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Spis. zn.:  53125/2012
Č.j.: 53217/2012

U S N E S E N Í

ze 45. schůze rady města Šumperka ze dne 12.7.2012. 

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.

2619/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – Multifunkční síť II. a III. spol. AQUA a.s. Praha

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení optického kabelu přes pozemky p.č. 5/1, 5/4, 9/3, 9/11, 9/25, 9/34, 9/40, 9/42, 
9/43, 25/1, 25/3, 25/13, 25/14, 25/22, 25/26, 25/40, 231/1, 239/1, 239/2, 239/3, 
243/2, 243/4, 243/9, 243/10, 262/1, 262/3, 2035/3, 2053/1, 2159/5, 2211/10, 
2211/13, 2215/1, 2269/1, 269/1, 276/8, 276/9, 481/6, 2039/1, 2039/2, 2163,  481/1, 
498/5, 498/11, 513/1, 1405/1, 1422/1, 1442/1, 1455/1, 1462/3, 2133/1, 2272, 2315
v k.ú. Šumperk a p.č. 564/1, st. 248/2, 564/4, 564/6, 564/7, 564/11, 620/2, 620/6, 925, 
108/1, 108/24, st. 654, 108/3, 108/4, 108/6, 108/8 v k.ú. Dolní Temenice, v celkové délce 
4561 bm.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
AQUA, a.s., se sídlem Závěrka 6, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 49447360.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v celkové  částce  600.208,--

Kč včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 80.208,-- Kč, po započtení zaplacené zálohy 
ve výši 260.000,-- Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/26/07/Foj ze dne 19.9.2007 a zálohy ve výši 260.000,-- Kč na základě Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0026/2009/Foj ze dne 15.9.2009, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 22.1.2010, uhradí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2620/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTÉM, s.r.o., Šumperk – 3. etapa, úsek Y“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 3. etapa, úsek Y“, jejímž předmětem 
bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
multifunkční komunikační sítě včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2032, 2244/1, 
2246 a 2247 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 169 bm.
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Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 25382292.

Podmínky :
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 180,-- Kč/bm trasy jednoho vedení v I.- II. zóně včetně platné sazby 
DPH, po doložení geometrického zaměření stavby pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, které po dokončení stavby zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného 
břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene, tj. v částce 30.420,--
Kč včetně platné sazby DPH

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.4.2015

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.10.2014

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2621/12 MJP – uzavření smlouvy podle § 51 OZ, smlouva s právem provést stavbu – stavebník 
Pavlína Šamšulová, or. u domu Pod lesem 10/5, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1950/9  v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka Pavlínu Šamšulovou, bytem Pod lesem 
10/5, Šumperk,  která má s městem Šumperk k části p.p.č. 1950/9, dle GP p.pč.. 1950/57 v 
k.ú. Šumperk  uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou jako Obch 0027/2012, 
právo provést stavbu přístavby terasy k domu Pod lesem 10/5, Šumperk, za podmínek: 

- terasa bude postavena výhradně na náklady stavebníka
- pozemek pod stavbou bude stavebníkem odkoupen za kupní cenu sjednanou smlouvou o 

budoucí smlouvě kupní Obch/0027/2012 
- velikost terasy 2,48m x 4,84m se schody 0,99m x 3,39m
- terasa bude provedena z tepelně upravovaného dřeva lepených profilů barvy mahagon, 

výplň zábradlí terasy bude z kouřové zabarveného polykarbonátu 
- výstavba terasy bude probíhat od 1.9.2012 do 15.9.2012

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2622/12 MJP – nájem pozemků v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje – stavba 
„Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
nájem částí pozemků p.č. 2096/1, p.č. 2096/2, p.č. 2096/4, p.č. 1268/36 a p.č. 2095/2 vše 
v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:

- účel nájmu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČ 60609460, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- nájemné:  cena za den dle délky zásahu   x  počet dnů trvání zásahu (výpočet je zahájen od 

data    uvedeného v rozhodnutí na uzavírku a ukončen do data z předávacího protokolu o 
skutečném převzetí stavby, maximálně však na dobu jednoho roku. Předávací protokol 
bude předán na účtárnu k fakturaci do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, 
nejpozději však do 10. následujícího měsíce)                                              

- protlak                
300,- Kč/bm                                                                                             

- startovací jámy                  
1.000,- Kč/případ                                                                               

- překop silnice III.třídy        
5.000,- Kč/případ                                                                               

- uložení ve vozovce, sil.III.třídy,zásah do 800 bm           
3.000,- Kč/den                                 

- uložení do nezpevněné krajnice,silnice III.třídy, zásah do 400 bm  600,- Kč/den               
- uložení do zeleného pásu, sinice III.třídy , zásah do 400 bm  300,- Kč/den
                      

- doba nájmu od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data z předávacího protokolu 
o převzetí stavby Správou silnic Olomouckého kraje, max. na dobu 1 roku

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2623/12 MJP – smlouva o provozování jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty

schvaluje
uzavřít smlouvu o provozování jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty na pozemcích 
p.č. 2047/1, p.č. 2047/26, p.č. 2047/42, p.č. 2047/27, p.č. 2095/3, p.č. 2096/1,  vše v k.ú. 
Šumperk vzniklého na základě stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk –
Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ za těchto podmínek:

- vlastník: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČ 60609460, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399

- provozovatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- provozovatel bude zodpovídat za stavební stav jízdního pruhu nebo pásu pro cyklisty a 

provádět na svůj náklad jeho údržbu 

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 45 – 12.07.2012

4

2624/12 Smetanovy sady – altán 

ukládá
komisi architektury a regenerace MPZ projednat v souvislosti s plánovanou obnovou 
Smetanových sadů důvod zachování altánu  a v případě jeho zachování  předložit návrh na 
jeho novou podobu. 

Termín: 15.08.2012
Zodpovídá:  Ing. arch. Valert

2625/12 ZŠ Vrchlického – oprava střechy

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu akce: „ZŠ 
Vrchlického – oprava střechy“ vyloučit společnost  AUGUSTIN STŘECHY s.r.o., Hraběšická 134, 
788 13 Vikýřovice, IČ 28603184.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2626/12 ZŠ Vrchlického – oprava střechy

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem akce: 
„ZŠ Vrchlického – oprava střechy“ společnost  K.Š.E.F.T., s.r.o., Anglická 23, 787 01 Šumperk,             
IČ 26872005 . Nabídková cena je 1 846 653,-  Kč bez DPH, (tj. 2 215 983,- Kč vč. DPH).

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2627/12 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Střediska volného času a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Šumperk, Komenského 9

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2628/12 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení  na obsazení funkce ředitele 
Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Šumperk, Komenského 9

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Střediska 
volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  Šumperk, 
Komenského 2, IČ 00852082, ve složení:

Předseda komise: Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta
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Členové komise: Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV
Bc. Kateřina Kosková, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, metodik SVČ
Mgr. Michal Hlaváček, česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát
Mgr. Jiří Dostál, ředitel DDM Olomouc
Hana Janů, pedagogický pracovník DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 
20

Člen komise s hlasem poradním: 
Mgr. Zuzana Vavrušová, pedagogický pracovník DDM a ZpDVPP Vila 
Doris Šumperk, 17. listopadu 2

Tajemnice komise: Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství 

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2629/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, přijmout v souladu s § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
finanční dar v celkové výši 22.000,--Kč, a to 10.000,--Kč od organizace MARTEK MEDICAL, 
a.s., Prostějov, U Spalovny 4582/17, IČ 47675934, 6.000,--Kč od firmy LIKAMA, s.r.o., 
Žerotínova 43, 787 01 Šumperk, IČ 48399175 a 6.000,--Kč od firmy Nákladní a osobní 
odtahová služba NON-STOP, Zábřežská 77, 787 01 Šumperk, IČ 40323641. Finanční dary 
budou účelově poskytnuty na činnost kroužku mažoretek SANY III.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2630/12 Stanovení platu Mgr. Kamile Šeligové, pověřené řízením Kina OKO Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

schvaluje
plat Mgr. Kamile Šeligové, pověřené řízením Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČ 
00851400, na dobu určitou od 1. července 2012 do 31. srpna 2012 dle předloženého 
materiálu.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2631/12 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství pro:

Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou
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16.08. (čtvrtek) - MFF, sady 1. máje, 09:30 – 19:00 h
17.08  (pátek) - MFF, ohňostroj, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 09:30 – 24:00 h
18.08. (sobota) - MFF, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 09:30 – 02:00 h
19.08. (neděle) - MFF, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 09:30 – 22:00 h

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2632/12 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí  a k ochraně veřejného 
zdraví

uděluje výjimku
v souladu s čl. III odst.. 3 OZV 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 uvedené pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 
2012 takto:

Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou
17.08  (pátek) - MFF, ohňostroj, sady 1. máje – Pavlínin dvůr, do 24:00 h
18.08. (sobota) - MFF, veselice, Pavlínin dvůr, do 02:00 h.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2633/12 Pilotní projekt – Koncepce uspořádání krajiny (KUK) pro ORP Šumperk

schvaluje 
- realizaci pilotního projektu Koncepce uspořádání krajiny (KUK) pro ORP Šumperk

- zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele „Koncepce 
uspořádání krajiny na území obce s rozšířenou působností Šumperk“

- komisi ve složení:
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Michaela Pruknerová, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Eva Zatloukalová, 
Ing. Stanislav Ficnar, CSc. 
náhradníci
Ing. Petr Suchomel, Ing. Jan  Halfar, Ing. Petr Brož, Ing. Ivana Kašparová, Ing. Milena 
Smyčková

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

2634/12 Pilotní projekt – Koncepce uspořádání krajiny (KUK) pro ORP Šumperk

schvaluje
minimální počet zájemců:

Doc. RNDr. Ivo Machar, PhD.
Albrechtova 35
183 35 Horka nad Moravou
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ZAHRADA Olomouc, s.r.o.
Ing. Radek Pavlačka
Železniční 4, 771 40 Olomouc

EKOTOXA, s.r.o. (sídlo společnosti)
Dr. Ing. Jiří Vrubel
Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černé Pole

EKOTOXA, s.r.o. (poštovní adresa provozovny)
Otická 761/37, 746 01 Opava

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

2635/12 Dražba nalezených věcí

bere na vědomí
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 27.6.2012.

2636/12 Projekt „Energie a životní prostředí do roku 2020“

schvaluje
- přistoupení města Šumperka k čtyřstrannému projektu „Energie a životní prostředí do roku 

2020“ 

- zastupování města Šumperka v projektu „Energie a životní prostředí do roku 2020“ 
Společností česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, Kladská 1, Šumperk

- zařazení příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro projekt  „Energie a životní prostředí do roku 2020“ 
do  rozpočtu města Šumperka na rok 2013

- zařazení příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro projekt  „Energie a životní prostředí do roku 2020“ 
do rozpočtu města Šumperka na rok 2014

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

Ing. Marek Zapletal   v.r. Ing. Mgr. Jan Havlíček  v.r.
             1. místostarosta           člen RM
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