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           Spis.zn.: 79393/2011 

                    Č.j.:  82183/2011 
 
    

U S N E S E N Í  

z 22. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.08.2011. 
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. 

1305/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2011: 
 
příjmy ve výši                        950 tis. Kč 
výdaje ve výši              308 tis. Kč 
 
příjmy celkem                 824.260 tis. Kč 
výdaje celkem       791.697 tis. Kč 
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1306/11 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2011 do 
30.6.2011 dle předloženého materiálu. 
 

1307/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
5287/10, 56/10, 334/11, 338/11, 477/11, 478/11, 509/11, 510/11, 511/11, 512/11, 
513/11, 514/11, 515/11, 516/11, 518/11, 519/11, 523/11, 530/11, 531/11, 579/11, 
599/11, 693/11, 694/11, 695/11, 696/11, 697/11, 720/11, 725/11, 740/11, 751/11, 
787/11, 817/11, 861/11, 874/11, 888/11, 899/11, 900/11, 901/11, 940/11, 943/11, 
1040/11, 1045/11, 1046/11, 1047/11, 1048/11, 104911, 1050/11, 1051/11, 
1052/11, 1053/11, 1054/11, 1055/11, 1056/11, 1057/11, 1058/11, 1059/11, 
1060/11, 1061/11, 1062/11, 1063/11, 1064/11, 1066/11, 1067/11, 1070/11, 
1071/11, 1072/11, 1074/11, 1075/11, 1076/11, 1078/11, 1079/11, 1082/11, 
1083/11, 1084/11, 1085/11, 1086/11, 1087/11, 1090/11, 1091/11, 1094/11, 
1095/11, 1102/11, 1103/11, 1104/11, 1106/11, 1107/11, 1109/11, 1110/11, 
1111/11, 1112/11, 1113/11, 1114/11, 1116/11, 1118/11, 1120/11, 1121/11, 
1122/11, 1123/11, 1124/11, 1125/11, 1129/11, 1130/11, 1131/11, 1132/11, 
1133/11, 1138/11, 1139/11, 1140/11, 1141/11, 1142/11, 1143/11, 1147/11, 
1148/11, 1150/11, 1151/11, 1152/11, 1153/11, 1156/11, 1157/11, 1158/11, 
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1159/11, 1162/11, 1163/11, 1164/11, 1165/11, 1166/11, 1167/11, 1169/11, 
1170/11, 1173/11, 1174/11, 1176/11, 1177/11, 1181/11, 1189/11, 1191/11, 
1192/11, 1193/11, 1207/11, 1208/11, 1209/11, 1210/11, 1211/11, 1212/11, 
1217/11, 1221/11, 1224/11, 1225/11, 1126/11, 1227/11, 1228/11, 1229/11, 
1231/11, 1232/11, 1233/11, 1236/11, 1237/11, 1240/11, 1245/11, 1247/11, 
1258/11, 1259/11, 1261/11, 1276/11, 1277/11, 1283/11, 1284/11, 1285/11, 
1290/11,   1293/11,   1294/11,   1295/11,   3769/09,   1108/11,   241/11.  
 

1308/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
563/07  do 31.12.2011  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
5336/10  do 31.01.2012  Zodpovídá: Ing. Peluhová 
5375/10 do 31.10.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová  
719/11  do 31.12.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová  
763/11  do 30.04.2012  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
1137/11  do 15.11.2011  Zodpovídá: Ing. Peluhová 
1230/11  do 31.08.2011  Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
 
  

1309/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 1108/11 ve věci vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu „Denisova 2, Šumperk – výměna oken a vstupních vchodových dveří“, 
když chybně uvedená nabídková cena 184.756,--Kč včetně DPH se opravuje na 
částku 184.759,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1310/11 MJP – stánkový prodej – změna a doplnění usnesení RM č. 470/11                  
a usnesení RM č. 883/11 

schvaluje 
změnu a doplnění usnesení RM č. 470/11 ze dne 24.2.2011 a usnesení RM č. 
883/11 ze dne 19.5.2011 ve věci stánkového prodeje na ulici Hlavní třída 
v Šumperku pro období od 1.4.2011 do 6.11.2011 v rozsahu: 
- nájem stánku (nový stánek): 300,--Kč/stánek/den včetně DPH 
- kauce: 5.000,--Kč/stánek/nájemce je držitel ŽL 

 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1311/11 MJP – pronájem části stavby komunikace – zařízení staveniště pro výstavbu 
apartmánů v domě Gen. Svobody 6 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na pozemku p.č. 
2035/3 a 2035/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 151 m2 na dobu určitou od 15.9.2011 
do 31.3.2012 za účelem zřízení  zařízení staveniště pro výstavbu půdních 
apartmánů v domě Gen. Svobody 6 v Šumperku. 
 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1312/11 MJP – změna nájemce bytu č. 4 v domě Prievidzská 29, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.8.2011 nájem bytu č. 4, 2+k.k. v II. NP domu č.p. 2994 
v Šumperku, ul. Prievidzská 29 se stávající nájemkyní paní B. R., bytem Bohdíkov  
PSČ 789 64, který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 10.10.2003 
uzavřené s pronajímateli městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice, 
se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 26798832. 
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice, se sídlem Šumperk, Jílová 
1550/1, IČ 26798832,  jako pronajímateli na straně jedné a paní D. A., bytem 
Liberec, PSČ 460 06, jako nájemcem na straně druhé, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1.9.2011. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1313/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přemístění HUP pro dům     
F. L. Věka 1041/1 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 2285 v k.ú. Šumperk (or. 
komunikace ul. F. L. Věka) zřídí pro stavebníky právo provést na předmětném 
pozemku stavbu – přemístění hlavního uzávěru plynu pro dům F. L. Věka  1041/1 
v Šumperku. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebníci: 
Vlastníci bytových jednotek č. 1041/1 – 1041/5 v domě č.p. 1041 na st.p.č. 1223/1 
v k.ú. Šumperk (or. F. L. Věka 1041/1), jmenovitě  Z. a  J. F.,  L. K., L. K., V. P., J. 
W. a M. Z.,  všichni bytem Šumperk. 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření k předmětné stavbě č.j. sř-045/11 ze dne 21.7.2011, které bude 
nedílnou součástí smlouvy 

- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebníci se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1314/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přemístění HUP pro dům    
F. L. Věka 1041/1 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 2285 v k.ú. Šumperk (or. 
komunikace ul. F. L. Věka) zřídí pro stavebníky právo provést na předmětném 
pozemku stavbu – přemístění hlavního uzávěru plynu pro dům F. L. Věka  1042/3 
v Šumperku. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebníci: 
Vlastníci bytových jednotek č. 1042/1 – 1042/5 v domě č.p. 1042 na st.p.č. 1224/1 
v k.ú. Šumperk (or. F. L. Věka 1042/3), jmenovitě  J. D.,  H. T.,  oba bytem   
Šumperk, J. H.,  bytem  Šumperk, S. a D. J.,  bytem Šumperk a A. Š.,  bytem 
Vikýřovice, PSČ 788 13. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření   k předmětné stavbě č.j. sř-044/11 ze dne 21.7.2011, které bude 
nedílnou součástí smlouvy 

- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebníci se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1315/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přemístění HUP pro dům     
U Sanatoria 1523/16 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku st.p.č. 1741/2 v k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu – přemístění 
hlavního uzávěru plynu pro dům U Sanatoria 1523/16 v Šumperku. 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1523 Šumperk, U Sanatoria 16, se 
sídlem U Sanatoria 1523/16, Šumperk, IČ 26806177. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření k předmětné stavbě č.j. 12/11/Da ze dne 20.7.2011, které bude 
nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1316/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přemístění HUP pro dům     
J. z Poděbrad 1998/14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu – přemístění hlavního 
uzávěru plynu pro dům J. z Poděbrad 1998/14 v Šumperku. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 14, Šumperk, se sídlem       
J. z Poděbrad 1998/14, Šumperk, IČ 26821737. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření   k předmětné stavbě č.j. 11/11/Da ze dne 20.7.2011, které bude 
nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1317/11 MJP – Ekozis – výstavba nájemních bytů v Horní Temenici 

  bere na vědomí 
dopis spol.  EKOZIS, s.r.o., Zábřeh ve věci výstavby nájemních bytů v Horní 
Temenici a nepřijímá nabídku spol. EKOZIS, s.r.o., Zábřeh s tím, že se nebude 
účastnit výstavby bytových domů na p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice ve 
vlastnictví EKOZIS, s.r.o., Zábřeh. 
      Termín: 31.08.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1318/11 MJP – zveřejnění nájmu části p.p.č. 605/1 v k.ú. Šumperk a části p.p.č. 523/2 
v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 605/1 o výměře 0,5 m2  v k.ú. 
Šumperk a část p.p.č. 523/2 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem 
umístění automatů na prodej hřbitovních svící. 
Nájemné: 400,--Kč/rok jeden automat na hřbitově v Šumperku 

  50,--Kč/rok jeden automat na hřbitově v Dolní Temenici 
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1319/11 MJP – smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Šumperk 
– Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy: 
- zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1327/1 (1327 – parcela ZE 

původ PK) a st.p.č. 122 v k.ú. Horní Temenice 
- přípojky závěsného kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1230 v k.ú. 

Horní Temenice 
v předpokládané celkové délce 26 bm, v rámci stavební akce „Šumperk-
Kotzmannová, d.č. 2406, NNv“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši  2.860,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením 
RM č.  3568/09 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 31.12.2013 

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1320/11  MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Šumperk – Kotzmannová, 
d.č. 2406, NNv“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 1230, p.č. 296, st.p.č. 122 a 
p.p.č. 1327/1 (1327 – parcela ZE původ PK) v k.ú. Horní Temenice zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu, v rámci které provede rekonstrukci části 
stávajícího závěsného kabelového vedení NN a vybuduje nové zemní kabelové 
vedení NN a novou přípojku závěsného kabelového vedení NN přes předmětné 
pozemky pro akci „Šumperk-Kotzmannová, d.č. 2406,NNv“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.10.2013 
 
         Termín: 31.10.2011 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1321/11 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky, or. nad DPS Markéta 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem vypořádání majetkoprávních 
vztahů v dané lokalitě za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů H. a   J. K.,  bytem 
Šumperk, podíl o velikosti 1/2 a do vlastnictví H. K., bytem  Šumperk, podíl o 
velikosti 1/2 na části pozemku p. č. 137/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Horní 
Temenice  

- ze společného jmění manželů H. a  J. K.,  bytem Šumperk, bude převeden 
podíl o velikosti 1/2 a z vlastnictví H. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 
na části pozemku p. č. 138 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Horní Temenice 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou  
120,--Kč/m2, 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 i správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou 

       Termín: 02.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1322/11 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část p.p.č. 137/1 v k.ú. Horní 
Temenice, or. nad DPS Markéta 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část p.p.č. 137/1 o výměře cca 
177 m2  v k.ú. Horní Temenice.  
- účel výpůjčky:  údržba pozemku spolu se stávající vodotečí  
 
       Termín: 02.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1323/11 MJP – „Lidická 75, 77, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0009/2011 ze dne 16.6.2011 na 
akci „Lidická 75, 77, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“  
uzavřené s firmou T.P.V.MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, PSČ 789 61, IČ 
26865360, na provedení změn do maximální částky 96.161,--Kč včetně DPH a 
prodloužení termínu plnění díla do 31.8.2011. Cena díla se zvýší na celkovou 
částku max. 2.772.809,--Kč včetně DPH.  
 
       Termín: 21.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1324/11 MJP – „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 – oprava střechy“, dodatek č. 1 k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0007/2011 ze dne 9.5.2011 na akci 
„ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 – oprava střechy“ uzavřené s firmou FRANKIE spol. 
s r.o.,  se sídlem  Na Křtaltě čp. 1997/37a, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 46577516, na 
provedení změn v celkové výši 119.418,--Kč včetně DPH. Cena díla se zvýší na 
celkovou částku 1.882.664,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 16.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1325/11 MJP – stanovení výše nájemného v obecních bytech 

schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2012 základní výši měsíčního nájemného u bytů v majetku 
města Šumperka. 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1326/11 MJP – pronájem budovy č.p. 2800 ba pozemku st.p.č. 1785 v k.ú. Šumperk 
spol. PONTIS 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   28.7.2011 do 15.8.2011 dle usnesení rady města č. 1276/11 ze 
dne 21.7.2011, pronájem budovy č.p. 2800 na st.p.č. 1785, k.ú. Šumperk 
(orientační označení Gen. Svobody 68, Šumperk).  
 
Nájemce: PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, 

Šumperk, IČ 25843907 
účel nájmu:   poskytování sociálních služeb, zázemí organizace  
doba nájmu:   neurčitá, počátek nájmu od 1.9.2011 
výpovědní lhůta: 3 měsíce 
nájemné:   108.000,--Kč/rok s možností valorizace o koeficient inflace od 

roku 2012 
nájemné dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozeno od DPH 

služby:  budou hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům 
 
Nájemce se zavazuje ponechat dvě kanceláře a zasedací místnost v I. NP budovy 
formou podnájmu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajské organizaci 
Olomouckého kraje. 
       Termín: 15.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1327/11 MJP – umístění sídla spol. PONTIS v budově Gen. Svobody 68 

souhlasí 
s umístěním sídla společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 
2620/5, Šumperk, IČ 25843907 v pronajaté budově na adrese Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk. 
       Termín: 15.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1328/11 MJP – ukončení smlouvy o zajišťování pozáručního servisu EZS – Gen. 
Svobody 68 

schvaluje 
ukončení stávající Smlouvy o zajišťování pozáručního a mimozáručního servisu 
EZS ze dne 1.11.2010, uzavřené mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako objedatelem a společností S.O.S. akciová 
společnost, Olomouc, se sídlem Holická 31/1, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 
43965181 jako zhotovitelem, kde místem plnění je objekt Gen Svobody 2800/68, 
Šumperk. 
 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 30.9.2011 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1329/11 MJP – ukončení smlouvy o ostraze objektů – Gen. Svobody 68 

schvaluje 
ukončení stávající Smlouvy o ostraze objektu prostřednictvím pultu centrální 
ochrany ze dne 1.11.2010, uzavřené mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako uživatelem a společností S.O.S. akciová 
společnost, Olomouc, se sídlem Holická 31/1, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 
43965181 jako provozovatelem, kde místem plnění je objekt Gen Svobody 
2800/68, Šumperk. 
 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 30.9.2011 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1330/11 MJP – ukončení smlouvy o zajišťování komunikace mezi EZS a PCO – Gen. 
Svobody 68  

schvaluje 
ukončení stávající Smlouvy o zajišťování komunikace mezi EZS a PCO ze dne 
18.11.2010, uzavřené mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 jako objednatelem a společností S.O.S. akciová 
společnost, Olomouc, se sídlem Holická 31/1, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 
43965181 jako zhotovitelem, kde místem plnění je objekt Gen Svobody 2800/68, 
Šumperk. 
 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 30.9.2011  
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1331/11 MJP – ukončení smlouvy o dílo SKC/0015/2010 – Gen. Svobody 68 

schvaluje 
ukončení stávající Smlouvy o dílo SKC/0005/2010 ze dne 25.10.2010, uzav řené 
mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
objednatelem a společností SATEZA, a.s., se sídlem 8. Května 41, Šumperk, IČ 
25350129 jako zhotovitelem 
 
Předmět plnění: provoz a kontrola, opravy, údržba a pravidelné revize a 

odborné prohlídky 2 plynových kotlů 
Místo plnění:  objekt Gen. Svobody 68, Šumperk 
 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 31.8.2011  
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1332/11 MJP – doplnění usnesení RM č. 1160/11 

schvaluje 
doplnění usnesení rady města č. 1160/11 ze dne 23.6.2011, týkající se uzavření 
dále nepojmenované smlouvy s vlastníkem inzertní skříňky VV First Company 
s.r.o., kterou město Šumperk jako vlastník domu na Hlavní třídě 289/12, Šumperk, 
povoluje umístění inzertní skříňky na domě Hlavní třída 289/12, Šumperk. 
Doplnění se týká úplaty za umístění skříňky, kdy ke schválené úplatě za umístění 
skříňky ve výši 3 000,--Kč bude účtována DPH v zákonné výši. 
V ostatním se usnesení rady města č. 1160/11 ze dne 23.6.2011 nemění. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1333/11 MJP – doplnění  usnesení RM č. 1161/11 

schvaluje 
doplnění usnesení rady města č. 1161/11 ze dne 23.6.2011, týkající se uzavření 
dále nepojmenované smlouvy s vlastníkem inzertní skříňky Moravská pohřební 
služba, s.r.o., kterou město Šumperk jako vlastník domu na Hlavní třídě 289/12, 
Šumperk, povoluje umístění inzertní skříňky na domě Hlavní třída 289/12, 
Šumperk. Doplnění se týká úplaty za umístění skříňky, kdy ke schválené úplatě za 
umístění skříňky ve výši 1.500,--Kč bude účtována DPH v zákonné výši. 
V ostatním se usnesení rady města č. 1161/11 ze dne 23.6.2011 nemění. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1334/11 MJP – „Vrchlického 23, Šumperk – rekonstrukce střechy“, dodatek č. 1          
k SoD 

schvaluje 
v uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0012/2011 ze dne 29.6.2011 na 
akci „Vrchlického 23, Šumperk – rekonstrukce střechy“ uzavřené s firmou 
K.Š.E.F.T., s. r.o.,  se sídlem  Anglická 3151/23, Šumperk, IČ 26872005, na 
provedení změn v celkové výši 134.310,--Kč včetně DPH a  prodloužení termínu 
plnění díla do 11.9.2011.  Cena díla se zvýší na celkovou částku 838.557,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín: 16.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1335/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Přípojka 
plynu a vodovodu pro objekt č.p. 2771, B. Němcové 3, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky a přípojky zemního vedení NTL 
plynovodu přes pozemek p.č. 554/33 v k.ú. Šumperk v předpokládané celkové 
délce 13 bm, pro účely napojení objektu na ul. B. Němcové  2771/3, Šumperk. 
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Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
APATOR METRA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24, Šumperk, IČ 26834073 
RELAQUA s.r.o., se sídlem B. Němcové 2771/3, Šumperk, IČ 26869161 
A. H.,  bytem  Šumperk. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  1.430,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením RM č.  
3568/2009 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávnění z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.11.2013 

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

 
        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1336/11 MJP – smlouva o  zřízení práva provést stavbu – „Přípojka plynu a vodovodu 
pro objekt č.p. 2771, B. Němcové 3, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 554/33 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníky právo provést stavbu spočívající v uložení vodovodní přípojky a 
přípojky zemního vedení NTL plynovodu přes pozemek p.č. 554/33 v k.ú. 
Šumperk, pro účely napojení objektu na ul. B. Němcové  2771/3, Šumperk. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebníci: 
APATOR METRA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24, Šumperk, IČ 26834073 
RELAQUA s.r.o., se sídlem B. Němcové 2771/3, Šumperk, IČ 26869161 
A. H.,  bytem  Šumperk. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebníci se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 31.08.2013 
 
         Termín: 31.10.2011 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1337/11 MJP – zveřejnění části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 765/2 o výměře 15 m2  v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- kupní cena:  1.200,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva  do katastru 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou rampy pro imobilní občany  
 
       Termín: 20.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1338/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Přípojky IS 
pro RD na p.p.č. 229/1 v k.ú. Horní Temenice, Šumperk“, lokalita U Hniličků 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes 
pozemek p.č. 1327/1 (1327 – parcela ZE původ PK) v k.ú. Horní Temenice, 
v předpokládané celkové délce 42 bm, pro účely napojení plánované výstavby RD 
na p.p.č. 229/1 v k.ú. Horní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
M. G.,  bytem  Ruda nad Moravou, PSČ 789 63. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši  1.680,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením 
RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 31.12.2013 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1339/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Přípojky IS pro RD na p.p.č. 
229/1 v k.ú. Horní Temenice, Šumperk“, lokalita U Hniličků 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1327/1 (1327 – parcela ZE 
původ PK) v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést stavbu 
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro účely napojení plánované 
výstavby RD na p.p.č. 229/1 v k.ú. Horní Temenice. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
M. G.,  bytem Ruda nad Moravou, PSČ 789 63. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.10.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1340/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka 
dešťové kanalizace pro sjezd z ul. Bezručovy na p.p.č. 1316/14 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy přípojky dešťové kanalizace včetně odvodňovacího žlabu 
přes pozemek p.č. 2275/7 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 12 bm, 
pro účely vybudování sjezdu z Bezručovy ul. na p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
B. K., bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši  480,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením 
RM č.  3568/09 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 31.12.2013 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1341/11 MJP - smlouva o zřízení  práva provést stavbu – přípojka dešťové kanalizace 
pro sjezd z ul. Bezručovy na p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk včetně 
odvodňovacího  systému dešťových vod 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1316/14 a 
p.p.č. 2275/7 vše   v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka B. K.,  
bytem Šumperk,  který má s městem Šumperk k p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk 
 uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou jako Obch 73/2010, 
právo provést stavbu sjezdu přes p.p.č. 2275/1 a p.p.č. 1316/14 k objektu na 
st.p.č. 5218 vše v k.ú. Šumperk včetně odvodňovacího systému dešťových vod, 
za podmínek:  
- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka 
- stavebník bere na vědomí, že realizaci stavby bude moci  zahájit v  případě 

prodlouženého termínu ze strany budoucího prodávajícího, tj. města Šumperk, 
týkající se závazku stavebníka, jako budoucího kupujícího ze smlouvy Obch 
73/2010 k  vybudování sjezdu přes p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk 

- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení 
- stavebník na své náklady přesadí 1 strom rostoucí na p.p.č. 2275/7 v k.ú. 

Šumperk, který je v trase vedeného sjezdu a to na místo určené správcem 
veřejné zeleně. V případě nemožnosti dotčenou zeleň přesadit, bude 
stavebníkem zakoupen strom téhož kultivaru a vysazen  na místo určené 
správcem zeleně 

- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci. 
 
        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1342/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu okapového chodníku podél 
domu Kozinova 13 na p.p.č. 176 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 176 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu okapového chodníku na pozemku p.č. 176 v k.ú. 
Šumperk, v rozsahu a stavebně-technickém řešení dle projektové dokumentace 
vydané ke stavbě „Oprava přízemí domu Kozinova 13, Šumperk“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
Kaňová   s.r.o., se sídlem Pod Senovou 2448/41, Šumperk, IČ 28591038. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013 
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- po skončení prací je stavebník povinen uvést dotčený pozemek do původního 

stavu 
- zřizování, správa a údržba chodníku nákladem stavebníka 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
     

1343/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – vnitřní vybavení 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Středisko ekologické výchovy Švagrov – vnitřní vybavení“ dodavatelem 
mobiliáře firmu Mias OC, spol. s r.o., Krouna 322, IČ 00529435. Nabídková cena 
je 3.473.161,20 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1344/11 Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, Etapa I. – Přístavba 
garáží 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Objekt 
hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, Etapa I. – Přístavba garáží“ 
vyloučit firmu MoSeV Olomouc, s.r.o., Divišova 4, Olomouc, IČ 48399183. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1345/11 Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, Etapa I. – Přístavba 
garáží 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce: „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, Etapa I. 
– Přístavba garáží“ firmu EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, IČ 
41031024. Nabídková cena je 1.885.334,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1346/11 Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, Etapa I. – Přístavba 
garáží 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu na akci „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 
Temenici, Šumperk, Etapa 1 – Přístavba garáží“ částku 2.000 tis. Kč. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1347/11 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku – dodatek č. 6 

schvaluje 
uzavření dodatku  č. 6 ke smlouvě o dílo č. 0014-2010 ze dne 10.6.2010, 
uzavřené se sdružením firem Lawstav, s.r.o., a PB PLAST, spol. s r.o., na akci 
„Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ na provedení změn do maximální 
částky  +11.988,20 Kč včetně DPH, které ¨budou čerpány z rezervy stavby. 
Cena díla se nemění a zůstává dle SoD na částce 23.392.366,20  Kč. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1348/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – technologie kuchyně 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Středisko ekologické výchovy Švagrov – technologie kuchyně“ vyloučit 
firmy UNIS-JAKOS, s.r.o., Vodní 110, Uherské Hradiště, IČ 46974822, Alfatech, 
s.r.o., Dyjská 845, Praha  - Čakovice, IČ 61857491, sdružení POTRAVINOMONT, 
s.r.o., Sušilova 45, Přerov, IČ 258385580 a MATTHES gastro, s.r.o., Antala 
Staška 1075/41a, Praha – Krč, IČ 45786682. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1349/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – technologie kuchyně 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Středisko ekologické výchovy Švagrov – technologie kuchyně“ 
dodavatelem firmu MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5 Ostrava – Vítkovice, IČ 
48397555. Nabídková cena je 1.290.842,15 Kč včetně DPH.  
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1350/11 Zpráva o podaných stížnostech za 1. pololetí 2011 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí 2011 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

1351/11 Informace  o přijatých peticích za 1. pololetí 2011 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením  č. 11/2008 „Pravidla pro přijímávání a vyřizování petic a 
stížností“ informaci o přijatých peticích za 1. pololetí 2011. 
 
 

1352/11 Informace o organizaci školního roku 2011/2012 

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2011/2012 ve školách školském zařízené 
zřizovaných městem Šumperkem. 
  

1353/11 Městská periodika 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele městských periodik 

Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka včetně zadávacích podmínek 
 
- minimální seznam oslovených subjektů: 

JANDA DESIGN – Mgr.art. Jiří Janda, Polská 3, Šumperk 
Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk 
PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20 

 
- členy komise a jejich náhradníky pro vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodavatele městských periodik Šumperský zpravodaj a Kulturní 
život Šumperka: 
Ing. Marek Zapletal (Ing. Petr Suchomel) 
Mgr. Milan Šubrt (Mgr. Romana Drápalová) 
PaedDr. Petr Holub (Ing. Marie Dvořáčková) 
Ing. Milena Peluhová (Ivana Mincu) 
MgA. Kamil Navrátil (PaedDr. Hana Kolaříková) 

 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1354/11 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí 

uděluje  
výjimku v souladu s čl. III, odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/2001 o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedeného 
pořadatele a akci pořádanou na území města Šumperka v roce 2011 takto: 
 
SPH  MAGMA MORAVIA, Javoříčko 9, Šumperk, IČ 68922965 
-  26.08.2011 (pátek) „Švédové u šumperských bran“ v prostoru Sadů 1. máje 

do 24:00 hod. 
-  27.08.2011 (sobota) „Švédové u šumperských bran“ v prostoru Sadů 1. máje 

do 24:00 hod. 
 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1355/11 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

uděluje 
výjimku v souladu  s čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o zákazu  
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro: 
 
SPH MAGMA MORAVIA, Javoříčko 9, Šumperk, IČ 68922965 
-  26.08.2011 (pátek) „Švédové u šumperských bran“ v prostoru Sadů 1. máje 

12:00 - 24:00 hod. 
-  27.08.2011 (sobota) „Švédové u šumperských bran“ v prostoru Sadů 1. máje 

12:00 - 24:00 hod. 
-  28.08.2011 (neděle) „Švédové u šumperských bran“ v prostoru Sadů 1. máje 
  07:00 - 20:00 hod. 
 
       Termín: 15.08.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1356/11 Hospodaření s komunálními odpady – ukončení „Smlouvy na provoz 
sběrného dvora Příčná 23, Šumperk“ 

ukládá 
oznámit firmě SITA CZ, a.s., Španělská 10, Praha 2, že „Smlouva na provoz 
sběrného dvora na Příčné 23 v Šumperku“ končí k 31.5.2012. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1357/11 Hospodaření s komunálními odpady – zpracování projektové dokumentace 
na veřejnou zakázku na „Provoz sběrného dvora na ul. Příčné 23“ 

ukládá 
zpracovat zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, na „Provoz sběrného dvora na ul. Příčné 23“ na dobu 
určitou, a to na dobu trvání 5 roků a jednoho měsíce, tj. s termínem ukončení 
30.6.2017. 
       Termín: 09.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

1358/11 Hospodaření s komunálními odpady – ukončení  „Smlouvy na zajištění 
sběru, odvozu a likvidaci  (využití) směsného, biologicky rozložitelného a 
objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a 
nebezpečných látek komunálního odpadu“ 

ukládá 
oznámit firmě SITA CZ, a.s., Španělská 10, Praha 2, že „Smlouva na zajištění 
sběru, odvozu a likvidaci (využití) směsného, biologicky rozložitelného a 
objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpe čných 
látek komunálního odpadu“ končí k 30.6.2012. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1359/11 Hospodaření s komunálními odpady – zpracování projektové dokumentace 
na veřejnou zakázku na „Zajištění sběru, odvozu a likvidaci  (využití) 
směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, 
stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných látek komunálního odpadu“ 

ukládá 
zpracovat zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, na „Zajištění sběru, odvozu a likvidaci  (využití) 
směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, 
stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných látek komunálního odpadu“ na 
dobu určitou, a to na dobu trvání 5 roků, tj. od 1.7.2012 do 30.6.2017. 
 
       Termín: 07.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
         Ing. Répalová 
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1360/11 Žádost o dotaci na podporu procesu komunitního plánování sociálních 
služeb 

schvaluje 
podat žádost o dotaci v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
– oblast podpory 3.1. „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“. 
 
       Termín: 07.09.2011 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

1361/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
J. W.   k bytu č. 307 v ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti 1 + kk.  
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.09.2011 do 30.06.2012 
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1362/11 Byty podle opatření č. 13/2009  

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení: 
J. F.  k bytu č. 107 v ulici Temenické 2724/35, Šumperk, o velikosti  
2 + kk obytných místností.  
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.09.2011 do 30.06.2012 
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1363/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a 
monitorovací systém města Šumperka 

schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 
systém města Šumperka ze dne 4.4.2000 s účinností od 1.0.2011. 
 
       Termín: 01.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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1364/11 Projekt „Chceme všechno prokouknout“ 

bere na vědomí 
předložený projekt „Chceme všechno prokouknout“ a podporuje ho jako 
preventivní program včasného zachycení očních vad předškolních dětí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.    Ing. Marek Zapletal   v.r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 
 

 



Rozpočet roku 2011, rozpočtová opatření číslo VIII.
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Ostatní neinvestiční transfery 950
85/VIII KÚ koncert ke státnímu svátku 200 účelová dotace
86/VIII MK ČR program regnerace MPZ 750 účelová dotace UZ 34054

PŘÍJMY CELKEM 950

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. výdaje tis. Kč položku celk.

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 243
87/VIII Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s. 43 příspěvek na rok 2011 ZM 305/11
88/VIII KÚ koncert ke státnímu svátku 200 účelová dotace

Odbor finanční a plánovací 750
89/VIII Program reg. MPZ Římskokatolická farnost 426 účelová dotace UZ 34054
90/VIII Program reg. MPZ manželé Šuškovi 60 účelová dotace UZ 34054
91/VIII Program reg. MPZ Mráčková, Andrlovi 264 účelová dotace UZ 34054

Investiční příspěvky -685
92/VIII TJ Šumperk -685 podmíněno dotací, přesun do roku 2012

Odbor RÚI 0
93/VIII Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše -500 úprava rozpočtu akce dle skutečnosti
94/VIII ZŠ Sluneční  (regulace) 80 úprava rozpočtu akce dle skutečnosti
95/VIII Energetické úspory ZŠ Šumavská 420 úprava rozpočtu akce dle skutečnosti
96/VIII Sokolská, Západní -900 přesun na novou akci MŠ Prievidzská
97/VIII MŠ Prividzská herna 900 nová akce RM 1254/11

VÝDAJE CELKEM 308
PŘÍJMY - VÝDAJE 642


