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Spis.zn.:   93695/2011 
                       Č.j.:   95716/2011 

 
    

U S N E S E N Í  

z 25. schůze Rady města Šumperka ze dne 29.9.2011.  
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. 

1493/11 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a s § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
záležitostech  plnění povinné školní docházky, v platném znění, výjimku 
z maximálního počtu žáků ve třídě 5. ročníku Základní školy Šumperk, Sluneční 
38, IČ 00852864, od školního roku 2011/2012 do konce školního roku 2015/2016, 
kdy žáci této třídy ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků ve třídě 
nepřesáhne maximální počet 34 žáků.  
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1494/11 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a s § 4 odst. 7 vyhlášky  č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
záležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, výjimku 
z maximálního počtu žáků ve třídách 7. ročníku Základní školy Šumperk, 
Šumavská 21, IČ 00852287, od školního roku 2011/2012 do konce školního roku 
2013/2014, kdy žáci této třídy ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků 
ve třídě nepřesáhne maximální počet 34 žáků.  
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1495/11 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek č. 2 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
14.640,--Kč. 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1496/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout finanční dar ve 
výši 19.420,--Kč, od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, Průmyslová 3020/3,  
IČ 47976519, v souladu s § 27   odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,               
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, který bude 
účelově poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

1497/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace,           
IČ 60801085, přijmout věcný dar - školní potřeby, od VOS ZO 1123, Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 10, 158 00 Praha 5 - 
Jinonice, IČ 75146479, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,        
v celkové výši   6.700,--Kč. 

Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1498/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, v souladu s ustanovením      
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení plynového sporáku v celkové výši do 60 tis. 
Kč. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1499/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu 
k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který 
příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu 
organizace, v celkové výši do 210 tis. Kč.   
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 



RM 25 – 29.09.2011 

 
3 

 
 

1500/11 Městská periodika 

ruší 
soutěž na dodavatele městských periodik Šumperský zpravodaj a Kulturní život 
Šumperka.    
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1501/11 Městská periodika 

ukládá 
vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele městských periodik 
Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka. 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1502/11 Příspěvek na knihu „Rok v Rychlebských horách“  

schvaluje 
příspěvek ve výši 1.000,--Kč na knihu „Rok v Rychlebských horách“.  
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1503/11 Odkoupení uměleckého díla 

neschvaluje 
odkoupení dřevěné plastiky „Šumperské parky“ od Antonína Suchana za částku 
32.000,--Kč. 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1504/11 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – Etapa č. 8                 
– stavební úpravy dešťové kanalizace 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2011 uzavřené s firmou 
EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh na akci „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – Etapa č. 8 – stavební úpravy dešťové 
kanalizace“ na provedení změny termínu dokončení stavby. 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1505/11 Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na 
akci „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu“ se zhotovitelem  
Ing. Ladislavem Trčkou – PROINK, Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČ 
13617826, na posunutí termínů. 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1506/11 Rekonstrukce přednádraží v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/1014/0337 ze dne 27.6.2011 
uzavřené s firmou CHLÁDEK & TINTĚRA Pardubice, a.s., Zelené předměstí, 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice na akci „Rekonstrukce p řednádraží 
v Šumperku“ na neprovedené práce (méněpráce) do minimální částky 53.698,89 
Kč bez DPH, tj. 64.438,70 Kč včetně DPH (celková smluvní cena díla se snižuje    
a činí 10.834.360,90 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1507/11 Oprava dešťové kanalizace, parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava dešťové kanalizace, parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa“ zhotovitelem 
stavby firmu PAVOK, spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice,                 
IČ 45194301. Nabídková cena činí 1.015.311,49 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1508/11 Hasičská zbrojnice v Dolní Temenici  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 083/11 uzavřené s firmou Ekozis spol. 
s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh  na akci: „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, 
etapa I.“ na provedení změn v technologii stavby, do maximální částky 106.562,--
Kč bez DPH (cena díla se nenavyšuje a zůstává maximálně na částce  
1.571.120,--Kč bez DPH). 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1509/11 Plán zimní údržby 2011/2012 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2011/2012 dle předloženého materiálu PMŠ, a.s.  
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1510/11 MJP – vyjmutí budovy č.p. 1819 na pozemku st.p.č. 2136 v k.ú. Šumperk, or. 
Jesenická 61 z pojištění 

schvaluje 
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperk a 
Českou pojišťovnou a.s., ve znění pozdějších dodatků, budovu č.p. 1819 
(orientačně  Jesenická 61), situovanou na pozemku st.p.č. 2136 v k.ú. Šumperk,    
v hodnotě 3.456.870,--Kč. Pojistné bude poníženo o částku ve výši 8.400,--Kč. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1511/11 MJP – spolupráce s Poradnou při finanční tísni, o.p.s. – výpůjčka 
nebytového prostoru – dluhová poradna 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.09.2011 do 29.09.2011, dle usnesení rady města č. 1430/11 ze 
dne 08.09.2011, výpůjčku nebytového prostoru č. dveří 206 (malá zasedací 
místnost) v  I. patře  budovy Městského  úřadu Šumperk, ul. Jesenická 31 
v Šumperku. 
Půjčitel: Město Šumperk, se  sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ  00303461 
 
Vypůjčitel:  Poradna při finanční tísni, o.p.s., se sídlem  Praha 2, Americká 508/22, 
PSČ 120 00, IČ 28186869 
 
Účel: využití pro dluhovou poradnu  
 
Doba výpůjčky: neurčitá 
 
Ukončení výpůjčky: písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s 1měsíční 
výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 12.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1512/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – Fialova, ČS kanal., VHZ, 
parc. 1273/1, NNk“, průmyslová lokalita mezi ul. Lidickou a Příčnou 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1273/1 a p.č. 2048/1 
v délce 25,4 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk – Fialova, ČS 
kanal., VHZ, parc. 1273/1, NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
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  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 4.572,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0005/2011/Pe  ze dne 1.3.2011, zálohu za budoucí věcné břemeno 
v celkové výši 3.060,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou 
činí  nedoplatek  ve výši  1.512,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5998-156/2011. 

- oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 

        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1513/11 MJP – pronájem pozemků – výstavba Střediska ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků - parc. č. 931/2 - lesní pozemek,  
části pozemku parc. č. 944 -  ostatní plocha, části pozemku  parc. č. 2312 - ostatní 
plocha a části pozemku parc. č. 2365 - ostatní plocha v katastrálním území 
Vernířovice u Sobotína, v celkovém rozsahu 142 m2, a to v souvislosti s realizací 
výstavby „Střediska ekologické výchovy Švagrov“ (využití pozemků uložení 
kabelové přípojky NN, vodovodu, víceúčelová plocha). 
 
Pronajímatel:  Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 

Hradec Králové PSČ 501 68, IČ 421 96 451 
Nájemce:   Město Šumperk, nám. Míru č.p. 364/1,  IČ 00303461 
Doba nájmu:  určitá 2 roky  
Nájemné:   7,--Kč/m2/rok bez DPH, tj. celkem 994,--Kč bez DPH ročně. 

K nájemnému  bude fakturována DPH v zákonné výši. 
 

       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1514/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1484/5 v k.ú. 
Šumperk, část zahrady u domu Lidická 77, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1484/5 o výměře      
87 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu Lidická 1313/77, 
Šumperk). 
Účel nájmu:   zahrádkářské využití  
Nájemné:   2,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou 

 
      Termín: 10.10.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1515/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 1620/7 v domě č.p. 1620 na 
st.p.č. 85 v k.ú. Šumperk, or. ozn. nám. Míru 3  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1620/7 o výměře       
106,40 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na společných částech 
domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na 
st.p.č. 85 v obci Šumperk a k.ú. Šumperk  (or. ozn. nám. Míru 3) ve veřejném 
výběrovém řízení.  
Jde o byt s nájemním vztahem. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 679.230,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol, rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude.  

- nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho 
konání 

- kupující vezme na vědomí, že k bytové jednotce je vázán řádný nájemní vztah 
a nabytím vlastnického práva vstoupí kupující do práv a povinností 
pronajímatele z nájemní smlouvy 
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- kupní smlouva bude uzavřena po marném uplynutí 3 měsíční lhůty, kterou má 
nájemce k přijetí nabídky na přednostní nabytí bytu dle ust. § 22 odst. 2 zákona 
č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů 

- termín konání VVŘ -  12.10.2011 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí 
MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 

 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, 
vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního 
oddělení Mgr. Romana Drásalová.  
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1516/11 MJP – dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0004/2004/Foj 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0004/2004/Foj, uzavřené dne 18.2.2004 mezi městem Šumperk, 
jako budoucím povinným a  J. a H. B.,  bytem  Šumperk, jako budoucími 
oprávněnými, kterou se město zavázalo ve prospěch budoucích oprávněných 
zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správy 
kanalizační přípojky přes p.p.č. 2044/1 v k.ú. Šumperk.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucím oprávněným složenou zálohu na 
úplatu věcného břemene ve výši 100,--Kč, v termínu do 30 dnů od podpisu 
dohody. 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1517/11 MJP – dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0009/2004/Foj 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0009/2004/Foj, uzavřené dne 19.04.2004 mezi městem Šumperk, 
jako budoucím povinným a  J. a H. D., bytem Hraběšice, Velké Losiny,             
PSČ 788 15, jako budoucími oprávněnými, kterou se město zavázalo ve prospěch 
budoucích oprávněných zřídit právo odpovídající věcnému břemeni - právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek v ZE p.č. 694/1 (původ PK) v k.ú. Hraběšice.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucím oprávněným složenou zálohu na 
úplatu věcného břemene ve výši 100,--Kč, v termínu do 30 dnů od podpisu 
dohody. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1518/11 MJP – dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0007/2005/Foj 

schvaluje  
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0007/2005/Foj, uzavřené dne 1.7.2005 mezi městem Šumperk, jako 
budoucím povinným a  J. P., bytem  Šumperk, jako budoucím oprávněným, kterou 
se město zavázalo ve prospěch budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající 
věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě přípojek inženýrských sítí 
přes p.p.č. 2108 v k.ú. Šumperk.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na 
úplatu věcného břemene ve výši 430,--Kč, v termínu do 30 dnů od podpisu 
dohody. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1519/11 MJP – dohoda o narovnání – stavba komunikace na ul. Holandské 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o narovnání mezi městem Šumperkem jako vlastníkem pozemků 
p.č.701/7, p.č. 59/6 a p.č. 59/2 v k.ú. Horní Temenice a investory stavby pozemní 
komunikace na ulici Holandské v Šumperku. Předmětem narovnání bude úprava 
majetkoprávního vztahu ke stavebnímu dílu komunikace umístěné na 
předmětných pozemcích města Šumperka tak, že účastníci dohody o narovnání 
shodně prohlásí dílo komunikace s ohledem na jeho stavebnětechnický charakter 
za součást pozemků  p.č.701/7, p.č. 59/6 a p.č. 59/2 v k.ú. Horní Temenice a tedy 
za majetek města Šumperka s tím, že nebude ze strany investorů požadováno 
finanční vyrovnání za zhodnocení pozemků p.č.701/7, p.č. 59/6 a p.č. 59/2 v k.ú. 
Horní Temenice. Město Šumperk se v dohodě zaváže k nepropojení ulice 
Holandské a ulice Belgické  pro motorová vozidla, zajištění propojení těchto ulic 
bude pouze pro pěší. Současně dojde k ukončení nájemní smlouvy č. MP 
20/2006, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 97 a pozemek p.č. 59/2 
v k.ú. Šumperk, které byly pronajaty investorům stavby komunikace na ul. 
Holandské v Šumperku s tím, že město Šumperk nebude požadovat neuhrazené 
nájemné. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1520/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                        
– „Základnová stanice SUREI_22066-Šumperk, Reissova 1452/21 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy technologického zařízení základnové stanice mobilní 
telefonní sítě včetně zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 20 
bm přes pozemek st.p.č. 1595/2 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: 
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 
PSČ 100 00,  IČ 25788001. 
Vedlejší účastníci smlouvy jako budoucí povinní z věcného břemene: 
V. J.,  bytem  Šumperk, B. a   J. K.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61, A. K.,  bytem  
Šumperk, M. A., bytem  Šumperk a  Z. R.,  bytem  Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno pro uložení kabelového vedení ve výši  2.200,--Kč včetně  DPH, 
stanovenou v souladu s usnesením RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009,       
a jednorázovou částku ve výši 1.000,--Kč za umístění základnové stanice, 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 

- podmínkou uzavření smlouvy je písemný souhlas budoucích vlastníků 
dotčeného pozemku s umístěním základnové stanice 

 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1521/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Základnová stanice 
SUREI_22066-Šumperk, Reissova 1452/21 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku a budoucí vlastníci pozemku st.p.č. 
1595/2 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést stavbu: „Základnová 
stanice SUREI_22066-Šumperk, Reissova 1452/21“, v rámci které provede 
uložení technologického zařízení základnové stanice mobilní telefonní sítě včetně 
zemního kabelového vedení NN přes pozemek st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk. 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10,              
PSČ 100 00,  IČ 25788001. 
Vedlejší účastníci smlouvy jako budoucí vlastníci pozemku: 
V. J.,  bytem  Šumperk, B. a  J. K.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61, A. K.,  bytem  
Šumperk, M. A.,  bytem  Šumperk a Z. R.,  bytem  Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.10.2013 
- podmínkou uzavření smlouvy je písemný souhlas budoucích vlastníků       

dotčeného pozemku s umístěním základnové stanice 
 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1522/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                    
č. MJP/MS/0003/2010 uzavřené dne 6. 10. 2010 mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. O., 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 57 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 10. 2011 do   31. 3. 2012.   
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1523/11 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Jesenická 
621/31 v Šumperku 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 15. 10. 
2004 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a Ré GROUP, a. s., se sídlem Čs. 
Legií 152/8, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 25394738, jako 
nájemcem.  
Předmět nájmu:  nebytové prostory označené jako kancelář č. 121 (po 

přečíslování 117)  v I. NP budovy č.p. 621 na parcele st.p.č. 
796 k.ú. Šumperk na adrese Jesenická 31, Šumperk o  
podlahové ploše 10,5 m²    

Způsob ukončení:  výpovědí ze strany pronajímatele, přičemž výpovědní lhůta 
činí 3 měsíce 

      Termín: 30.10.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1524/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 4 na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku L. Š.,  zastoupené 
na základě plné moci Jitkou Foltýnovou,  podle § 711 odst. 2, písm. a) 
občanského zákoníku. 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1525/11 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR a.s., se sídlem Hněvkovská 
1228/50, Praha 11, PSČ 14800, IČ 60793295  k bytu č. 211 o velikosti 1+1 
obytných místností na ulici Žižkova 1 pro J. U. , bytem  Šumperk  za podmínek: 
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou    
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dop ředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy 
- nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši  3.000,--Kč/měs. 

 
       Termín: 01.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1526/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Bří. Čapků 35A, 
Šumperk – výměna oken a dveří“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Bří. Čapků 35A, Šumperk – výměna oken a 
dveří“ vyloučit firmy: 
- DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., se sídlem Nemocniční 

734/13, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25391941 
- SVĚT OKEN s.r.o., se sídlem Jasenice 1254, Vsetín, PSČ 755 01, IČ 

25831925 
        Termín: 10.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1527/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Bří. Čapků 35A, 
Šumperk – výměna oken a dveří“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Bří. Čapků 35A, Šumperk 
– výměna oken a dveří“  zhotovitelem akce firmu AKTOS OKNA s.r.o., se sídlem 
Blatenská 2138/19, Praha, PSČ 149 00, IČ 25823515. Nabídková cena je 
360.377,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 10.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1528/11  MJP – pronájem pozemku p.č. 2047/12 v k.ú. Šumperk, or. u viaduktu vedle 
areálu Uhelných skladů 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 9. 2011 do 29. 9. 2011 dle usnesení rady města 1441/11 ze dne 
8. 9. 2011, pronájem pozemku p.č. 2047/12 o výměře 1 850 m2 v k.ú. Šumperk za 
těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  uložení stavebního materiálu 
- nájemce: SART-stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B, 

Šumperk, IČ 258 98 671  
- doba nájmu: určitá do 31.12.2013 
- nájemné: dohodou ve výši 30 000,--Kč k celku/rok 

 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1529/11 MJP – uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. MP 0014/2008/Pro/Vr 
– nájemce FORTEX-AGS 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. MP 0014/2008/Pro/Vr ze dne 
16.4.2008 ve znění dodatku č. 1, na základě které byla nájemci společnosti 
FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584, pronajata 
část p.p.č. 108/33 o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem umístění  
reklamního zařízení. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1530/11 MJP – pronájem části st.p.č. 725/1 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Vítězné naproti 
vjezdu ke Kauflandu 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 9. 2011 do 29. 9. 2011 dle usnesení rady města 1464/11 ze dne 
8. 9. 2011, pronájem části st.p.č. 725/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- účel pronájmu:  umístění  reklamního zařízení 
- nájemce: FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 

00150584 
- doba nájmu: neurčitá s 1měsíční  výpovědní lhůtou 
- sazba nájemného počítána z plochy reklamy: 3000,--Kč/m2/rok 
- plocha reklamy: 4 m2 bez pevného osazení do pozemku 
 
        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1531/11 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v lokalitě PZ IV za účelem zemědělské 
velkovýroby 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 1040/1 o výměře             
20 326 m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11 378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2 088 m2, 
p.p.č. 1041/2 o výměře 2 102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16 606 m2, p.p.č. 1040/5 
o výměře 8 467 m2, p. p. č. 1040/7 o výměře 1 076 m2, p. p. č. 1041/3 o výměře 
16 008 m2, p.p. č. 1041/4 o výměře 9 087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18 465 m2, 
p.p.č. 1040/6 o výměře 1 112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o 
výměře 21 063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1 121 m2 a p.p.č. 2183/3 o výměře 
6 280 m2 vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: určitá od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 
- nájemné: 9 256,--Kč k celku za celou dobu nájmu 
 
        Termín: 14.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1532/11 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 v k.ú. Šumperk 
v lokalitě při ul. Blanické za účelem zemědělské velkovýroby 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1268/44 o výměře 
6 250 m2 v k. ú. Šumperk. 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: určitá od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 
- nájemné: 426,--Kč k celku za celou dobu nájmu 
 
        Termín: 14.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1533/11 MJP – pronájem nebytových prostor – středisko Klubu důchodců Temenická 
2620/5, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.9.2011 do 29.9.2011 dle usnesení rady města číslo 1451/11 ze 
dne 8.9.2011, pronájem nebytových prostor, nacházejících se ve II. nadzemním 
podlaží budovy Temenická 2620/5, Šumperk, o celkové podlahové ploše       
112,16 m² 
Nájemce: PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, Šumperk, IČ 

25843907 
Účel nájmu: středisko Klubu důchodců v Šumperku 
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Doba nájmu: neurčitá, s účinností od 1.10.2011   
Nájemné:  5.000,--Kč/rok/celek, dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, nájemné osvobozeno od DPH 
  valorizace o koeficient inflace od roku 2012 
Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, elektrická energie a dodávky tepla, 

celková výše záloh 80.000,--Kč/rok 
Výpovědní lhůta: 3 měsíce 
K dispozici sociální zařízení ve II. NP budovy. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1534/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 1160/11 a 1332/11 

ruší 
usnesení číslo RM č. 1160/11 ze dne 23.6.2011 a usnesení RM č.  1332/11 ze 
dne 15.8.2011 k problematice umístění inzertních skříněk na domě Hlavní třída 
289/12, Šumperk, z důvodu změny vlastníka inzertních skříněk. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1535/11 MJP – umístění skříněk  na domě Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dále nepojmenovanou smlouvu s vlastníkem inzertní skříňky PALLIA, 
s.r.o., se sídlem Temenická 2852/125A, Šumperk, IČ 26818906, kterou město 
Šumperk jako vlastník domu Hlavní třída 289/12, Šumperk, povoluje umístění 
dvou inzertních skříněk na domě Hlavní třída 289/12, Šumperk, a to za podmínek: 
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 
- skříňky budou využívány k umisťování informačních a reklamních letáku, 

spojených s činností společnosti PALLIA, s.r.o. a dále k umísťování 
informačních a reklamních letáků pod značkou DUMREALIT.CZ  

- vlastník skříněk nemá možnost skříňky dále pronajímat třetí osobě 
- vlastník skříněk bude provádět údržbu a opravy skříněk na vlastní náklady, 

špatný stav skříněk je důvodem k podání výpovědi smlouvy 
- umístění skříněk se sjednává jako úplatné, výše úplaty činí 3.000,--Kč/rok, 

k úplatě bude účtována DPH v zákonné výši. Pro rok 2011 se stanovuje úplata 
v plné výši vzhledem ke skutečnosti, že skříňky jsou umístěny na objektu 
nejméně od 1.1.2011 

        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1536/11 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění 
stavby „Cyklokomunikace Desná“ na pozemcích ve vlastnictví spol. 
SUMTEX ENERGO, s.r.o. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu umístění stavby „Cyklokomunikace Desná“  včetně její správy na 
pozemcích p.č. 1151 a p.č. 1205 vše v k.ú. Šumperk. 
- budoucí oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- budoucí povinný z věcného břemene: SUMTEX ENERGO s.r.o., se sídlem 

Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 25859633 
 

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- úplata za věcné břemeno je stanovena dohodou v jednorázové výši 1.000,--Kč 

včetně DPH k celku a bude městem Šumperk uhrazena do 30 dnů ode dne 
uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady po dokončení 
předmětné stavby vyhotovit geometrický plán pro zaměření skutečného stavu 
věcného břemene  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 2 let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona   

 
        Termín: 30.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1537/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“  na pozemcích ve vlastnictví spol. SUMTEX ENERGO, s.r.o.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků p.č. 1151 a p.č. 1205 vše v k.ú. Šumperk společnost 
SUMTEX ENERGO s.r.o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 25859633, 
zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených 
pozemcích.  
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1538/11 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku 
v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“  se spol. SUMTEX 
ENERGO, s.r.o.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku dle ust. § 50a a § 51 
zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako investor stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ zaváže uhradit společnosti SUMTEX ENERGO s.r.o., 
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se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 25859633, jako vlastníku a 
provozovateli vodní elektrárny v areálu Sumtexu uhradit ušlý zisk z provozu této 
vodní elektrárny v jednoznačně prokázané výši maximálně však 10 000,--Kč/den 
po dobu odstávky v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“,  a to 
v případě, že stavební práce na pozemku p.č. 1205 v k.ú. Šumperk (vodní tok – 
náhon) v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“, kvůli kterým bude 
nutné zastavit provoz vodní elektrárny, nebudou časově shodné se stavebními 
prácemi v souvislosti se stavbou společnosti SUMTEX ENERGO s.r.o. 
„zkapacitnění stávajícího propustku – obtok“. 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1539/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Teplovodní propojení sítí a tepelných 
zdrojů K3 Anglická – K4 Finská – K5 Pod Senovou s využitím výkonu 
bioplynové stanice, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  teplovodního vedení přes pozemky p.č. 285/2, pozemek ZE p.č. 35 (původ 
PK), p.č. 35/1, p.č. 35/2, p.č. 29, p.č. 274/2, p.č. 274/3, p.č. 274/4, p.č. 274/1, p.č. 
257/1, p.č. 919/4, p.č. 919/5 a p.č. 257/4 v celkové délce 600 bm v k.ú. Dolní 
Temenice, v rámci stavební akce „Teplovodní propojení sítí a tepelných zdrojů K3 
Anglická – K4 Finská – K5 Pod Senovou s využitím výkonu bioplynové stanice, 
Šumperk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČ 25350129. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 66.000,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0035/2010/Foj  ze dne 10.9.2009 zálohu za budoucí věcné břemeno 
v celkové výši 58.520,--Kč včetně DPH. Rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou ve výši  7.480,--Kč včetně DPH bude uhrazen straně povinné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru 
nemovitostí. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 803-217/2011 a GP č. 802-216/2011 

- oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 

 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1540/11 MJP – zrušení usnesení RM  č. 1465/11 ze dne 8.9.2011 

ruší 
usnesení RM č.1465/11 ze dne 8.9.2011 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1541/11 MJP – pronájem části p.p.č. 1459/10 a části p.p.č. 1466/25 vše v k.ú. 
Šumperk, antukové hřiště za atriovými domy na Vyhlídce 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 1459/10 o výměře cca 25 m2 a část 
p.p.č. 1466/25 o výměře cca 680 m2  vše v k.ú Šumperk, za těchto podmínek: 
- sazba nájemného: 100,--Kč k celku/rok s povinností údržby 
- nájemce uhradí nájemné za období roku  2009, 2010 a 2011 
- účel pronájmu: antukové hřiště a zázemí 
- pronájem na dobu neurčitou s 3 měsíční  výpovědní lhůtou 
- pronajímatel uznává, že antukové hřiště a oplocení  není jeho vlastnictvím,      

v případě ukončení nájmu nebudou nájemci kompenzovány náklady spojené   
s vybudováním hřiště, včetně oplocení 

- náklady spojené s údržbou hřiště a jeho zázemím ponesou výhradně nájemci   
 
        Termín: 14.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1542/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce                      
a modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace 

trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Martin Pelnář, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Irena Bittnerová, 
Martin Juřička, Pavel Hegedüs 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

ELEKTROMONT Brno, a.s., se sídlem Františky Stránecké 548/10, Brno, PSČ 
602 00, IČ 48906549 
TELO a.s., se sídlem Bří. Čapků 998/ 3, Šumperk, IČ 47675870  
MORAVE.Cz, s.r.o., se sídlem K Lužím 300, Vikýřovice, PSČ 788 13,             
IČ 26861160 
JAS ENERGO CZ, s.r.o., se sídlem Anglická 14, Šumperk, IČ 25854127 
 
       Termín: 05.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1543/11 MJP – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 457 – zahrada v k.ú. Šumperk 
– lokalita ul. Vančurova 3 v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 457 – 
zahrada o výměře 1016 m2 v obci a k. ú.  Šumperk za podmínek: 
- účel: zahrada pro vlastníky bytových jednotek v domě č.p.191 v k.ú. Šumperk,  

orientačně ul. Vančurova 3 v Šumperku  
- kupní cena:  300,--Kč/1m2 
- při prodeji bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Šumperka jako 

věcné  
- právo a dále bude sjednána ve prospěch města Šumperka smluvní pokuta ve 

výši 500.000,--Kč  pro případ zastavění pozemku p.č.457 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 
       Termín: 10.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1544/11 MJP – zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801 v k.ú. 
Šumperk – lokalita ul. M.R.Štefánika vedle restaurace Zátiší v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek p.č.1239/27 a pozemek 
st.p.č.1801 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel: pronájem pozemků budoucím kupujícím manželům Valentovým 
- nájemné: 110,--Kč/1m2/rok – zpevněná a zastavěná plocha – pozemek  

  st.p.č.1801 
  2,--Kč/1m2/rok – zeleň – pozemek p.č. 1239/27 

- doba nájmu: určitá do 31.03.2013 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1545/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk   
– výstavba nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – výstavba nového 
lůžkového výtahu v pavilonu F“ vyloučit firmy: 
- VÝTAHY CZ, s.r.o., se sídlem Sládkova 2666/27, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 

25868641 
- Servis výtahů, s.r.o., se sídlem U Hřbitova 1109/24, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 

25209108 
- SAN – JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951 
 
        Termín: 10.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1546/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk  
– výstavba nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – 
výstavba nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ zhotovitelem akce firmu OTIS 
a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 02, IČ 42324254. 
Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 2.355.600,--Kč včetně 
DPH, cena za provádění pravidelných servisních prací je 1.440,--Kč včetně DPH 
měsíčně. 
 
       Termín: 10.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1547/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk  
– výstavba nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ 

schvaluje 
aby servisní smlouva na servis výtahu v pavilonu F v areálu nemocnice Šumperk 
se společností OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 02, IČ 
42324254 byla jménem města Šumperka uzavřena společností Šumperská 
nemocnice, a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČ 
47682795. Servisní smlouva bude uzavřena po ukončení a předání díla, doba 
neurčitá, podmínky smlouvy v souladu s konaným výběrových řízením. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1548/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/16 o výměře      
44,54 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  105/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 244.741,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- možnost prohlídky bytu v pondělí 10.10.2011  v 16.00 hod.  
- termín konání VVŘ – ve středu 12.10.2011 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ:  tajemník 
PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, 
vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního 
oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín: 30.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1549/11 MJP – pojištění podzemních kontejnerů 

schvaluje 
s účinností od 30.9.2011 pojistit dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění 
majetku podnikatelů (pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem 
Šumperk a Českou pojišťovnou a.s., ve znění pozdějších dodatků, tyto podzemní 
kontejnery: 
Místo                                                   cena včetně DPH 
17. listopadu                                     454.898,46 
Komenského                                    426.878,58 
Langrova                                        556.959,24 
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Fialova       473.359,94 
Hl. třída                                 437.350,06 
Na Hradbách                                        470.297,22 
Gen. Svobody                                     542.903,99 
------------------------------------------------------------------------- 
Celkem včetně DPH                              3.362.647,49 Kč 
 
Roční pojistné činí 10.000,--Kč.  
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1550/11 Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba – servisní 
smlouva 

schvaluje 
uzavření Servisní smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití systému GINIS 
SSD Technologického centra ORP, jeho další obnově a rozvoji s firmou GORDIC 
spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783. 
 
       Termín: 30.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1551/11 Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba – servisní 
smlouva 

schvaluje 
uzavření Servisní smlouvy na proaktivní dohled nad provozem Technologického 
centra s firmou  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s. , se sídlem Cihelní 1575/14,  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, kontaktní adresa Cejl 62, 602 00 Brno, 
Zábrdovice, IČ 28606582. 
 
       Termín: 30.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1552/11 Prodej dopravního automobilu Ford Transit 

schvaluje  
prodej  dopravního automobilu Ford Transit, RZ 1M4 8600, vyr. č.  
WFOHXXGBVHMJ28471, rok výr. 1991 za zůstatkovou cenu 30 tis. Kč včetně 
příslušenství obci Branná, Branná 23, 788 25 Branná, IČ 00302406. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Koutný 
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1553/11 Rozpracování usnesení ZM č. 346/11 

ukládá 
zařadit do rozpočtu města Šumperka na rok 2012 částku 150 tis. Kč jako 
bezúročnou účelovou půjčku města Šumperka pro sdružení Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu na spolufinancování projektu Podpora zvyšování návštěvnosti a 
rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jeseníky („Jeseníky pro všechny“). 
Půjčka bude poskytnuta za podmínky prokázání získání ostatních finančních 
prostředků do 5 % celkových nákladů projektu (719.250,--Kč), tj. částky 569.250,--
Kč. Půjčka bude městu splácena v letech 2013 až 2022 v ročních splátkách 15 tis. 
Kč. 
 
       Termín: 31.01.2012 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                  1. místostarosta 
 
 
 
 

      

 


