Šumperk, 8. května 63   
 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prodloužení 

funkčního období pana PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1,  

IČO 00852295, a pana Mgr. Radovana Pavelky, ředitele ZŠ Šumperk, 8. května 63,  

IČO 00852317. 

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

 

4213/18 Výběrové řízení na ředitele organizace Dům kultury Šumperk s.r.o. – složení výběrové 

komise 
  

schvaluje 

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

Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO  25818830.2 
5818830Fialova 3, 

Předseda komise: Mgr. Zdeněk Brož, starosta 

Členové komise: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta města  

Ing.  Mgr. Jan Havlíček, člen rady města 

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

Petr Král, zastupitel města, předseda komise kultury 

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka Městské knihovny Šumperk,  

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

Ing. David Gemeš, ředitel spol. Mikulovská rozvojová s.r.o.  

Ing. Ondřej Polák, zastupitel města, předseda komise 132 

 

náhradníci  

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

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka Kultura Žďár, p.o.  

Mgr. A. Antonín Mach, ředitel Klub kultury Uherské Hradiště, p.o.  

 

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:  09.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4214/18 Příspěvková organizace města Šumperka – poskytnutí účelového příspěvku 
 

schvaluje 

poskytnutí účelového investičního příspěvku pro Městskou knihovnu Šumperk, 17. listopadu 6, 

IČO 65496604, který bude poskytnut na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením 

uměleckého díla – dřevěné plastiky Pocta Johannovi Gutenbergovi, v celkové výši 50 tis. Kč. 

 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4215/18 Příspěvková organizace města Šumperka – poskytnutí účelového příspěvku 
 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2018 na straně výdajů 

navýšení příspěvku (účelový investiční příspěvek) Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6,  

IČO 65496604, ve výši 50 tis. Kč.  

 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

4216/18 Příspěvková organizace města Šumperka – poskytnutí účelového příspěvku 
 

schvaluje 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Základní školu Šumperk, Vrchlického 22,  

IČO 60339381, který bude poskytnut na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením 

periferií pro projekt Micro:bit, v celkové výši 20 tis. Kč. 

 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

4217/18 Příspěvková organizace města Šumperka – poskytnutí účelového příspěvku 
 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2018 na straně výdajů 

navýšení příspěvku (účelový neinvestiční příspěvek) Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, 

IČO 60339381, ve výši 20 tis. Kč.  

 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

  

4218/18 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 
 

doporučuje ZM 

schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  22.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4219/18 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 
 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar – laserovou 

tiskárnu Samsung SL-M2026W A4 a toner Samsung MLT-D111S, v souladu s § 27  

odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, od pana P. S., Petrov nad Desnou. Hodnota daru činní 3.193,-- Kč a bude 

využit pro výuku. 

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4220/18 Poskytování věcných darů a propagačních předmětů 
 

svěřuje 

v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

s účinností od 8. 3. 2018 do pravomoci vedoucí/ho odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

rozhodovat o poskytnutí věcných darů a propagačních předmětů fyzickým nebo právnickým 

osobám při příležitosti např. životního jubilea, vítání občánků, návštěvy města, partnerských 

vztahů, ocenění sportovních a kulturních výkonů, studijních úspěchů, propagace města, 

podpory různých kulturních a sportovních akcí apod., a to do výše hodnoty daru  20 000,-- Kč 

pro jednu právnickou nebo fyzickou osobu. Náklady na tyto dary budou kryty z rozpočtu odboru 

ŠKV, oddělení KVV, a z reprefondu starosty v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok.  

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4221/18 Výjimka z OZV č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 
 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO 47673796, 

- 06.04.2018 (pátek), 04.05.2018 (pátek), 01.06.2018 (pátek), 13.07.2018 (pátek), 

03.08.2018 (pátek), 07.09.2018 (pátek), 05.10.2018 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní 

třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 

 

 

JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 12, 787 01 Šumperk, IČO 25396463, 

- 01.05.2018 (úterý): Šumperský autosalon a prvomájové oslavy, pěší zóna Šumperk, od 

09:00 do 22:00 hod. 

 

OV KSČM, Nemocniční 53A, Šumperk 787 01, IČO 00496936, 

- 01.05.2018 (úterý): Oslavy 1. máje, Sady 1. máje u Vily Doris, od 08:00 do 13:00 hod. 

 

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4222/18 Prominutí nájemného klášterního kostela 
 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie Římskokatolické farnosti 

Šumperk, se sídlem Kostelní nám 2, 787 01 Šumperk, IČO 48005541, na pořádání 

bohoslužeb – Slavnost Zvěstování Páně (09.04.2018) a Slavnost Těla a krve Páně 

(03.06.2018). 

  

Termín:  03.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4223/18 Akce „Parking Day – den bez aut“ 
 

neschvaluje 

zákaz parkování motorových vozidel na nám. Míru a přilehlých ulicích dne 29. 9. 2018 v rámci 

akce „Parking Day“, dle žádosti Radovana Auera. 

  

Termín:  29.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

4224/18 Mimořádná odměna řediteli Základní školy Šumperk, Šumavská 21, p.o. 
 

schvaluje 

mimořádnou odměnu Mgr. Viktoru Vernerovi, řediteli Základní školy Šumperk, Šumavská 21, 

p.o., IČO 00852287, dle předloženého návrhu z provozního příspěvku zřizovatele. 

  

Termín:  08.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4225/18 PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období členům správní a dozorčí 

rady 
 

prodlužuje 

- funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Pavle Skálové o tři roky ode 

dne 26. 3. 2018 do 25. 3. 2021  

 

- funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Dušanovi Ščamburovi o tři roky 

ode dne 9. 4. 2018 do 8. 3. 2021 

  

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

4226/18 PONTIS Šumperk, o.p.s. – jmenování člena správní rady 
 

jmenuje 

do funkce člena správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., s účinností od 9. 3. 2018 Valerii Hrubou,   

trvale bytem Šumperk. 

  

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 
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4227/18 Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2017 
 

bere na vědomí 

vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2017. 

  
 

 

4228/18 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku 
 

bere na vědomí 

rezignaci členky koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka Jiřiny Dostálové k 28. 2. 2018. 

  
 

 

4229/18 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku 
 

jmenuje 

členkou koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka Mgr. 

Janu Bielikovou od 9. 3. 2018. 

  

Termín:  09.03.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

 

4230/18 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi 
 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka, IČO 00303461, zvláštním 

0příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí pana J. H., bytem Šumperk. 

        Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

 

4231/18 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/0010/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám.       

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a R. B., bytem 

Šumperk jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

 

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 

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

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4232/18 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/0009/2015 uzavřené dne 23. 3. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 

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

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

4233/18 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 prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                

č. SML/2017/0301/OSM uzavřené dne 18. 4. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. S., bytem 

Šumperk jako nájemkyně bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické na 

straně druhé, za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou  od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018 

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

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

4234/18 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+kk obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 

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

pronajímatelem na straně jedné, a Š. T. N., trvale bytem Staré Město, jako nájemkyní na 

straně druhé, za podmínek:  
 

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

od 1. 4. 2017  

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

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4235/18 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 H. Š., zastoupenou opatrovníkem městem Šumperkem, trvale bytem 

Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
 

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

od 1. 4. 2017  

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

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

4236/18 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 nájemní smlouvu k bytu o velikosti 2+KK obytných místností v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Z. a H. Ž., bytem Šumperk jako 

nájemci na straně druhé, za podmínek: 

 

- nájemní smlouva na dobu neurčitou  od 1. 4. 2018  

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

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4237/18 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce – Městský program prevence kriminality 

města Šumperka pro rok 2007 
 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. j. MUSP 123 058/2007 ze dne 31. 1. 2008 

s městem Zábřehem, IČO 00303640, sídlo Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh.  
 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

4238/18 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce – Městský program prevence kriminality 

města Šumperka pro rok 2007 
 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. j. MUSP 132 060/2007ze dne 14. 2. 2008 

s městem Mohelnice, IČO 00303038, sídlo U Brány 2, 789 95 Mohelnice.  

 

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 
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4239/18 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce – Městský program prevence kriminality 

města Šumperka pro rok 2007 

 
schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. j. MUSP 123 065 ze dne 24. 1. 2008 

s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČO 000070644, sídlo: Nad Štolou 936/3,          

170 34 Praha 7. 

  

Termín:  12.04.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

4240/18 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2017 
 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2017 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření            

č. 11/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

 

4241/18 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2017 
 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2017. 

 

 

 

4242/18 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2017 
 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2017 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

4243/18 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2017 
 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2017 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

4244/18 Dražební vyhláška – veřejná dobrovolná dražba materiálu a techniky civilní ochrany 

Šumperk 
 

schvaluje 

vyhlášku o konání veřejné dobrovolné dražby dle předloženého materiálu a jako vlastníka 

hmotné movité věci (dle usnesení RM č. 3915/17 ze dne 30. 11. 2017 a usnesení RM                

č. 4141/18 ze dne 8. 2. 2018) určené k prodeji ve veřejné dobrovolné dražbě toho, kdo učinil 

nejvyšší podání.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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4245/18 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2017 
 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2017. 

 

 

 

4246/18 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov 

v zařizovacím obvodu 722804 Šumperk – jih na období platnosti 2020 - 2029 
 

schvaluje 

dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím 

obvodu 722804 Šumperk – jih na období platnosti 2020-2029 uzavřenou mezi městem 

Šumperkem jako objednatelem a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

pobočkou Olomouc, jako zhotovitelem. 

 

Termín:  30.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4247/18 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 22. 3. 2018 včetně programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož      Mgr. Tomáš Spurný 

      starosta                     2. místostarosta 
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