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Naše čj.: MUSP 52983/2018 

Naše sp. zn.: 52968/2018 TAJ/PECH *MUSPX01VU1PA* 

 

U S N E S E N Í  

z 91. schůze rady města Šumperka ze dne 24. 5. 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. 

4439/18 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM schválit  

celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2017 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31.12.2017: 

Příjmy celkem      595.750 tis. Kč 

Výdaje celkem     742.603 tis. Kč 

 

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4440/18 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 v celkové výši  

          130.613 tis. Kč 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2017 do 

31.12.2017 

4441/18 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2017 

doporučuje ZM schválit 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b)  zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2017. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperka k 31.12.2017 

Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461  

 

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 



 

2|31 

RM 91 – 24.05.2018 

 

4442/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 
 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VIII roku 2018: 

příjmy ve výši:            738 tis. Kč 

výdaje ve výši:        2.058 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   611.712 tis. Kč 

výdaje celkem:  740.794 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  759.682 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      758.248 tis. Kč 

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4443/18 Sportovně – rekreační areál Benátky – parkour a workout 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

akce „Sportovně – rekreační areál Benátky – parkour a workout“ uchazeče hřiště.cz s.r.o., 

Příkop 838/6, Brno, IČO 28354303. Nabídková cena je 1.997.870,-- Kč bez DPH, tj. 

2.417.423,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4444/18 Městská knihovna – renovace vstupního portálu 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Městská knihovna – renovace vstupního 

portálu“ 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

   členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Monika Paulová, DiS., Mgr. Milan Šubrt,  

                             Ing. Ladislav Trčka 

  

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Naděžda Smyčková, Mgr. Ilona 

Moťková, Ing. arch. Petr Doležal  

                                  

 

minimální seznam zájemců: 

Mgr. Art. Jiří Finger, Hodolanská 805/30, Olomouc – Hodolany, IČO 11190353 

Tomáš Hořínek, tř. Míru 137/104, 779 00 Olomouc – Neředín, IČO 45191085 

René Seifried, Radíkovská 85/10, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 46617248 

MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21322/21, Šternberk, IČO 70251932 

Luděk Špatenka, 565 42 Vraclav 34, IČO 64800041  

 

 

Termín:  07.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4445/18 Posunutí dílčího termínu na stavbě „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“ 

schvaluje 

na základě žádosti zhotovitele H & B delta, s.r.o., Bobrky 382,  Vsetín, posunutí dílčího termínu 

dokončení prací v kancelářích podkroví na akci „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“. Původní 

termín dle SOD č.2018/0024/RÚI je 30.06.2018, nový termín dokončení dílčí části je 

30.09.2018. 

 

Termín:  29.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4446/18 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: 

„Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk“  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, 

Ing. Radek Novotný 

                 

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Marta Halámková, 

Ing. Jaroslava Vicencová   

 

  - minimální seznam zájemců ve složení: 

Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 odštěpný závod Morava, Tovární 3,  

620 00  Brno, IČO 60838744 

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

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  

IČO 48035599 

JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854  

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4447/18 Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: „Sběrné 

místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku“  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, 

        Vladimír Hošek 

                              

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 

                              Ing. Zdeněk Vitásek 

                                         

                      

   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 

RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov, IČO 25391810 

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4448/18 Klapperothova manufaktura – izolace zdiva a dešťová kanalizace 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Klapperothova manufaktura – izolace zdiva 

a dešťová kanalizace“ 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                   Ing. Jiří Frys 

 

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, 

                             Ing. Martin Bank  

 

seznam zájemců ve složení: 

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

Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČO 10637028 

STAVBY VAPE s.r.o., Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník, IČO 26869977 

PRUMHOR spol. s r.o., Nerudova 30, Šumperk, IČO 47153903 

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4449/18 ZŠ Vrchlického – jídelna – rekonstrukce kotelny 

schvaluje 

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, a zadávací dokumentaci na zhotovitele akce: „ZŠ Vrchlického - jídelna - rekonstrukce 

kotelny“ 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,      

                   Ing. Kateřina Juránková 

    

náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,  

                            Vladimír Schertler 

 

minimální seznam zájemců ve složení: 

T.P.V. Mont s.r.o., Nádražní 846, 789 61 Bludov, IČO 26865360 

TESPO – topenářské centrum s.r.o., 8. května 24, Šumperk, IČO 25868349 

Hájek-Kozlanský HAK s.r.o., Oborník 2108/31c, 789 01 Zábřeh, IČO 26825180 

Wagner instalace s.r.o., Rovensko 7, 789 01 Zábřeh IČO 26851041 

SATEZA a.s., 8. května 670/41A, Šumperk, IČO 25350129  

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4450/18 ZŠ Vrchlického – jídelna – rekonstrukce kotelny 

ukládá 

odboru FaP zapracovat do rozpočtu města pro rok 2018 částku 1,5 mil. Kč na akci: 

„ZŠ Vrchlického – jídelna – rekonstrukce kotelny“.  

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4451/18 Dům kultury 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4256/18 ze dne 12.04.2018 takto: místo textu „vypsání 

zjednodušeného podlimitního řízení“ bude  „vypsání otevřeného podlimitního řízení“. 

V ostatním se usnesení RM č. 4256/18 nemění. 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4452/18 Dům kultury 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem projektové dokumentace rekonstrukce 

Domu kultury uchazeče STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk, IČO 

00562050. Nabídková cena je 4.500.000,-- Kč bez DPH, tj. 5.445.000,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4453/18 Podání žádosti o příspěvek – Oranžové hřiště Nadace ČEZ 

schvaluje 

podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na vybudování „Oranžového hřiště“ v areálu 

Tyršova stadionu. 

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4454/18  MJP – správa majetku – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2. NP pavilonu E“ 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy lůžkového 

oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 

  

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4455/18  MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Nemocnice Šumperk – 

výměna výtahu v pavilonu C“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 
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členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Ing. Milena 

Kratochvílová 

 

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Martin Juřička, 

PhDr. Oldřich Svozil 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00, IČO 

28566637 

- SEMO Výtahy s r.o., se sídlem Dolní Dobrouč č.p. 375, 561 02 Dolní Dobrouč, IČO 

27464997 

- KONE, a.s., se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČO 00176842  

 

Termín:  25.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4456/18  MJP – nájem části pozemku p.č. 1799/1 v k.ú. Šumperk pod stavbou „Průmyslová 

zóna IV – Šumperk, protipovodňová opatření“ 

schvaluje 

nájem části pozemku p.č. 1799/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 

▪ Pronajímatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00,  IČO 70994234 

▪ Nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

▪ Účel nájmu: realizace a provozování stavby „Průmyslová zóna IV – Šumperk, 

protipovodňová opatření“ 

▪ Nájemné: 20,-- Kč/m2/rok, tj. 1.100,-- Kč/celek/rok 

▪ Doba nájmu: neurčitá s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu  

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4457/18 MJP - zveřejnění prodeje p.p.č. 370/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 370/1 o výměře 1044 m2 v k.ú. Šumperk za 

podmínek:  

▪ kupní cena: 800,--Kč/m2+ DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu 

DPH 

▪ kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, v případě 

úhrady kupní ceny ve splátkách bude kupní cena uhrazena v 11 splátkách, přičemž 

kupní cena musí být uhrazena do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní  

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

 

Termín:  28.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4458/18  MJP - výpůjčka vývěsní skříňky umístěné na domě na ulici Gen. Svobody 1 spolku 

Jokes&Games, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4405/18 ze dne 03.05.2018,  

vypůjčit  vývěsní skříňku umístěnou na budově č.p. 254 na pozemku st.p.č. 146/1 v obci a k.ú. 

Šumperk, jehož je součástí (orientačně Gen. Svobody 1),  za těchto podmínek: 

- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO 00303461 

- vypůjčitel: Spolek Jokes&Games, Šumperk, se sídlem Šumperk, Komenského 810/9, 

IČO 05164311 

- účel výpůjčky: zveřejňování informací o spolku a spolkem pořádaných neziskových 

zábavních akcích, soutěžích a her pro děti a mládež 

- doba výpůjčky: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu  

 

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4459/18  MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Horní kaple sv. 

Anny v Šumperku Horní Temenici – sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. etapa“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Horní kaple sv. Anny 

v Šumperku Horní Temenici – sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. etapa“ 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, PaedDr. Zdeněk 

Formánek 

-  

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Hana Zárubová, Ing. 

Petr Kuba 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

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

25827375 

- Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, Štíty, PSČ 789 91, IČO 28577132  

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4460/18  MJP – správa majetku – návrh na řešení bytových náhrad v objektu Banskobystrická 

1276/44 v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická s B. Š., bytem 

Šumperk, k pravděpodobnému termínu 30.06.2018 a současně  schválit uzavření nájemní 
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smlouvu k bytu na ulici Jesenická v Šumperku  mezi městem Šumperk, IČO 00303461, se 

sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně jedné a B. Š., bytem Šumperk, 

jako nájemkyní na straně druhé, a to za podmínek: nájemní smlouva na dobu  určitou jednoho 

roku, předpokládaný počátek nájmu od 01.07.2018,  nájemné  ve výši 47,- Kč/m²/měs.  

 

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4461/18  MJP – správa majetku – návrh na řešení bytových náhrad v objektu Banskobystrická 

1276/44 v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická s T. H., bytem 

Šumperk, k pravděpodobnému termínu 30.06.2018 a současně  schválit uzavření nájemní 

smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku  mezi městem Šumperk, IČO 00303461, 

se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně jedné a T. H., bytem 

Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek: nájemní smlouva na dobu 

určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 01.07.2018, nájemné ve výši          

47,- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4462/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. SML/2017/0096/OSM uzavřené dne 30.03.2017 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. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  01.07.2018  do 31.12.2018. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4463/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. SML/2017/0355/OSM uzavřené dne  19.05.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a V. N., jako nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 31.12.2018.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4464/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0006/2014 uzavřené dne  27.06.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a K. M., jako 
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nájemci bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu  od 01.07.2018  do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4465/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. P/0010/2015 uzavřené dne 30.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.08.2018 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4466/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0010/2014 uzavřené dne 01.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                            

a M. H., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od  01.09.2018 do 30.06.2021.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4467/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0030/2015 uzavřené dne 25.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  01.07.2018  do  30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4468/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0029/2015 uzavřené dne 13.07.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. T., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do  30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4469/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 8 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0001/2015 uzavřené dne  20.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 8 

bude prodloužení doby nájmu  od 01.07.2018  do 31.12.2018. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4470/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0017/2015 uzavřené dne  11.01.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.08.2018 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4471/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. P/0007/2015 uzavřené dne  17. 04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2018  do 30.06.2021. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4472/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0026/2015 uzavřené dne  01.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a M. H., jako 

nájemci bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4473/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0025/2014 uzavřené dne 01.10.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. D., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.07.2018 do 30.06.2019.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4474/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 8 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0002/2015 uzavřené dne 19.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a V. V., jako 

nájemci bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 8 

bude prodloužení doby nájmu  od  01.07.2018  do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4475/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. SML/2017/0414/OSM uzavřené dne  17.07.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a J. J., jako nájemcem bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.08.2018 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4476/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. SML/2017/0413/OSM uzavřené dne  17.07.2017 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 Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 01.08.2018 do 30.06.2019.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4477/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. 985/2008-N uzavřené dne  16.12.2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                            

a společností PONTIS Šumperk o.p.s. se sídlem Gen. Svobody 68, Šumperk, IČO 25843907, 

jako nájemcem bytu č. 21 v domě na ulici Jeremenkova 1571/19, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu  od 01.07.2018  do 30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4478/18  MJP – prodeje části p.p.č. 1438/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

24.04.2018 do 10.05.2018 dle usnesení rady města č. 4301/18 ze dne 12.04.2018, schválit 

prodej části 1438/1 o výměře 44 m2 v  k.ú. Šumperk (dle GP p.p.č. 1438/9).  

 

Kupující: P. Š., bytem Šumperk. 

Podmínky prodeje: 

▪ kupní cena:  100,--Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH 

z kupní ceny – odlišná kupní cena od stanovené obvyklé kupní ceny - svažitý 

neudržovaný pozemek s omezeným způsobem užívání v souvislosti se svažitostí a 

zákonným právem užívání pozemku v souvislosti s vlastnictvím garáží    

▪ účel prodeje: zpevnění břehu pozemku proti sesuvu půdy 

▪ kupujícím uhradí ½ nákladů spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva  

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4479/18  MJP – zveřejnění směny pozemků město x R. M. 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním:  

 

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

bude převedeno do vlastnictví R. M., bytem Bludov,  část pozemku parcelní číslo 

1140/7 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaného 

pozemku je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 1.000,--Kč/m2 

+ platná sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z kupní 

ceny 

▪ z vlastnictví R. M., bytem Bludov, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, pozemek parcelní číslo  1140/5 o 

výměře 1318 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaného pozemku je 

stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 100,--Kč/m2 a platná 

sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z kupní ceny 

▪ finanční rozdíl směňovaných pozemků bude finančně dorovnán R. M., bytem Bludov, 

úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

▪ směnná smlouva bude předána ke vkladovému řízení na katastr po výmazu zástavního 

práva smluvního, které je zapsáno na p.p.č. 1140/5 v k.ú. Šumperk  
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▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 1140/7 v k.ú. Šumperk 

uhradí R. M., bytem Bludov  

▪ správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí směňující 

strany společně, každý ½ 

 

Termín:  28.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4480/18  MJP – zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 6/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 6/4 (dle GP st.p.č. 6/6) o výměře 13 m2 v k.ú. 

Šumperk, za podmínek:  

▪ účel prodeje: náprava majetkoprávního vypořádání – pozemek a stavba různého 

vlastníka 

▪ kupní cena: dle znaleckého posudku, který na své náklady vyhotoví žadatel 

▪ kupující uhradí za bezesmluvní užívání pozemku tři roky zpětně finanční částku            

550,--Kč/m2/rok, což odpovídá  vyhlášeným sazbám nájemného určeného k 

podnikatelským účelům v I. zóně 

▪ kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem a správní poplatek za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín:  28.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4481/18  MJP – zveřejnění prodeje pozemků – oplocený prostor k domu Čsl. armády 31, 31A, 

33 a 33A, Šumperk 

schvaluje 

záměr města prodat st.p.č. 1890/2 o výměře 292 m2, st.p.č. 1891/2 o výměře 287 m2, 

st.p.č. 1892/2 o výměře 479 m2, st.p.č. 1889/2 o výměře 257 m2 a p.p.č. 1564/2 o výměře 

477 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

▪ účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k bytovým domům 

▪ kupní cena a) 400,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu  

- st.p.č. 1890/2, st.p.č. 1891/287, st.p.č. 1892/2, st.p.č. 1889/2 a část p.p.č. 

1564/2 nezatížena služebností stezky a cesty k pozemkům, jejichž  součástí je stavba 

garáže 

b)  100,-- Kč /m2+ DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu   

- část p.p.č. 1564/2 zatížen služebností stezky a cesty k pozemkům, jejichž součástí je 

stavba garáže a část pozemku za garážemi 

▪ kupující uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

 

Termín:  28.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4482/18  MJP – zveřejnění směny pozemků – město x LEZAPARI Development s.r.o. 

ruší 

v plném rozsahu usnesení rady města č. 4312/18 ze dne 12.04.2018 z důvodu nového 

zveřejnění směny pozemků.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4483/18  MJP – zveřejnění směny pozemků – město x LEZAPARI Development s.r.o. 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním:  

 

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

bude převedeno do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 

2866/1a, Śumperk, IČO 04193423, část pozemku st.p.č. 1782/4 o výměře 17 m2 

(dle GP p.p.č. 3297/5 a p.p.č. 3297/1) v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota 

směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 

800,--Kč/m2 a platná sazba DPH  

▪ z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO  00303461, část pozemku st.p.č. 1782/2 o výměře 3 m2 (dle 

GP p.p.č. 3297/4 a p.p.č. 3297/2) a část p.p.č. 3196 o výměře 4 m2 (dle GP p.p.č. 

3297/6 a p.p.č. 3297/7) v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 

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

▪ rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností 

LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 

04193423, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a 

správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI 

Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 04193423 

 

Termín:  28.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4484/18  MJP – pronájem části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru pronájmu od 07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení RM 

č. 4393/18 ze dne 03.05.2018 pronájem části  p.p.č. 307/1 o výměře cca 82 m2 v k.ú. 

Šumperk za účelem zřízení komunitní zahrady.  

Nájemce: Šumperský okrašlovací spolek, se sídlem Polská 80/3, Šumperk, IČO: 051 19 049. 

Podmínky pronájmu:   

▪ účel nájmu: komunitní zahrada – umístění vyvýšených záhonů 

▪ sazba nájemného: 5,--Kč/m2/rok 

▪ doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou, v případě hrubého porušení 

užívání předmětu nájmu (neudržování předmětu pronájmu, změny sjednaného účelu 

pronájmu), sjednává si pronajímatel jednoměsíční výpovědní lhůtu 

▪ v případě ukončení pronájmu bude předmět nájmu uveden do původního stavu bez 

kompenzace nákladů spojených s vybudování záhonů   

▪ na předmětu pronájmu budou v roce 2018 umístěny 2 vyvýšené záhony o velikosti  

1,5 m x 3m x 0,45m, v dalších letech maximálně 5 vyvýšených záhonů 

▪ záhony budou ze dřeva ošetřeného mořidlem tmavšího odstínu 

▪ záhony budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od stávajícího vzrostlého stromu a 

stávajících zídek 

▪ užíváním předmětu pronájmu nedojde k poškození schodiště, zídek a stromu  

▪ pronajímatel zajistí, že v době vegetačního klidu budou záhony upravené  

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4485/18  MJP – směna pozemků v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4385/18 ze dne 03.05.2018,  

schválit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou 

směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek:   

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

bude převedena do vlastnictví S. V., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 5/6 a část 

p.p.č. 1361/ ( dle GP p.p.č. 5/12 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1361/2 o výměře 19 m2) 

vše v k.ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako 

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

▪ z vlastnictví S. V., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, část pozemku p. č. 5/2  a část 

5/3 (dle GP p.p.č. 5/10 o výměře 62 m2 a p.p.č. 5/11 o výměře 12 m2)  v k. ú. Horní 

Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 

pozemku a finanční částky 300,--Kč/m2; 

▪ rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude městem Šumperk finančně dorovnán 

jako násobek rozdílu výměr směňovaných pozemků a částky 300,--Kč/m2; 

▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků 

uhradí město Šumperk, správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí S. V.; 

▪ směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 

společně se zrušením zapsaného věcného břemene užívání.  

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4486/18  MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 

soustavy ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 99/6, R., nové NNk“ 

schvaluje 

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

pozemek p. č. 103/3 v k. ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: 

„Šumperk – Bohdíkovská, p. č. 99/6, R., nové NNk“. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

▪ Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

▪ Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 

1.210,--Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem 

práva do katastru nemovitostí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. 

▪ Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4487/18  MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk, pro 

účely zajištění příjezdu k parkovacímu místu na pozemek p.č.st. 580 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk. 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Uživatel práva:  J. K., bytem Šumperk. 

Účel: zajištění příjezdu k parkovacímu místu na pozemku p. č. st. 580 v k. ú. 

Šumperk. 

Úplata za užití práva: 100,-- Kč/rok + DPH v platné výši. 

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku. 

Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich, s jednoměsíční 

výpovědní lhůtou. 

Podmínky:  povinnost údržby příjezdové plochy vč. zimní údržby společně 

s ostatními uživateli, zákaz parkování na pozemku p. č. 1378/3 v k. ú. 

Šumperk.  

 

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4488/18  MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy SML/2017/0346/MJP/Pe – pronájem 

části zahrady u bytového domu U Sanatoria 1539/8, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti 

SML/2017/0346/MJP/Pe ze dne 03.08.2017, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem a nájemci V. a R. Š., oba bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části 

pozemku p. č. st. 1737/2 a části pozemku p. č. 1992/5 o celkové výměře 107 m2 pro účely 

individuálního využití, za celkové roční nájemné 535,--Kč, se sazbou 5,--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 143 m2, za celkové 

roční nájemné 715,--Kč, se sazbou 5,--Kč/m2/rok.  

Účinnost změny od 01.06.2018.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti SML/2017/0346/MJP/Pe nemění. 

 

Termín:  04.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4489/18  MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu VBb/0006/2015/Pe – přípojky 

IS pro plánovanou výstavbu RD -  ul. Bohdíkovská 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě a o právu provést stavbu VBb/0006/2015/Pe ze dne 03.06.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 18.12.2015, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako budoucím 

povinným a L. K., bytem Šumperk, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran zřídit ve prospěch oprávněného věcné břemeno, spočívající v právu 

uložit a provozovat stavbu vodovodní, STL plynovodní a splaškové kanalizační přípojky přes 

pozemky p. č. 227/1 a 1212/6 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení plánované výstavby 

rodinného domu na pozemku p. č. 226 v k.ú. Horní Temenice. 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího 

oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.03.2018 na nový 
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termín 31.12.2018, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 10.000,-- Kč pro případ 

nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

  

 

Termín:  04.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4490/18  MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75 a 77, 

Šumperk – výměna oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Lidická 75 a 

77, Šumperk – výměn oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa“ 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milan Šperlich, PaedDr. Zdeněk 

Formánek 

 

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Luděk Felkl, Ing. Petr 

Kuba 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s., se sídlem Nemocniční 734/13, 

Šumperk, IČO 25391941 

- AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., se sídlem Blatenská 2138/19, Praha, PSČ 148 00, IČO 

27196798 

- ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Zábřežská 596/40, Šumperk, IČO 27563936 

- SULKO s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh, IČO 

47976969 

 

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4491/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Potoční, 

p.č. 113/2, Rašková, přípojka NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 

pozemku p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: 

„Šumperk – Potoční, p.č. 113/2, Rašková, přípojka 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. 
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▪ 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 

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, 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   

31.03.2021. 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:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4492/18  MJP – revitalizace ul. Šumavská – zveřejnění budoucí směny pozemků s AGRITEC, 

výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. 

schvaluje 

zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod 

stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ s finančním vyrovnáním za podmínek: 

- Z vlastnictví města Šumperk bude převeden do vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění 

a služby, s.r.o., IČO: 48392952, se sídlem Šumperk, Zemědělská 2520/16, pozemek 

p.č. 879/20 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 88 m2 v kat. území Dolní Temenice, 

obec Šumperk (or. v areálu AGRITEC při ul. Šumavské). 

- Z vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., IČO: 48392952, se sídlem 

Šumperk, Zemědělská 2520/16, budou převedeny do vlastnictví města Šumperk tyto 

pozemky v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské): část p.č. 

526/1 orná půda o výměře cca 27 m2, část p.č. 526/10 ost.pl./ost.komun. o výměře 

cca 101 m2, část p.č. 526/11 ost.pl./ost.komun. o výměře cca 41 m2, p.č. 526/13 

ost.pl./ost.komun. o výměře 9 m2, část p.č. 526/14 ost.pl./ost.komun. o výměře cca 

155 m2,  p.č. 526/15 ost.pl./zeleň o výměře 84 m2, p.č. 526/16 ost.pl./ost.komun. o 

výměře 70 m2, část p.č. 526/3 orná půda o výměře cca 2 m2, p.č. 526/6 

ost.pl./ost.komun. o výměře 200 m2, část p.č. 529/3 orná půda o výměře cca 123 m2. 

- Geometrické zaměření stavby pro účely směny zajistí na své náklady město Šumperk. 

- Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou          

100,--Kč/m2 + případná sazba DPH v platné výši, pokud bude převádějící povinen 

odvádět DPH. Úhrada bude provedena do 30 dnů od uzavření směnné smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

- Směnitelé uzavřou smlouvu o budoucí směnné smlouvě s podmínkou, že vlastní 

směnná smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího za podmínky, že z pozemků převáděných z vlastnictví 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. do vlastnictví města Šumperk budou 

sejmuta zástavní práva na těchto pozemcích váznoucí a do realizace vlastní směny 

nebude AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. zatěžovat předmětné pozemky 

právy třetích osob. 

- Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hrazen 

společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou. 

 

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4493/18  MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 03.05.2018, schválit 

budoucí prodej části pozemku p.č. 1040/4 o výměře cca 561 m2, části p.č. 1040/5 o výměře 

cca 5884 m2, p.č. 1040/6  o výměře 1112 m2, části p.č. 1040/7 o výměře cca 453 m2, části 

p.č. 1040/2 o výměře cca 12460 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 2044 m2, části p.č. 

1041/4 o výměře cca 2179 m2 a části p.č. 1041/5 o výměře cca 16809 m2, v k.ú. Šumperk, 

o celkové výměře cca 41500 m2, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu 

s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru 

v dané lokalitě za těchto podmínek: 

▪ budoucí kupující: BPS Project Management s.r.o., se sídlem Šumavská 779/2, 

Šumperk, IČO 06816061 

▪ kupní cena 250,--Kč/m2 + DPH 

▪ budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

▪ záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

▪ vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

▪ geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

▪ budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4494/18  MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM  

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 03.05.2018, schválit 

budoucí prodej části pozemku p.č. 1040/1 o výměře cca 15102 m2, části p.č. 1040/3 o 

výměře cca 1882 m2,části p.č. 1040/4 o výměře cca 12098 m2, části p.č. 1040/5 o výměře 

cca 500 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 976 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 477 

m2,  části p.č. 1041/2 o výměře cca 416 m2 a části p.č. 1041/3 o výměře cca 5860 m2, 

v k.ú. Šumperk, o celkové výměře cca 37310 m2, za účelem výstavby nové průmyslové zóny 

v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního 

záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

▪ budoucí kupující: FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk,        

IČO 00150584 

▪ kupní cena 250,--Kč/m2 + DPH 

▪ budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

▪ záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

▪ vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

▪ geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

▪ budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 



 

20|31 

RM 91 – 24.05.2018 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4495/18  MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 03.05.2018, schválit 

budoucí prodej části pozemku p.č. 1040/1 o výměře cca 551 m2, části p.č. 2183/3 o výměře 

cca 435 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 9540 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 1685 

m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 9152 m2 a části p.č. 1041/4 o výměře cca 2244 m2 o 

celkové výměře cca 23610 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny 

v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního 

záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

▪ budoucí kupující: Prumhor spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 30, Šumperk,                

IČO 47153903 

▪ kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

▪ budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

▪ záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

▪ vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

▪ geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

▪ budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka  

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4496/18  MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 03.05.2018, schválit 

budoucí prodej části pozemku p.č. 1040/4 o výměře cca 206 m2, části p.č. 1040/5 o výměře 

cca 323 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 195 m2, části p.č. 1041/4 o výměře cca 2318 

m2 a části p.č. 1041/3 o výměře cca 996 m2 o celkové výměře cca 4040 m2, v k.ú. Šumperk, 

za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním plánem města Šumperka a 

v souladu s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

▪ budoucí kupující: T. V., bytem Šumperk a M. P., bytem Vikýřovice, každý spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/2 

▪ kupní cena 250,--Kč/m2 + DPH 

▪ budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

▪ záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

▪ vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  
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▪ geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

▪ budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka  

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4497/18  MJP – výjimka ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lesích města Šumperka 

– návrh na změnu 

neschvaluje 

vydávání výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lesích města dle ust. § 20 

odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění,  které bylo na základě usnesení 

Rady města Šumperka č. 2439/04 ze dne 15.07.2004 svěřeno vedoucímu odboru 

majetkoprávního nově k číslu povolenky k lovu případně k číslu loveckého lístku a v této 

souvislosti rada města trvá na tom,  aby výjimka ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel 

v lesích města dle ust. § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, byla i 

nadále vázána k registrační značce motorového vozidla. 

  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4498/18  MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 342/3 a části pozemku p.č. 3292 v k.ú. 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemek p.č. 342/3 o výměře 586 m2 a část 

pozemku p.č. 3292 o výměře cca 6 100 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 

▪ Účel prodeje: v souladu se zpracovanou urbanistickou studií „Šumperk – Hedva“ 

▪ Se zájemci bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, vlastní kupní smlouva 

bude uzavřena po nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Šumperk. 

Vlastnické právo k předmětu budoucího prodeje bude převedeno po zaměření hranic 

předmětu prodeje 

▪ Kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

▪ Budoucí kupující uhradí kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

▪ Prodávající si vyhrazuje stanovit další podmínky v rámci schvalování budoucího prodeje 

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4499/18  MJP – budoucí prodej p.p.č. 1031/11 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení RM č. 

3328/17 ze dne 22.06.2017  schválit budoucí prodej p.p.č. 1031/11 o výměře 840 m2 v k.ú. 

Horní Temenice, za podmínek:  

▪ budoucí kupující: B. a P. K., bytem Šumperk 

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

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

DPH  do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku 
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zálohy bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30%, vyrovnání kupní 

ceny bude uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 

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

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

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

kolaudace výstavby, nejpozději však do 30.06.2019;  

▪ 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 vyhotovením 

geometrického plánu ponese budoucí prodávající;  

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

uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu; 

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

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

▪ výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí 

kupní; 

▪ budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti;  

▪ budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky 

v dané lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění 

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

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4500/18  MJP – budoucí prodej p.p.č. 213/5 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení RM č. 

3328/17 ze dne 22.06.2017  schválit budoucí prodej p.p.č. 213/5 o výměře 782 m2 v k.ú. 

Horní Temenice, za podmínek:  

▪ budoucí kupující: M. K., bytem Šumperk 

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

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

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

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

ceny bude uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 

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

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

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

kolaudace výstavby, nejpozději však do 30.06.2019;  

▪ 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 vyhotovením 

geometrického plánu ponese budoucí prodávající;  

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

uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu; 

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

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

▪ výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí 

kupní; 
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▪ 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:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4501/18  MJP – správa majetku – odsouhlasení plného rozsahu prováděných prací „Bývalý 

dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní krytiny – etapa A a B“ 

souhlasí 

se zahájením plného rozsahu prací prováděných na základě smlouvy o dílo 

SML/2018/0160/OSM ze dne 28.03.2018 na akci „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku 

– výměna střešní krytiny - etapa A a B“ uzavřené s firmou DACH SYSTEM s.r.o., se sídlem 

Chválkovická 220/45, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 25367501, před vydáním rozhodnutí o 

poskytnutí účelové dotace v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ 

pro rok 2018. 

 

Termín:  25.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4502/18  Zadní obslužná komunikace (ZOK) – ul. Slovanská 

schvaluje 

ukončení správy parkovacích míst na zadní obslužné komunikaci Slovanská v Šumperku ze 

strany společnosti Podniky města Šumperka a.s., a to k 30.06.2018, a v souladu s § 102 odst. 

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů svěřuje s 

účinností od 01.07.2018 rozhodování ve věcech pronájmu těchto parkovacích míst 

Městskému úřadu Šumperk, Odboru majetkoprávnímu, Oddělení komunálních služeb, v 

rozsahu a za podmínek: 

- Oddělení komunálních služeb je oprávněno pronajímat parkovací místa přednostně osobám 

se sídlem nebo provozovnou či bydlištěm v okolí stavby 

- Oddělení komunálních služeb je oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu parkovacích míst 

na dobu určitou, doba trvání smlouvy max. 3 roky, opakovaný pronájem je možný v případě 

řádného užívání předmětu nájmu  
 

Termín:  01.07.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Ing. Mikulínová 

 

 

4503/18 Oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk (letní divadlo) 

schvaluje 

provedení opravy amfiteátru v Sadech 1. máje s možnou realizací ve 2 etapách - v roce 2018 a 

2019 - s tím, že celá akce bude finančně kryta z rozpočtu města Šumperka v letech 2018 a 

2019 v gesci odboru MJP, oddělení komunálních služeb. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Ing. Mikulínová 
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4504/18 Tenisová hala ve vlastnictví PMŠ v areálu Tyršova stadionu 

bere na vědomí 

informaci Mgr. Patrika T. Pavlíčka o tenisové hale ve vlastnictví PMŠ v areálu Tyršova stadionu. 

 

 

4505/18  Redakční rada přílohy „Šumperk – Živá brána Jeseníků“ 

bere na vědomí 

stanovisko Redakční rady k příloze Šumperského zpravodaje „Šumperk - Živá brána Jeseníků“ 

v případě potřeby rozšířit kalendář akcí v příloze v závislosti na objemu pořádaných kulturních, 

společenských, sportovních a dalších akcích v příslušném měsíci se zachováním rozsahu 

přílohy a ceny za zhotovení přílohy.  

 

4506/18  Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, p.o., 17. listopadu 6,  

IČO: 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 02.05.2008, 

dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 4 ze dne 14.09.2017. 

 

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4507/18  GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

schvaluje 

systém gratulací jubilantům s trvalým bydlištěm na území města Šumperka ve věku 75 a 80 

let a poté každý rok až do jejich úmrtí či změny trvalého bydliště mimo Šumperk.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4508/18  GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

schvaluje 

systém vítání nových občánků s trvalým bydlištěm na území města Šumperka. 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4509/18 GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

ukládá 

pověřeným zaměstnancům odboru ŠKV, oddělení KVV vést agendu jubilantů s trvalým 

bydlištěm na území města Šumperka včetně získávání a zpracovávání osobních údajů občanů 

města – jméno, příjmení, den narození, věk, adresa trvalého bydliště, podpis.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4510/18  GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

ukládá 

pověřeným zaměstnancům odboru ŠKV, oddělení KVV vést agendu vítání nových občánků s 

trvalým bydlištěm na území města Šumperka včetně získávání a zpracovávání potřebných 

osobních údajů občanů města - jméno, příjmení, den narození a adresa trvalého bydliště 

dítěte; jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4511/18 GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

schvaluje 

pověření určeného zaměstnance kanceláře tajemníka, oddělení IT k získávání a zpracovávání 

osobních údajů (jméno, příjmení, den narození, věk, adresa trvalého bydliště) z registru 

evidence obyvatel pro účely vedení agendy jubilantů s trvalým bydlištěm na území města 

Šumperka.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4512/18  GDPR – Jubilanti města Šumperka a vítání občánků 

schvaluje 

pověření určeného zaměstnance správního oddělení odboru SVV k získávání a zpracovávání 

osobních údajů (jméno, příjmení, den narození a adresa trvalého bydliště dítěte; jméno, 

příjmení a podpis zákonného zástupce) z registru evidence obyvatel pro účely vedení agendy 

vítání nových občánků s trvalým bydlištěm na území města Šumperka. 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

4513/18  Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2018/2019 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy  

ve městě Šumperku pro školní rok 2018/2019.  

 

 

4514/18  Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO: 65496604, přijmout účelově určený 

finanční dar ve výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, Šumperk,  

IČO: 47976519, zastoupené Ing. Pavlem Holubářem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona  

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

účelově poskytnut na podporu 14. ročníku akce Město čte knihu, která se uskuteční v roce 

2018. 

  

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4515/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO: 00851400, v souladu s ustanovením § 30 odst. 

3 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 1.878 

tis. Kč.  

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4516/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO: 00851400, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení nového zvuku 

Dolby Atmos, v celkové výši do 3.205 tis. Kč. 

 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4517/18  Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO: 60801085, v souladu s ustanovením § 

31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 

horkovzdušné pece do školní jídelny, v celkové výši do 48 tis. Kč. 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4518/18  Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO: 0085091, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 108 tis. Kč. 

 

Termín:  24.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4519/18  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/2017/0384/OSM uzavřené dne 16.06.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
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Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem 

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

straně druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4520/18  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/2017/0385/OSM uzavřené dne 13.06.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4521/18  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/2017/0415/OSM uzavřené dne 26.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. N., bytem 

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

straně druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4522/18  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/2017/0416/OSM uzavřené dne 28.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. T., bytem Šumperk 

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

druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4523/18  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. 7 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0037/2014  uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk 

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

druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 31.12.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4524/18  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. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0020/2014 uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. H., bytem Šumperk 

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

druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4525/18  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. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0013/2014 uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. K., 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 01.07.2018 do 30.06.2019 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4526/18  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. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0015/2014 uzavřené dne 26.06.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Š. D., bytem Šumperk 
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jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na straně druhé 

za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4527/18  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. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0001/2014 uzavřené dne 03.02.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. N., bytem Šumperk, 

zastoupenou opatrovníkem A. N., jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, 

v ulici Temenické, na straně druhé za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4528/18  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. 

SML/2017/0301/OSM uzavřené dne 18.04.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a K. S.,  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 01.08.2018 do 31.12.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4529/18  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. K., trvale bytem Šumperk  jako nájemkyní na straně 

druhé za podmínek:  
 

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

nájmu od 01.07.2018  
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- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2 /měs. 

 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4530/18  Dodatky smluv o zajištění sběru, svozu a třídění plastu, papíru – SUEZ a AVE 

schvaluje 

uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a třídění plastu a skla ve městě 

Šumperk (svoz nádob s horním výsypem)  č. ŽPR 8/2014 ze dne 27.06.2014 s firmou SUEZ 

Využití zdrojů a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, IČO 25638955.  

 

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4531/18  Dodatky smluv o zajištění sběru, svozu a třídění plastu, papíru – SUEZ a AVE 

schvaluje 

uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a třídění plastu, papíru a skla ve 

městě Šumperk (svoz nádob se spodním výsypem) č. ŽPR 7/2014 ze dne  27.06.2014 s 

firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073,               

IČO 25638955. 

 

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4532/18  Dodatky smluv o zajištění sběru, svozu a třídění plastu, papíru – SUEZ a AVE 

schvaluje 

uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládaní s odpady (zajištění sběru, 

svozu a třídění KO papíru a nápojového kartonu ve městě Šumperk) č. ŽPR 6/2014 ze dne 

23.06.2014 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 

00 Praha 10, IČO 49356089.  

  

 

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4533/18 Dodatky smluv o zajištění sběru, svozu a třídění plastu, papíru – SUEZ a AVE 

ukládá odboru ŽPR 

- čtvrtletně vyhodnocovat finanční nároky na třídění, dočištění a výnos z prodeje plastu a 

papíru a upravit cenová ujednání s dodavateli 

- o těchto skutečnostech informovat radu města 

 

Termín:  19.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4534/18 Změna usnesení č. 4364/18 ze dne 26.4.2018 – Předprostor knihovna 

schvaluje 

změnu ceny takto:  

původní cena 1.565.823,25 Kč bez DPH, tj. 1.894.646,14 Kč včetně DPH  

se nově stanovuje na 1.711.421,80 Kč bez DPH, tj. 2.070.820,38 Kč včetně DPH. 

V ostatním se usnesení RM č. 4364/18 nemění. 

 

Termín:  24.05.2018  

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Mgr. Jan Havlíček 

                            2. místostarosta                      člen rady města 
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