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Spis. zn.: 93649/2012
Č.j.:   96516/2012

U S N E S E N Í

z 55. schůze rady města Šumperka ze dne 6. 12. 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.

3039/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2012:
příjmy ve výši               11.147 tis. Kč
výdaje ve výši     7.899 tis. Kč

příjmy celkem 448.776 tis. Kč
výdaje celkem 474.608 tis. Kč

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3040/12 Navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka Divadlu Šumperk, s.r.o.

doporučuje ZM
navýšit dotaci z rozpočtu města Šumperka na rok 2012 Divadlu Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Šumperk, Komenského 3, IČ 25875906, o částku 500 tis. Kč. 

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3041/12 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM
zařadit do rozpočtového výhledu města Šumperka na léta 2014-2015 účelovou dotaci Střední 
škole železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8, IČ 14451107. Dotace bude poskytnuta ve 
výši 1 mil. Kč jako spoluúčast města Šumperka na opravu budovy školy, za podmínky zajištění 
spolufinancování této akce ze strany příjemce dotace.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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3042/12 Rozpočtové provizorium města Šumperka

doporučuje ZM
schválit v souladu s ustanovením  § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium 
s účinností od 1.1.2013 do doby schválení rozpočtu města Šumperka na rok 2013. 

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3043/12 Rozpočtové provizorium města Šumperka

doporučuje ZM
stanovit v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria 
takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem a 

organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů, uvolnit měsíčně max. 1/12 
z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31.12.2012

- organizaci PONTIS Šumperk, o.p.s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2012 
v lednu 2013

- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 
další finanční výdaje

- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2012
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3044/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

doporučuje ZM
poskytnutí veřejné finanční podpory FK SAN-JV Šumperk, o.s., Evaldova 3, Šumperk, IČ 
26999501, se statutem Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže, na rok 
2012 ve výši 190 tis. Kč na pokrytí ztráty hospodaření mládežnické části Fotbalového klubu. 
Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města, schválené usnesením ZM č. 501/12. 

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3045/12 Účetní odpis pohledávek města Šumperka

schvaluje
- účetní odpis pohledávky za vyklizení bytu včetně příslušenství ve výši 8.829,--Kč
- účetní odpis pohledávek za pronájmy pozemků včetně příslušenství v celkové výši 

7.952,--Kč
Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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3046/12 Účetní odpis pohledávek města Šumperka

doporučuje správci daně:
- účetní odpis pohledávek za zemřelými dlužníky v celkové výši 210.100,--Kč
- účetní odpis pohledávky za cizími státními příslušníky nebo osobami trvale žijícími 

v zahraničí v celkové výši 96.177,57 Kč

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3047/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2012

doporučuje ZM
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2012:
příjmy ve výši 4.500 tis. Kč
výdaje ve výši 3.000 tis. Kč

příjmy celkem         493.276 tis. Kč
výdaje celkem         477.608 tis. Kč

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3048/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje 
kontrolu usnesení: 1594/11, 2083/12, 2170/12, 2171/12, 2202/12, 2282/12, 2549/12, 
2550/12, 2566/12, 2570/12, 2571/12, 2572/12, 2596/12, 2597/12, 2620/12, 
2641/12, 2667/12, 2679/12, 2680/12, 2681/12, 2682/12, 2683/12, 2684/12, 
2685/12, 2687/12, 2689/12, 2690/12, 2707/12, 2736/12, 2741/12, 2746/12, 
2768/12, 2770/12, 2771/12, 2774/12, 2775/12, 2777/12, 2778/12, 2779/12, 
2780/12, 2781/12, 2782/12, 2783/12, 2784/12, 2785/12, 2786/12, 2787/12, 
2815/12, 2818/12, 2820/12, 2823/12, 2826/12, 2828/12, 2829/12, 2830/12, 
2831/12, 2832/12, 2833/12, 2834/12, 2835/12, 2836/12, 2837/12, 2838/12, 
2839/12, 2841/12, 2842/12, 2851/12, 2852/12, 2854/12, 2859/12, 2861/12, 
2862/12, 2863/12, 2865/12, 2866/12, 2867/12, 2868/12, 2870/12, 2871/12, 
2872/12, 2873/12, 2874/12, 2875/12, 2877/12, 2878/12, 2879/12, 2880/12, 
2881/12, 2882/12, 2883/12, 2884/12, 2885/12, 2886/12, 2887/12, 2888/12, 
2889/12, 2890/12, 2892/12, 2893/12, 2895/12, 2897/12, 2898/12, 2901/12, 
2902/12, 2904/12, 2905/12, 2915/12, 2918/12, 2919/12, 2921/12, 2923/12, 
2924/12, 2925/12, 2926/12, 2928/12, 2930/12, 2932/12, 2934/12, 2936/12, 
2937/12, 2938/12, 2939/12, 2940/12, 2941/12, 2942/12, 2943/12, 2944/12, 
2931/12,  2933/12,   2172/12,  2850/12.
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3049/12 Kontrola plnění usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 2434/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2435/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2619/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2812/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2813/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2814/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2864/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2891/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
č. 2935/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
č. 2945/12 do 30.12.2012 Zodpovídá: Mgr. Brož

3050/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4402/09, 1389/11 a 2759/12

ruší
usnesení RM č. 4402/09, 1389/11 a 2759/12 ke smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
p.p.č. 2047/10 a p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3051/12 Stavba „Stavební úpravy MŠ Prievidzská – snižování energetické náročnosti“

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, na zhotovitele stavby „Stavební úpravy MŠ Prievidzská – snižování energetické 
náročnosti“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. 0to Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jiří 
Frys 

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Helena Miterková, Ing. 
Monika Tomanová

Termín: 30.03.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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3052/12 Spolufinancování projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Šumperku“ 

doporučuje ZM schválit
- vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 2.212.888,50 Kč 

ke spolufinancování projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb  pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Šumperku“, CZ.1.12/ 2.2.00/29.01468

- vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
„Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku“, 
CZ.1.12/2.2.00/29.01468 po celou dobu jeho udržitelnosti, tj. 5 let od finančního 
ukončení projektu

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3053/12 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská  - etapa č. 8b“

bere na vědomí
písemnou informaci odboru RÚI ke stavbě „Regenerace panelového sídliště Prievidzská –
etapa č. 8b“.

3054/12 Dohoda o převzetí záruky za dílo – povrchy komunikace v místě autobusové zastávky 
ul. Žerotínova  a ul. Lidická, vybudované v rámci akce „Rozvoj integrovaného 
dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“

schvaluje
- uzavření dohody o převzetí záruky za dílo – povrchy komunikace v místě autobusové 

zastávky (ul. Žerotínova) vybudované v rámci dotované akce „Rozvoj Integrovaného 
dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“ se společností SMP Net, 
s.r.o., zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno

- uzavření dohody o převzetí záruky za dílo – povrchy komunikace v místě autobusové 
zastávky (ul. Lidická) vybudované v rámci dotované akce „Rozvoj Integrovaného 
dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“ se společností SMP Net, 
s.r.o., zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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3055/12 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Cyklostezka Šumperk –
Dolní Studénky, k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2012/0070/OKP na realizaci 
projektu „Cyklostezka Šumperk – Dolní  Studénky, k.ú. Šumperk“, CZ.1.12/1.3.00/22.01357.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

 3056/12 TJ Šumperk – rozšíření předmětu výpůjčky

schvaluje
uzavření dodatku č. 11 smlouvy o výpůjčce sportovního areálu č. Obch. 86/99/JG ze dne 
28.2.2000, uzavřenou mezi městem Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk a TJ Šumperk, 
Žerotínova 55, Šumperk, kterým se rozšiřuje předmět výpůjčky o movité věci v rozsahu:
- přenosný ukazatel skóre a časomíra 1 ks v hodnotě   26.000,--Kč
- ocelový kontejner na vývoz trávy 1 ks v hodnotě   33.000,--Kč
- vřetenová sekačka Winston 5 (KVS 1800) 1 ks v hodnotě 359.994,--Kč

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

3057/12 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území 
města Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku  
„Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ uzavření smlouvy s vítězem 
soutěže: Ing. Jana Mikisková, bytem Bohdíkovská 11A, Šumperk, IČ 48437859, smluvní 
období od 1.1.2013 do 30.6.2015.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

3058/12 Vyhodnocení poptávkového řízení hospodaření v LHC Lesy města Šumperk od 
1.1.2013

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady
bere na vědomí
rozhodnutí představenstva a.s., ve věci vyhodnocení poptávkového řízení v oblasti zajištění 
hospodaření v LHC Lesy města Šumperka od 1.1.2013, kdy představenstvo PMŠ, a.s., 
schválilo uzavření podnájemní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena 
v poptávkovém řízení jako nejvýhodnější:
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Podnájemce: Lesní statek Třemešek, v.o.s., Třemešek č. 80, Oskava, 
PSČ 788 01, IČ 46579001, DIČ CZ 46579001, zast. 
společníky Markem Řoutilem a Vladimírou Ryšávkovou

Doba podnájmu: 01.01.2013 – 31.12.2015 

Opční právo na prodloužení: 01.01.2016 – 31.12.2017

3059/12 Odměny orgánů společnosti PMŠ, a.s.

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady
schvaluje
v souladu s čl. XIII odst. D/ stanov společnosti Podniky města Šumperka, a.s., změny 
v systému odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., s účinností od 1.1.2012, ve výši:
členové představenstva a předseda dozorčí rady 2.450,--Kč/měsíc/člen

dozorčí rada (max. 5 zasedání DR za rok) 2.000,--Kč/měsíc/člen

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

3060/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí č. MP/04/95/Pro

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP/04/95/Pro ze dne 23.1.1995 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Základní uměleckou školou, Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 
267/11, Šumperk, IČ 00852333,  jako nájemcem.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3061/12 MJP – výpůjčka pozemků p.č. 340/1, p.č.  340/2, p.č. 339/1  a dalších a budovy bez 
čp/če na pozemku st.p.č. 5320, vše v k.ú. Šumperk, or. areál zahrady u ZUŠ 
Žerotínova 11, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.10.2012 do 7.11.2012 dle usnesení RM č. 2906/12 ze dne 18.10.2012 
vypůjčit pozemky p.č. 340/1, p.č. 340/2, p.č. 339/1, p.č. 339/2, p.č. 339/3, st.p.č. 5320 a 
budovu bez čp/če na pozemku st.p.č. 5320, vše v k.ú. Šumperk, za následujících podmínek:

- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 
IČ 00303461, DIČ CZ00303461

- vypůjčitel: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 
267/11, Šumperk, IČ 00852333
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- účel výpůjčky: pořádání aktivit spojených s prezentací Základní umělecké školy, Šumperk, 
Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 267/11, Šumperk, IČ 00852333 (především 
koncertní činnost a další aktivity školy)

- doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 1.1.2013
- vypůjčitel se zaváže předmět výpůjčky na své náklady udržovat po celou dobu trvání 

výpůjčky
- vypůjčitel bere na vědomí, že do předmětu výpůjčky zasahuje venkovní požární schodiště 

náležející k budově Lautnerova 1

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3062/12 MJP – rozšíření předmětu výpůjčky

schvaluje
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 67/07 ze dne 28. 12. 2007, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Základní školou 
Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 38, Šumperk, IČ 00852864, jako vypůjčitelem. 
Předmětem dodatku je rozšíření předmětu výpůjčky o nebytové prostory (zázemí pro školníka a 
skladové prostory) v 1.NP budovy č.p. 2692 postavené na pozemku stavební parcela č. 539 
(orientačně Sluneční 38), vše v k.ú. Dolní Temenice. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3063/12 MJP – změna označení účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 10 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 253/2008-Zp,  uzavřené dne 3.11.2008 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
S. S., bytem Skorošice, PSČ 790 66, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2958/10
v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy č. 253/2008-Zp, kdy na straně nájemce bude namísto S. S., uvedena S. H. a
dále ve změně bydliště ze Skorošice 49, PSČ 790 66, okr. Jeseník, na nám. Jana Zajíce 14, 
Šumperk, PSČ 787 01, s ohledem na změnu příjmení a trvalého bydliště z důvodu uzavření 
sňatku.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3064/12 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. NNP/0009/2010, předmět nájmu 
orientačně Vila Doris

schvaluje
uzavřít s účinností ke dni 31.12.2012 dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 
NNP/0009/2010 uzavřené dne 14.12.2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 691/2, 
Šumperk,IČ 00851507, jako nájemcem (předmět nájmu – orientačně Vila Doris).

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3065/12 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. NNP/0005/2008 o nájmu nebytových 
prostor, předmět nájmu budova or. ozn . Komín

schvaluje
uzavřít s účinností ke dni 31.12.2012 dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. NNP/0005/2008, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 27.10.2004 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Domem 
dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, 
se sídlem 17. listopadu 691/2, Šumperk, IČ 00851507, jako nájemcem (předmět nájmu 
budova or. ozn. Komín).

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3066/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. OBCH/0026/2009, předmět 
výpůjčky hřiště a venkovní prostor u budovy or. ozn. Komín 

schvaluje
uzavřít s účinností ke dni 31.12.2012 dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce 
č. OBCH/0026/2009, uzavřené dne 11.11.2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako půjčitelem a Domem dětí a mládeže a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 691/2, 
Šumperk, IČ 00851507, jako vypůjčitelem (předmět výpůjčky hřiště a venkovní prostor u 
budovy orientačně ozn.  Komín).

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3067/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy č. OBCH/190/03/To o výpůjčce, předmět 
výpůjčky budova DDM u radnice a budova a pozemky or. Hraběšice č.p. 39, osada 
Krásné

schvaluje
uzavřít s účinností ke dni 31.12.2012 dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce 
č. OBCH/190/03/To, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2008, uzavřené dne 29.12.2003 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako půjčitelem a 
Domem dětí a mládeže U radnice, Šumperk, nám. Míru 20, se sídlem nám. Míru 20, Šumperk, 
IČ 25350129, jako vypůjčitelem (předmět výpůjčky budova DDM u radnice a budova a 
pozemky orientačně Hraběšice č.p. 39, osada Krásné).

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3068/12 MJP – výpůjčka nemovitostí Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk

schvaluje vypůjčit
- nebytové prostory v budově č.p. 94 na pozemku stavební parcela č. 21 v k.ú. Šumperk, 

obec Šumperk (orientačně DDM u radnice) uvedené v příloze materiálu, část pozemku 
stavební parcela č. 21 v k.ú. Šumperk dle přílohy materiálu a přístřešky na této části 
parcely stojící

- budovu č.p. 39 postavenou na pozemku stavební parcela č. 3, pozemek stavební parcela 
č. 3, pozemek parcela č. 234, pozemek parcela č. 236/1 a pozemek parcela č. 236/2, vše 
v k.ú. Krásné u Šumperka, obec Hraběšice (orientačně Hraběšice č.p. 39, osada Krásné)

- budovu č.p. 810 postavenou na pozemku stavební parcela č. 994 v k.ú. Šumperk
s výjimkou prostoru o výměře 15 m2 na půdě budovy a části střechy pro umístění 5 ks 
anténních stožárů, pozemek stavební parcela č.  994, pozemek parcela č. 150/1 v k.ú.
Šumperk, včetně stavby sportovního hřiště, dětského hřiště a prostoru pro venkovní 
činnost zájmových útvarů (orientačně Komín) 

- budovu č.p. 691 postavenou na pozemku stavební parcela č. 863, k.ú. Šumperk, pozemek
stavební parcela č. 863, k.ú. Šumperk (orientačně Vila Doris)

- za následujících podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 

IČ 00303461, DIČ CZ00303461
- vypůjčitel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082
- účel výpůjčky: provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny 

vypůjčitele
- doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 1.1.2013
- vypůjčitel se zaváže předmět výpůjčky na své náklady udržovat po celou dobu trvání 

výpůjčky
- krátkodobé pronájmy předmětu výpůjčky za účelem využití pro školské, kulturní, sportovní 

a vzdělávací činnosti bez souhlasu pronajímatele, příjem z podnájmu je příjmem 
vypůjčitele. Za krátkodobé užívání se považuje užívání sjednané na dobu nepřesahující 
100 hodin ve školním roce. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro 
financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem.

- vypůjčitel je oprávněn přenechat část vypůjčených nemovitostí k dočasnému užívání na 
dobu delší než 100 hodin ve školním roce jiným právnickým nebo fyzickým osobám na 
základě písemné smlouvy, za úplatu na základě předchozího písemného souhlasu rady 
města. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro financování činností 
vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem, nerozhodne-li rada při 
udělování souhlasu jinak

- provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných prostranství přilehlých 
k nemovitostem, které jsou předmětem výpůjčky, pokud tuto údržbu nezajišťuje společnost 
PMŠ a.s.

- provádět pravidelnou celoroční údržbu zeleně na pozemcích, které jsou předmětem 
výpůjčky

- jakékoliv stavební úpravy na vypůjčeném majetku je vypůjčitel oprávněn provádět pouze 
s předchozím písemným souhlasem vlastníka. Součástí souhlasu musí být dohoda o 
majetkovém vypořádání k takto zhodnocenému majetku

- umožnit půjčiteli kontrolu výsledků ročního hospodaření s předmětem výpůjčky
- umožnit půjčiteli nebo pověřenému správci na jeho požádání vstup do vypůjčených prostor 

za účelem kontroly, zda vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v souladu se smlouvou
- informovat správce inženýrských sítí bez odkladu o vzniklé poruše nebo havárii
- zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku dodržování předpisů požární 

ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů k ochraně 
životního prostředí. Vypůjčitel plně odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti

- zajistit na své náklady provozní údržbu, běžné opravy a předepsané revize technických 
prostor a zařízení. Jednotlivé opravy, jejichž hodnota přesáhne částku 250.000,--Kč musí 
být předem odsouhlaseny odborem ŠKV MěÚ Šumperk.
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- zodpovídat za stav vypůjčeného majetku
- po dobu výpůjčky bude vypůjčitel hradit v plné výši úhradu za vodné, stočné, teplo, telefon, 

odběr plynu, elektřiny a další služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky, a to přímo 
účtovatelům těchto služeb, případně půjčiteli

- vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody, které na vypůjčeném majetku způsobí svou činností 
nebo činností subjektů užívajících nebo spravujících vypůjčený majetek na základě 
smluvního ujednání s vypůjčitelem

- vypůjčitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a na zdraví. 
Kopie pojistných smluv je vypůjčitel povinen předat půjčiteli bezodkladně po jejich 
uzavření.

- pojištění půjčovaných budov proti živelním pohromám zajistí půjčitel

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3069/12 MJP – souhlas Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk

souhlasí
s tím, že příspěvková organizace Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, 
IČ 00852082, bude na pozemcích, které bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. část 
pozemku stavební parcela č. 21, pozemek stavební parcela č. 994, pozemek parcela č. 
150/1 a pozemek stavební parcela č. 863, všechny v k.ú. Šumperk a pozemek stavební 
parcela č. 3, pozemek stavební parcela č. 3, pozemek parcela č. 234, pozemek parcela č. 
236/1 a pozemek parcela č. 236/2, všechny v k.ú. Krásné u Šumperka, provádět péči o zde 
nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin 
a dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti 
zde pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na 
MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání 
povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše uvedená  
příspěvková organizace nositelem i případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit 
náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3070/12 MJP – výpůjčka areálu Švagrov

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka areálu Švagrov, který tvoří 
nemovitosti 
- původní pozemky: 

- p.č. 924,  st.p.č. 378, st.p.č. 379,  st.p.č.  380 a st.p.č. 125/1, vše  v k.ú. Vernířovice u 
Sobotína

- zaměřené ke kolaudaci dle návrhu geometrického plánu č. 427-228/2012 jako: 
- pozemky p.č. 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/8 a 924/9 

v k.ú. Vernířovice u Sobotína
- stavba na pozemku p.č. st. 125/1 a části pozemku p.č. 924 v k.ú. Vernířovice u 

Sobotína dle návrhu geometrického plánu č. 427-228/2012 zaměřených ke kolaudaci 
jako pozemek st.p.č. 432 v k.ú. Vernířovice u Sobotína (dále jen „stavba“)
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vše v obci Vernířovice a k.ú. Vernířovice u Sobotína, za následujících podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 

IČ 00303461, DIČ CZ00303461
- vypůjčitel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082
- doba výpůjčky: neurčitá s účinností ode dne vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby
- vypůjčitel se zaváže předmět výpůjčky na své náklady udržovat po celou dobu trvání 

výpůjčky
- vypůjčitel se zavazuje provozovat v areálu ekologickou výchovu a vzdělávání v souladu 

s dokumenty předloženými jako součást žádosti o dotaci OPŽP (následný plán činnosti, 
zpráva k finanční analýze) a zavazuje se každoročně nejpozději do 31.1. předložit půjčiteli 
vzdělávací plán činnosti na následující rok včetně vyhodnocení činnosti a příjmů za rok 
uplynulý

- krátkodobé pronájmy předmětu výpůjčky za účelem využití pro školské, kulturní, sportovní 
a vzdělávací činnosti bez souhlasu pronajímatele, příjem z podnájmu je příjmem 
vypůjčitele. Za krátkodobé užívání se považuje užívání sjednané na dobu nepřesahující 
100 hodin ve školním roce. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro 
financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem

- vypůjčitel je oprávněn přenechat část vypůjčených nemovitostí k dočasnému užívání na 
dobu delší než 100 hodin ve školním roce jiným právnickým nebo fyzickým osobám na 
základě písemné smlouvy, za úplatu na základě předchozího písemného souhlasu rady 
města. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro financování činností 
vyplývajících ze zřizovací listiny vypůjčitele a je jeho příjmem, nerozhodne-li rada při 
udělování souhlasu jinak

- provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných prostranství přilehlých 
k nemovitostem, které jsou předmětem výpůjčky, pokud tuto údržbu nezajišťuje společnost 
PMŠ a.s.

- provádět pravidelnou celoroční údržbu zeleně na pozemcích, které jsou předmětem 
výpůjčky

- jakékoliv stavební úpravy na vypůjčeném majetku je vypůjčitel oprávněn provádět pouze 
s předchozím písemným souhlasem vlastníka. Součástí souhlasu musí být dohoda o 
majetkovém vypořádání k takto zhodnocenému majetku

- umožnit půjčiteli kontrolu výsledků ročního hospodaření s předmětem výpůjčky
- umožnit půjčiteli nebo pověřenému správci na jeho požádání vstup do vypůjčených prostor 

za účelem kontroly, zda vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v souladu se smlouvou
- informovat správce inženýrských sítí bez odkladu o vzniklé poruše nebo havárii
- zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku dodržování předpisů požární 

ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů k ochraně 
životního prostředí. Vypůjčitel plně odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

- zajistit na své náklady provozní údržbu, běžné opravy a předepsané revize technických 
prostor a zařízení. Jednotlivé opravy, jejichž hodnota přesáhne částku 250.000,--Kč musí 
být předem odsouhlaseny odborem ŠKV MěÚ Šumperk

- zodpovídat za stav vypůjčeného majetku
- po dobu výpůjčky bude vypůjčitel hradit v plné výši úhradu za vodné, stočné, teplo, telefon, 

odběr plynu, elektřiny a další služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky, a to přímo 
účtovatelům těchto služeb

- vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody, které na vypůjčeném majetku způsobí svou činností 
nebo činností subjektů užívajících nebo spravujících vypůjčený majetek na základě 
smluvního ujednání s vypůjčitelem

- vypůjčitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a na zdraví. 
Kopie pojistných smluv je vypůjčitel povinen předat půjčiteli bezodkladně po jejich uzavření

- pojištění půjčovaných budov proti živelním pohromám zajistí půjčitel
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Do doby uzavření smlouvy o výpůjčce bude vypůjčitel užívat nemovitosti na základě 
předávacího protokolu pořízeného s účinností ode dne předání a převzetí nemovitostí odborem 
RÚI.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3071/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 
pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu  způsobenou provozem vozidla podle 
zákona č. 168/1999 Sb.“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 
137/2006 Sb., v platném znění, na službu „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 
pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 
168/1999 Sb.“ pojistitelem majetku města Šumperka, odpovědnosti, havarijního pojištění a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 
Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617 a v případě, že ve lhůtě nebudou podány námitky uzavřít 
s vybraným uchazečem Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojistné smlouvy 
s účinností od 1.3.2013 do 29.2.2016. Celková výše pojistného za období od 1.3.2013 do 
29.2.2016 činí 3.257.547,--Kč včetně DPH v zákonné výši.

Termín: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

   

3072/12 MJP – pojištění areálu Švagrov

schvaluje
s účinností ode dne 16.12.2012  pojistit dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění 
majetku podnikatelů (pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperkem a 
Českou pojišťovnou a.s., ve znění pozdějších dodatků, objekt č.p. 172 na pozemku st.p.č. 
125/1 v obci Vernířovice a k.ú. Vernířovice u Sobotína. Pořizovací cena činí 
44.475.578,40 Kč. Roční pojistné dle výše uvedené smlouvy bude navýšeno o částku ve výši 
23.000,--Kč.  

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3073/12 MJP – pojištění areálu Švagrov

schvaluje
s účinností ode dne 16.12.2012  pojistit dle pojistné smlouvy č. 706-52658-12 o pojištění pro 
případ odcizení  uzavřené mezi městem Šumperkem a Českou pojišťovnou a.s., ve znění 
pozdějších dodatků, stavební součásti objektu č.p. 172 na pozemku st.p.č. 125/1 v obci 
Vernířovice a k.ú. Vernířovice u Sobotína. Pojistná částka 500.000,--Kč pro odcizení + 
vandalismus. Roční pojistné dle výše uvedené smlouvy bude navýšeno o částku ve výši 
10.000,--Kč.  

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3074/12 MJP – výpůjčka  stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a pozemků pod 
stavbou fotbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu – pozemku p.č. 1257/125 a 
pozemku p.č. 1257/146 v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 9.11.2012 do 26.11.2012 dle usnesení rady města č. 2107/12 ze dne 1.3.2012 
prodloužení výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Tyršova stadionu 
včetně pozemků pod stavbou p.č. 1257/125 a p.č. 1257/146, oba v k.ú. Šumperk, obec 
Šumperk, včetně všech součástí a příslušenství, za těchto podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01
- vypůjčitel: Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK občanské sdružení, IČ 26999501, se sídlem 

Šumperk, Evaldova 3, PSČ 787 01
- účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených tréninkových 

aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev
- doba výpůjčky: určitá s účinností  od 1.1.2023 do 31.12.2030

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3075/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 361 a st.p.č. 728/2, obě v k.ú. Šumperk, or. zahrada 
k domu Nerudova 9, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
9.11.2012 do 26.11.2012 usnesením rady města číslo 2988/12 ze dne 1.11.2012, schválit  
budoucí prodej   p.p.č. 361 o  výměře 737 m2  a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2 vše v k.ú. 
Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 
měsíců 

- budoucí kupující: M. a M. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, M. a A. D., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, P. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, F. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 aj. a M. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, všichni bytem Šumperk 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 30.06.2014

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3076/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – Žerotínova, p.č. 1914/4, p. Potyš, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Žerotínova, p.č. 1914/4, p. Potyš, NNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a 
správy přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2047/39 a st. 1914/1 
v k.ú. Šumperk, včetně umístění 1 ks pojistkové skříně na pozemku st.p.č. 1914/1 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:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035.
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 č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 180,--Kč/bm trasy jednoho vedení v I. – II. zóně včetně platné sazby 
DPH a v částce 3.000,--Kč/1 ks skříně včetně platné sazby DPH, po doložení 
geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 10.560,--Kč včetně 
platné sazby DPH, do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
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 30.09.2015,

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

- budoucí oprávněný doloží souhlas budoucích kupujících dotčeného pozemku p.č. 1914/1, 
ze smlouvy OBCH/0028/2011/Vr ze dne 7.7.2011, s provedením stavby přípojky

- 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 31.03.2015

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3077/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 4321/09 

ruší
usnesení RM č. 4321/09 ze dne 17.9.2009, kterým byl odbor ŽPR pověřen k zastupování 
města Šumperka při vydávání vyjádření dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. e) vyhlášky č. 
205/2009 Sb., pro bezpředmětnost.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

Ing. Répalová
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3078/12 MJP – změna usnesení RM č. 2911/12 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, přeložka nadzemního vedení VN pro stavbu „DEPO ŠUMPERK 70, 
na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2911/12 ze dne 18.10.2012, týkajícího se uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu přípojky NN a 
přeložku nadzemního vedení VN včetně příslušenství pro stavební akci „DEPO ŠUMPERK 70, 
na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“ přes pozemky p.č. 562/4 a 2065 v k.ú. Šumperk, pro 
budoucího oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v doplnění podmínek pro provedení přeložky 
nadzemního vedení VN včetně příslušenství takto:
- termín realizace přeložky je stanoven v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy   

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie                    
č. Z_S14_12_8120036730, uzavřenou dne 30.8.2012 mezi budoucím oprávněným a 
investorem tak, že budoucí oprávněný se zavazuje zajistit realizaci přeložky do 4 měsíců po 
uzavření „vlastní smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení“, která bude uzavřena 
nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Stavební povolení bude 
předloženo budoucímu povinnému ze strany investora nejpozději do 3 měsíců od jeho 
nabytí právní moci.

- vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v termínu nejpozději do 2 let od 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě, na základě písemné 
žádosti budoucího oprávněného 

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3079/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1397/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1397/5 o výměře 380 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Wolkerova 220/7, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3080/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 132/1 a části pozemku st.p.č. 190/8 v k.ú. 
Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 132/1 o výměře 85 m2  a část pozemku 
st. p. č. 190/8 o výměře 85 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Hlavní třída 388/27, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3081/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků st.p.č. 1916/2 a st.p.č. 1917/2 v k.ú. Šumperk   

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st. p.č. 1916/2 o výměře 501 m2  a pozemek st. 
p. č. 1917/2 o výměře 537 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Revoluční 1659/63 a 1660/65, 

Šumperk
b) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 
Revoluční 63, 65, Šumperk

Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
b) 1,--Kč/k celku/ rok 2013 a dále

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3082/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1239/15 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1239/15 o výměře 232 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Masarykovo nám. 1142/4, 

Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3083/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 108/16 v k.ú.  Dolní Temenice  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 108/16 o výměře 1855 m2  v k.ú. Dolní 
Temenice.
Účel nájmu: veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 

Temenická 2532/33, Šumperk
Nájemné: 1,--Kč/k celku/ rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3084/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1392/27 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1392/27 o výměře 1000 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Puškinova 1814/20, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3085/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.  1463/3 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1463/3 o výměře 2200 m2  v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Zborovská 1518/22, 1519/24 

a Jesenická 1520/51, Šumperk
b) individuální využití
c) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 
Zborovská 1518/22, 1519/24 a Jesenická 1520/51, Šumperk

Nájemné: a) a b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
c) 1,--Kč/k celku/rok 2013 a dále

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3086/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 555/30 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 555/30 o výměře 188 m2  v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Balbínova 1534/24, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3087/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 555/23 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 555/23 o výměře 429 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Balbínova 1535/26, Šumperk.

b) individuální využití
c) pozemek pod ostatní stavbou

Nájemné: a)  a b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
c) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále

Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3088/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 555/1 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 555/1 o výměře 1615 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytným domům Zábřežská 1492/23, 1493/25 

a 1494/27, Šumperk
b) individuální využití
c) pozemek pod ostatní stavbou

Nájemné: a) a b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
c) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále

Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3089/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1  v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 o výměře 1500 m2  v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovým domům 

Reissova 1496/9, 1497/11, 1498/13 a 1500/15, Šumperk
Nájemné: 1,--Kč/k celku/ rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3090/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1412/2 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1412/2 o výměře 651 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Tolstého 1438/2, Šumperk.

b) pozemek pod ostatní stavbou
Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále

b) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3091/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č.  1320/28 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1320/28 o výměře 188 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Jeremenkova 689/10, Šumperk.
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3092/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 151/2  v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 151/2 o výměře 814 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytným domům Komenského 1601/8 a 1602/10, 

Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3093/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 150/4 o výměře 386 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytnému domu Komenského 1603/14, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3094/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 150/2 a p.č. 1839/3 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 150/2 o výměře 240 m2 a pozemek p.č. 
1839/3 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k obytným domům Komenského 1655/16, 1595/18 

a Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3095/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1397/7 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1397/7 o výměře 1384 m2  v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k obytnému domu Horova 1726/4 a 1717/6,

Šumperk
b) individuální využití

Nájemné: a) i b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: ´ neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo ´

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3096/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č.  1736/2 a p.č. 1992/4 v k.ú. Šumperk  

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st. p.č. 1736/2 o výměře 320 m2  a pozemek p.č. 
1992/4 o výměře 323 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu    

U Sanatoria 1521/6, Šumperk
b) individuální využití

Nájemné: a) 1,--Kč/k celku/ rok 2013 a dále
b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3097/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 
1677/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. Příčná 29, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 1677/2 v k.ú. Šumperk  (or. 
ul. Příčná 29 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva:
- manželé P. a V. Č.,  oba bytem Šumperk
- manželé I. a   J. J., oba bytem Šumperk
- J. K. a O. K., oba bytem Rapotín
- O. S., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok
úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku,

Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 
dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou
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Účel: zajištění průchodu a vjezdu pro jednotlivé vlastníky bytů a nebytových 
prostor v domě na pozemku st.p.č. 590/1 a pro nájemce části pozemku 
p.č. 1678/1 v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako průchod a vjezd 
společně s dalšími vlastníky a nájemci uvedenými výše, vč. zimní údržby

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3098/12 MJP - smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 
1677/2, p.p.č. 2193/5 a p.p.č. 1678/1, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Příčná 29, 
Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva průchodu na pozemek p.č. 1677/2, p.p.č. 2193/5 a p.p.č. 
1678/1, vše v k.ú. Šumperk  (or. ul. Příčná 29 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 

00303461
Uživatel práva: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, Praha 

4 – Komořany, IČ 00020699
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok, úhrada bude 

prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Účel: zajištění průchodu k limnigrafické stanici na řece Desná

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3099/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/N/0004/2012 uzavřené dne 6. 6. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. K., 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. 1. 2013  do  31. 03. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3100/12 MJP – bytová problematika

souhlasí
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi J. S.,  nájemcem obecního bytu č. 2 v Šumperku 
na ulici Banskobystrické 1279/50  a B. P.,  nájemkyní obecního  bytu č. 11  v Šumperku na 
ulici Banskobystrické 1276/44.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3101/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1279/50 s J. S., 
bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Šumperku na ulici 
Banskobystrické 1276/44 mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně jedné a J. S., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek: 
-  NS na dobu  určitou od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-  nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3102/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 11 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1276/44 s B. 
P.,  bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Šumperku na ulici 
Banskobystrické 1279/50 mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně jedné a B. P.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemkyní na straně druhé, a to za   podmínek:  
- NS na dobu určitou od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3103/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTÉM, s.r.o., Šumperk,  3-I etapa, 3-J etapa“

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-I etapa“, jejímž předmětem bude 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
multifunkční komunikační sítě včetně domovních přípojek přes pozemek p.č. 108/1 v k.ú. 
Dolní Temenice, v předpokládané délce 299 bm (or. při ul. Prievidzské v Šumperku).

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 3-J etapa“, jejímž předmětem bude 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
multifunkční komunikační sítě včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2075/3, 
2074, 2169/2, st. 5052, 540/1 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 204 bm (or. při ul. 
Bří. Čapků v Šumperku).

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.
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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 č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 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 v celkové částce 
55.330,--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  30.09.2015

- 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 31.03.2015

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3104/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – spojka ČDT“ pro spol. ČD – Telematika a.s., or. lokalita mezi 
průmyslovými areály PARS a Bělidlo

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – spojka ČDT“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy podzemního vedení optických kabelů 
komunikační sítě přes pozemek p.č. 2092 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 2 x 5 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 61459445.
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 č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 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 v  částce 1.100,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení 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  30.09.2015

- 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 předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do  31.3.2015

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3105/12 MJP – Nemocnice – plán oprav na rok 2013

schvaluje
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2013 - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků:

- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného 1.022.288  Kč
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného 3.526.894  Kč
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného 8.229.420  Kč
Výše nájmu pro rok 2013 před uplatněním inflace 12.778.602  Kč

FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2013):
- rekonstrukce hlavní rozvodny (trafostanice) – 3. etapa 2.800.000  Kč
-    výstavba diabetologické ambulance – pavilon F 500.000  Kč
-    vybudování kardiologického oddělení – pavilon B 2.700.000  Kč
-    rekonstrukce rozvodů vody – pavilon B 629.000  Kč
- úprava kompresorové stanice pro dýchání – pavilon C 1.600.000  Kč
Celkem fond investic roku 2013 8.229.000  Kč

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3106/12 MJP – vypsání zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu v pavilonu F“

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk za rok 2012 v celkové výši 1.700.000,--Kč do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk do roku 2013 ve výši 1.700.000,--Kč.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3107/12 MJP – vypsání zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu v pavilonu F“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek

náhradníci
Ing. Luděk Felkl,  Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová
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- minimální seznam oslovených zájemců:
OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254
CENOK – výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, 
IČ 25840363
Servis výtahů, s.r.o., se sídlem U Hřbitova 1109/24, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 25209108
VÝTAHY – POLÁK s.r.o., se sídlem Mrštíků 90, Ohranice, Pardubice, PSČ 533 53, IČ
27468941
GMV Martini CZ, s.r.o., se sidlem Kabátníkova 575/9, Brno, PSČ 602 00, IČ 46995293

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3108/12 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – generální oprava systému 
EPS“

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 
Šumperk za rok 2012 v celkové výši 1.190.000,--Kč do plánu oprav a investic v areálu 
Nemocnice Šumperk  do roku 2013 ve výši 1.190.000,--Kč.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3109/12 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – generální oprava systému 
EPS“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – generální oprava 

systému EPS“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek
náhradníci

Ing. Luděk Felkl,  Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová

- minimální seznam oslovených zájemců:
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 2129/14, Šumperk, IČ 25854127 
ELMAR group spol. s r.o.,  se sídlem Smržická 115/13, Prostějov, PSČ 796 01,                  
IČ 64942651 
MAREGS, spol. s r.o.,  se sídlem J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, IČ 14617731

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3110/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1439/1 v k.ú. Šumperk, or. za domem 
B. Václavka 1488/11

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1439/1 o výměře 723 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: a) veřejně přístupná zelená plocha pronajatá jako zázemí k obytnému domu B. 

Václavka  1488/11, Šumperk
b) pozemek pro individuální využití
c) pozemek pod ostatní stavbou

Nájemné: a) 1,--Kč/k celku/rok  2013 a dále
b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
c) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 
bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3111/12 MJP – zveřejnění prodeje jednotek v domě č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk, 
or. 8. května 22

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové jednotky  v domě č.p. 444 na parcele st.p.č. 
643/1 v obci Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) včetně podílů  na společných 
částech domu a pozemku pod domem.
Kupní cena nebytových jednotek 7.000,--Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 5.000,--
Kč/m2 pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.
Kupní cena pro společné plochy vymezené prohlášením vlastníka domu k nebytovým 
jednotkám  3.000,--Kč/m2. 
Kupní cena pozemku pod domem 1869,--Kč/m2.
Účel zveřejnění:  prodej předmětu zveřejnění stávajícím nájemcům

Jmenovitě:
nebytová jednotka č. 444/1 o výměře 13,30 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 362/10000 
na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 362/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk
nebytová jednotka č. 444/2 o výměře 25,60 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 696/10000 
na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 696/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk
nebytová jednotka č. 444/3 o výměře 25,30 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 688/10000 
na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 688/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk
nebytová jednotka č. 444/4 o výměře 110,14 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
2995/10000 na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk
nebytová jednotka č. 444/5 o výměře 120,66 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
3282/10000 na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3282/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk



RM 55 – 06.12.2012

28

nebytová jednotka č. 444/6 o výměře 19,53 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 531/10000 
na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 531/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk
nebytová jednotka č. 444/7 o výměře 53,16 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1446/10000 na společných částech domu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1446/10000 na st.p.č. 643/1 v obci a k.ú. Šumperk

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3112/12 MJP – dar Univ. prof. dr.  Viktora Dostala

schvaluje,
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Univ. prof. 
dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň , Rakousko, daruje podle svého určení peněžitý dar v celkové 
částce 186.989,80 Kč, a to  organizacím:
1. Římskokatolická farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, Šumperk, IČ 48005541, 
částku ve výši 125.000,--Kč  na podporu její činnosti
2. Schola od sv. Jana Křtitele, se sídlem Myslbekova 22, Šumperk, IČ 45212732,  částku ve 
výši 61.989,80 Kč na podporu její činnosti
Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí:
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města Šumperka na 

účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po uzavření darovací smlouvy
- zpracuje darovací smlouvu

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3113/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu –plynovod pro výstavbu RD v lokalitě Hrubínova – 1. část

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu včetně domovních přípojek v předpokládané celkové délce 442 bm, a 
včetně umístění 11 ks skříní HUP, přes pozemky p.č. 1534/42, 1662/19, 1662/24, 1670/8 a 
2137 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:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Investor:
REAL SYSTEM DEVELOPMENT a.s., se sídlem Lessnerova 263, Praha 10, PSČ 109 00, IČ 
28374363.

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 č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH a v částce 3.000,--Kč/1 ks skříně HUP, po doložení geometrického plánu pro 
určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 
zajistí na své náklady oprávněný

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 81.260,--Kč včetně platné sazby 
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DPH, v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 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 30.09.2015

- budoucí oprávněný a investor 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 a investora právo provést na těchto 
pozemcích příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3114/12 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u domů U Sanatoria 6, 8, 14, 16 a 18, Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1992/4 o  výměře 323 m2 a st.p.č. 1736/2 o 
výměře 320 m2, oba  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:  vstup a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu práva do 
katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- nabídky budou zaslány do 31.12.2012 s tím, že nabídka prodeje za podmínek uvedených 
shora platí do 28.2.2013

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3115/12 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u domů U Sanatoria 6, 8, 14, 16 a 18, Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1992/5 o  výměře 380 m2 a st.p.č. 1737/2 o 
výměře 412 m2,  oba  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   vstup a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  



RM 55 – 06.12.2012

30

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- nabídky budou zaslány do 31.12.2012 s tím, že nabídka prodeje za podmínek uvedených 
shora platí do 28.2.2013

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3116/12 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u domů U Sanatoria 6, 8, 14, 16 a 18, Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1995/2 o  výměře 241 m2, p.p.č. 1992/8 o 
výměře 243 m2 a st.p.č. 1740/2 o výměře 438 m2 vše  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   vstup a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- nabídky budou zaslány do 31.12.2012 s tím, že nabídka prodeje za podmínek uvedených 
shora platí do 28.2.2013

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3117/12 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u domů U Sanatoria 6, 8, 14, 16 a 18, Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1992/9 o  výměře 265 m2 a st.p.č. 1741/2 o 
výměře 386 m2, oba  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   vstup a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  
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- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- nabídky budou zaslány do 31.12.2012 s tím, že nabídka prodeje za podmínek uvedených 
shora platí do 28.2.2013

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3118/12 MJP – zveřejnění prodeje pozemků u domů U Sanatoria 6, 8, 14, 16 a 18, Šumperk

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č. 1992/10 o  výměře 277 m2 a st.p.č. 1742/2 o 
výměře 376 m2, oba  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:   vstup a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- nabídky budou zaslány do 31.12.2012 s tím, že nabídka prodeje za podmínek uvedených 
shora platí do 28.2.2013

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3119/12 MJP – prodej p.p.č. 1257/54 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Tyršova 2, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
22.10.2012 do 7.11.2012 usnesením rady města číslo 2915/12 ze dne 18.10.2012, schválit  
prodej  p.p.č. 1257/54 o výměře 361 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: Bytové družstvo Tyršova 2, Šumperk, IČ 26782243
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3120/12 MJP – prodej části p.p.č. 555/9 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem Vančurova 30, 
Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
17.9.2012 do 3.10.2012 usnesením rady města číslo 2792/12 ze dne 13.9.2012, schválit  
prodej  části p.p.č. 555/9 o výměře cca 172 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel  prodeje:   zahrada k domu
- kupující: J. a S. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 533/1000, J. N.,  spoluvlastnický podíl o 

velikosti 157/1000, I. P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 186/1000, všichni bytem 
Šumperk a O. H.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 124/1000, bytem Šumperk

- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3121/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 2089/12 

ruší
usnesení RM č. 2089/12 ze dne 1.3. 2012 ke zveřejnění bezúplatného převodu pozemků 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3122/12 MJP – zveřejnění bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 588/1 o výměře 
cca 344 m2  v k.ú. Hraběšice,  část p.p.č. 329 o výměře 232 m2, část p.p.č. 330/2 o výměře 
54 m2, část p.p.č. 331/1 o výměře 111 m2 a část p.p.č.525/2 o výměře 72 m2 vše v k.ú. 
Krásné u Šumperka z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, 
IČ 70960399, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou silnice 
III.třídy. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné 
části pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 10.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3123/12 MJP – zrušení usnesení ZM č. 584/12 

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 584/12 ze dne 26.4.2012 k bezúplatnému převodu části  p.p.č. 588/1 
v k.ú. Hraběšice.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3124/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 3030/12 a 3031/12 

ruší
usnesení RM č. 3030/12 ze dne 15.11.2012 ke zveřejnění pronájmu části p.p.č. 151/1 v k.ú. 
Šumperk a usnesení RM č.  3031/12 ze dne 15.11.2012 ke smlouvě o užití práva užívat část 
p.p.č. 15/1 a 151/3 za účelem vjezdu k nemovitostem, z důvodu jiného řešení způsobu 
užívání a přijetí nového usnesení. 

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3125/12 MJP – uzavření smlouvy o užití práva vjezdu k pozemkům, or. vnitroblok za domy na 
Hlavní třídě

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva užívat část p.p.č. 151/1 o výměře cca 130 m2 a p.p.č. 151/3 o 
výměře 614 m2 oba v k.ú. Šumperk za účelem vjezdu k nemovitostem na st.p.č. 174/2, st.p.č. 
174/1 a st.p.č. 3421 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

uživatel  práva:  A. Ž.,  bytem  Praha, PSČ 155 00 a PHARM-K s.r.o. se sídlem Hlavní 98, 
Hanušovice, PSČ 788 33, IČ 28617975

- úhrada za užití práva:  20.000,--Kč/celek/rok + DPH dle platných právních předpisů
- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva
- uživatelé práva jsou povinni části p.č. 151/1  a p.p.č. 151/3  udržovat výhradně na vlastní 

náklady, včetně zimní údržby a dále provádět běžnou údržbu asfaltového povrchu na p.p.č. 
151/3 v k.ú. Šumperk

- poskytovatel práva, tj. Město Šumperk souhlasí, aby uživatelé práva za úhradu umožňovali 
parkování ostatním uživatelům na základě samostatných smluv 

- uživatelé práva jsou povinni volnou zelenou plochu p.p.č. 151/1 o výměře cca 521 m2, 
která neslouží k vjezdu a parkování motorových vozidel, udržovat na vlastní náklady, tj. 
sekání trávy a úklid listí s tím, že plocha nebude  jinak účelově využívána. V případě jiného 
využití pozemku bude sjednán pronájem za podmínek stanovených v rámci schváleného 
pronájmu předmětné části pozemku

- uživatelé práva jsou povinni strpět uložení popelnicových nádob na p.p.č. 151/3 v k.ú. 
Šumperk v části  vjezdu 

- uživatelé práva se zavazují, že bezúplatně umožní vjezd k objektu stavby na st.p.č. 5209/1 
a st.p.č. 5209/2, přičemž se jedná o nepravidelný vjezd za účelem odvozu a dovozu 
materiálu, případné opravy stavby 

- poskytovatel práva dává souhlas k umístění elektronické brány na hranici p.p.č. 151/3 v 
k.ú. Šumperk

- poskytovatel práva uznává, že náklady na zpevnění části p.p.č. 151/1 provedl výhradně na 
své náklady v roce 2007 A. Ž.,  bytem  Praha, PSČ 155 00 

- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy 
- výpovědní lhůta: 3 měsíce od doručení výpovědi

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3126/12 MJP – uzavření smlouvy na nákup plynu na rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu plynu na období 04-12/2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo 
založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to:
- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk, IČ 71011994
- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 

Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČ 00852091
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČ 60801085
- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČ 

00852864
- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČ 

00852287
- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6,

Šumperk, IČ 65496604
- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČ 00851400
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163
- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3127/12 MJP – uzavření smlouvy na nákup plynu na rok 2013

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na nákup plynu na období 04-12/2013 s využitím 
elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek dle ustanovení § 96 a násled. 
zákona č. 137/2006 Sb.

- členy pro otevírání obálek a předběžné hodnocení nabídek včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Eva 
Zatloukalová 

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Šárka Hanáková, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Irena 
Bittnerová, Ing. Oto Sedlář

- minimální seznam oslovených zájemců:
- ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 27232433
- Severomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 72, IČ 47675748
- ARMEX ENERGY, a.s., se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín, PSČ 405 02, IČ 

27266141
- CENTROPOL ENERGY, a.s., se  sídlem  Vaníčkova  1594/1, Ústí  nad  Labem,  PSČ  

400 01, IČ 25458302
- E.ON  Energie a.s.,   se   sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6,  České  Budějovice,  PSČ   

370 49, IČ 26078201

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3128/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  přístřešku pro garážování vozidla na 
části pozemku p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domy Javoříčko 11, 13, 
15, 17, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu, dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu zastřešeného přístřešku pro garážování vozidla.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
H. K.,  bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy:
- stavebník je povinen dodržet rozsah a stavebně technické provedení stavby dle doložené 

žádosti včetně zákresu a technického popisu stavby
- stavebník se zavazuje po ukončení pronájmu předmětné plochy nebo na výzvu 

pronajímatele neprodleně odstranit stavbu z předmětu nájmu vlastním nákladem.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3129/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Metropolitní optická síť města Šumperka“ – ul. 
Havlíčkova, ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a správy 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě „Metropolitní optická síť města Šumperka“ přes 
pozemek p.č. 475/1 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem tř. Kosmonautů 
189/10, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, IČ 72051795
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 10.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy.

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3130/12 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek:
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČ 00098311, se 

sídlem Šumperk, Hlavní třída 22,
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
- předmět a účel výpůjčky:

- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za účelem umístění 
obrazu v zasedací místnosti Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1
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- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875 za účelem umístění na betonovém 
podstavci na Hlavní třídě v Šumperku

- Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 za účelem umístění obrazu 
v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1

- Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78 , H 13.304 za účelem umístění obrazu 
v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1

- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů 
ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Motovidlo,  138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 
procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, za účelem umístění v klášterním kostele 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2013 do 31.12.2013

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3131/12 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek:

- půjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČ 00098311, se 

sídlem Šumperk, Hlavní třída 22
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. Na 

vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná o předmět 
zapůjčený Městem Šumperk

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2013 do 31.12.2013
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným protokolem
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci a 

vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž odstoupením 

od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a včas své povinnosti 
vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 659 a 662 občanského zákoníku. 
Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez souhlasu 
půjčitele

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, je oprávněn 
žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele požádat písemně  
v přiměřené době předem

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu stanovenému 
touto smlouvou 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se předmětu 
výpůjčky

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit 
půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou formou jen po 
vzájemné dohodě smluvních stran

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3132/12 MJP – zveřejnění pronájmu budovy č.p. 570 na st.p.č. 733,  k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout budovu č.p. 570 - stavba občanského vybavení stojící na 
pozemku st.p.č. 733 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk
Podmínky:
Účel nájmu: správní budova provozovatele veřejných pohřebišť, kanceláře
Doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 1.1.2013, konec nájmu 30.6.2015
Nájemné: min. 12.000,--Kč/rok/celek

v případě, že zájemce je plátce DPH nájemné navýšeno o DPH

Zájemce doloží k žádosti kopii oprávnění k podnikatelské činnosti a v případě plátce DPH 
osvědčení o registraci plátce DPH.

Termín: 10.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3133/12 MJP - smlouva o věcném břemeni – plynovodní přípojka pro objekt Temenická 151, 
Šumperk, lokalita křižovatky ul. Temenické, Hrabenovské a Bohdíkovské

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního plynovodního vedení přes pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 60793295.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 791,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 320,--Kč včetně DPH, po započtení zaplacené zálohy 
ve výši 1.111,--Kč včetně DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0031/2012/Pe ze dne 19.12.2011, vyplatí povinný oprávněnému 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- 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: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3134/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka vedení NNk  „Šumperk – Pod Senovou, 
Dvorský, 816/36, NNk“, lokalita mezi ul. Pod Senovou a Tichou v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 871/3, 872/10 a 816/28 (pozemek ZE 
p.č. 872/1, původ PP) v k.ú. Dolní Temenice – název stavby „Šumperk – Pod Senovou, 
Dvorský, 816/36, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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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. Výše úplaty se stanovuje v částce 6.171,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 11,--Kč včetně DPH, po započtení zaplacené zálohy ve 
výši 6.160,--Kč včetně DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0024/2012/Pe ze dne 29.6.2012, uhradí oprávněný povinnému v 
termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- 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: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3135/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/N/0003/2011  uzavřené dne 14. 2. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. D.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2013  do  28. 02. 
2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3136/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka vedení NNk „Šumperk – přepojení 
Obchodní akademie, NNK“, lokalita křižovatky ul. Revoluční a Šmeralovy

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2221, 2218 a 1294 v k. ú. Šumperk – název stavby 
„Šumperk – přepojení Obchodní akademie, 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. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.170,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 370,--Kč včetně DPH, po započtení zaplacené zálohy ve 
výši 1.800,--Kč včetně DPH, uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0025/2010/Foj ze dne 23.06.2010, uhradí oprávněný povinnému 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- 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: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3137/12 MJP - budoucí prodej části st.p.č. 1326/2  v  k.ú. Šumperk, or. dvůr k domu Čsl.  
armády 62, Krameriova 1, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
27.8.2012 do 12.9.2012 usnesením rady města číslo 2660/12 ze dne 23.8.2012, schválit  
budoucí prodej  části st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2, dle GP st.p.č. 1326/2 o výměře       
368 m2 v  k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel  prodeje: vymezený prostor k obytným domům Čsl. armády 62, Krameriova 1
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 
měsíců 

- budoucí kupující: L. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, L. K.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/15, P. M.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, M. T.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/15, K. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, všichni bytem  Šumperk, L. Č., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 a K. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, obě 
bytem Šumperk, M. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, bytem Šumperk, M. H.,   
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/30, bytem Šumperk, L. J., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/30, bytem Šumperk, A. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15, bytem  
Šumperk,  D. P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, bytem Nový Malín, PSČ 788 03, H. 
S., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15, bytem Šumperk, A. a  J. Š.  spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/15, bytem Hanušovice, PSČ 788 33

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději      
k datu 30.06.2014

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3138/12 MJP - prodej části st.p.č. 1326/2  v k.ú. Šumperk,  or. dvůr k domu Čsl. armády 64, 
Šumperk

doporučuje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
27.8.2012 do 12.9.2012 usnesením rady města číslo 2660/12 ze dne 23.8.2012, schválit  
prodej  části st.p.č. 1326/2 o výměře 10 m2, dle GP díl „a“ o výměře 8 m2 a díl „b“ o výměře  
2 m2,  st.p.č. 1326/2  v  k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel  prodeje: vymezený prostor k domu Čsl. armády 64, Šumperk
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: J. R.,  bytem  Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva
- kupující uhradí náklady spojené vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu práva do katastru  
Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3139/12 MJP – změna  plánu oprav  na rok 2012 – přesun na rok 2013

schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku 
Města Šumperka na rok 2012 v celkové výši 2.920.000,--Kč do plánu oprav a údržby do roku 
2013 ve výši 2.920.000,--Kč.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3140/12 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Balbínova 17 – celková 
rekonstrukce volného bytu“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Balbínova 17, Šumperk – celková rekonstrukce 

volného bytu“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Rudolf Krňávek, Pavel Hegedüs

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Oto Sedlář, 
Pavel Hegedüs

- minimální seznam oslovených zájemců:
- Libor Horák, se sídlem Jesenická 291, Rapotín, PSČ 788 14, IČ 65131851
- Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 

789 01, IČ 26825180
- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 

IČ 25827375
Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3141/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk,  Lidická, 
Horova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky st.p.č.  2082/2, st. 2084/2, st. 3850, 1395/11, 1396/1, 
1397/7, 1399/19, 1399/21, 1400/2, 1402/7, 1402/8, 1402/9, 1423/8, 1423/9, 
1423/10, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1425/21, 1438/1, 1438/4, 1457/7, 1459/3, 1893/1, 
1900/1, 1900/2, 1900/20, 1900/22, 1950/39, 2115/3, 2115/8, 2139/1, 2149/2 a 2293 
v k.ú. Šumperk, v celkové délce 1169,5 bm – název stavby „REKO MS SU Šumperk, Lidická, 
Horova“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,
IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 128.645,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Doplatek ve výši 115.005,--Kč včetně DPH, po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 13.640,--Kč včetně DPH, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0021/2010/Foj ze dne 14.6.2010, uhradí  oprávněný povinnému 
před vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového 
dokladu, který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- 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: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3142/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy a budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene 
VBb/0057/2009/Foj 

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0057/2009/Foj, uzavřené dne 24.9.2009 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
povinným a  J N., bytem Šumperk, kterou se město zavázalo ve prospěch budoucího 
oprávněného zřídit v budoucnu právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a 
správě vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2286 v k.ú. 
Šumperk. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na budoucí 
úplatné věcné břemeno ve výši  550,--Kč vč. DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne  
podpisu dohody.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3143/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk, vsypová loučka 
před budovou krematoria v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část  pozemku p.č.  589/3 -  ostatní plocha o 
výměře cca 1.600 m2 (vsypová loučka před budovou krematoria v Šumperku) v  k.ú. Šumperk.
Účel pronájmu: řádný provoz, správa a údržba vsypové loučky provozovatelem 

krematoria v Šumperku na vlastní náklady, a to minimálně v rozsahu 
sečení vsypové loučky  včetně následného úklidu 7x ročně, úklid 
vsypové loučky (kytice, odpadky,   svíčky  apod.)  150x ročně, generální 
úklid plochy vsypové loučky po zimním období 1x ročně, generální úklid 
plochy vsypové loučky po svátku zemřelých 1x ročně 

Nájemné: 5.000,--Kč/rok

Termín: 07.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3144/12 Obecně závazná vyhláška č. xxx/2012, o zákazu spalování suchých rostlinných 
materiálů

doporučuje ZM
vydat na základě ust. § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu 
s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. xxx/2012, o zákazu spalování 
suchých rostlinných materiálů.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

3145/12 Stručný průvodce přírodou – „Bludovská stráň“,  finanční  příspěvek 

souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku pro Český svaz ochránců přírody Bludov na vydání 
publikace „Bludovská stráň“, významný krajinný prvek od třetihor po dnešek ve výši 10.000,--
Kč.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

3146/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ruší
usnesení č. 2023/12 ze dne 09.02.2012 a usnesení č. 2136/12 ze dne 01.03.2012
z důvodu přijetí nových usnesení.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3147/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 459/11 bod 1. ze dne 15.12.2011 a usnesení ZM č. 501/12 ze dne
26.01.2012 z důvodu přijetí nových usnesení.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3148/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města

doporučuje ZM schválit:
1. obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka 

2. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka  

3. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka  

4. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka  



RM 55 – 06.12.2012

43

5. vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka

6. vzor smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Šumperka  

7. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka  

8. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperk

9. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2013:
    

- Klášterní hudební slavnosti (7. ročník)                                            
- Divadlo v parku 2013 (20. ročník)                                  
- Klasika Viva (13. ročník)                                                
- Špek (7. ročník)                                                                                   
- Preludium (40. ročník)                                                                                                                       
- Blues Alive  (18. ročník)                                            
- XXIII. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2013
- XI. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2013
- Džemfest  (14. ročník)
- Město čte knihu 2013 (9. ročník)
- HK Mladí draci Šumperk, o. s.
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s
- TJ Sokol Šumperk                                  
- TJ Šumperk                                   

10. časový harmonogram 

20.12.2012  předložení materiálu na jednání ZM a jeho schválení
od 21.12.2012  zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2013 
(termín bude upřesněn)

02.01.2013        od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
10.01.2013       předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty 
a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce 
a činnosti

24.01.2013      předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 
na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty 
a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce 
a činnosti

31.01.2013         do 14:45 hod. ukončení přijímání žádostí

28.02.2013       předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací 
na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace 
jednotlivým žadatelům do RM ke schválení a k doporučení 
pro rozhodnutí ZM 

14.03.2013 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

                                    
Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3149/12 Zápis do I. ročníku ZŠ v Šumperku pro školní rok 2013/2014

bere na vědomí
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku pro školní rok 
2013/2014, který se uskuteční ve čtvrtek 07.02.2013 a v pátek 08.02.2013.       

3150/12 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA  a.s. – Základní škola Šumperk,    
8. května 871/63   

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 1.PP budovy č.p. 870/63 na pozemku 
p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy  
č.p. 870/63 na pozemku  st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze 
výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek:

Pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 870/63, 
PSČ 787 01, IČ 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou

Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2013 do 31.12.2013
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3151/12 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA  a.s. –  Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 1846/22 a Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku 
st.p.č. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33       
na pozemku st.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše uvedené 
smlouvy, za těchto podmínek:

Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 
1846/22, PSČ 787 01, IČ 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem 
Málkem 

Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2013 do 31.12.2013
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3152/12 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA  a.s. –  Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1 

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. 
Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných zdrojů (laboratoř 
v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova –
přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto podmínek:  

Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 
587/1, PSČ 787 01, IČ 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem 
Tichým 

Nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129, 
zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor
Doba nájmu: určitá, od 01.01.2013 do 31.12.2013
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3153/12 Návrh na finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO a 
Městské knihovny Šumperk ve II. pololetí 2012 

schvaluje
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk a Městské 
knihovny Šumperk dle předloženého návrhu.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3154/12 Návrh na odměnu řediteli DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20, z provozních 
prostředků

schvaluje
finanční odměnu z provozních prostředků řediteli DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20, dle 
předloženého návrhu.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3155/12 Zrušení usnesení RM č. 301/07 – „Podmínky pro stanovení příplatku za vedení, 
k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a základních 
škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, zřizovaných městem 
Šumperk“ 

ruší
usnesení RM č. 301/07 ze dne 11.1.2007 – „Podmínky pro stanovení příplatku za vedení, 
k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, střediska pro volný čas, městské 
knihovny a kina zřizovaných Městem Šumperk“ s účinností k 31.12.2012. 

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3156/12 „Podmínky pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního 
příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské 
knihovny a kina, zřizovaných městem Šumperk“ 

schvaluje
„Podmínky pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku 
ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina 
zřizovaných městem Šumperk“ s účinností od 1.1.2013.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3157/12 Stanovení platu řediteli Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk

schvaluje
plat Mgr. Jaroslavu Ondráčkovi, řediteli Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, 787 01 Šumperk, IČ 00852082, 
s účinností od 1.1.2013 dle předloženého návrhu. 

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3158/12 Stanovení platů ředitelům mateřských škol, základních škol, městské knihovny a 
kina v souvislosti se změnou příplatku za vedení 

schvaluje
platy ředitelům mateřských škol, základních škol, Městské knihovny Šumperk a Kina OKO 
Šumperk v souvislosti se změnou příplatku za vedení s účinností od 1.1.2013 dle 
předloženého návrhu.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3159/12 Slavnosti města Šumperka

schvaluje
uspořádat Slavnosti města Šumperka v jeden den - 1.6.2013.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3160/12 Vánoční hrníčky

schvaluje
prodejní cenu vánočních hrníčků 35,--Kč včetně DPH/ks.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3161/12 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:

Eva Kytlicová Kloudová, Ludvíkov 606/13, 788 15 Velké Losiny, IČ 73139351
7.12. (pátek) – 24.12. (pondělí) – předvánoční prodej občerstvení včetně alkoholu pod 
podloubím OD Jednoty Šumperk – před potravinami, Hlavní třída 19A, od 8:00 – 22:00 hod.

Jakub Smyček, B. Němcové 805/7, 787 01 Šumperk, IČ 73745294
8.12. (sobota) – akce Snow-tv Rail Jam 2, prodejní stánek s alkoholem na nám. Republiky 
(parkoviště) č.p. 227/3/17/16/11/19, vchodové č. 3 a 4, od 9:00 – 19.00 hod.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3162/12 Příspěvková organizace města Šumperka, dodatek č. 2 k odpisovému plánu

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 5.578,--Kč.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3163/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, 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 opravu 
elektroinstalace a osvětlení na chodbách a schodištích školy, v celkové výši do 38 tis. Kč.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3164/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, 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 
telefonní ústředny, v celkové výši do 80 tis. Kč.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková 

3165/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – žádost o prominutí  zůstatku 
odvodu finančních prostředků

schvaluje
prominutí zůstatku odvodu finančních prostředků organizaci Radovan Auer – chat.ever!, 
statutární zástupce Radovan Auer, ve výši 2.000,--Kč, poskytnutých na grant Eurofest – jarní 
hudební festival s mezinárodní účastí.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3166/12 Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2013 

schvaluje
časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2013.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3167/12 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2013 

doporučuje ZM
schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2013.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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3168/12 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM

doporučuje ZM schválit:
- mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3169/12 Mimořádné odměny předsedů a členů komisí RM

schvaluje
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM dle 
předloženého návrhu. 

Termín: 21.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předs. komisí RM

3170/12 Mimořádné odměny členů výborů ZM 

doporučuje
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů dle 
předloženého návrhu.

Termín: 21.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předs. výborů ZM

3171/12 Mimořádné odměny členů komisí RM

ukládá
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí.

Termín: 21.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předs. komisí RM

3172/12 Vyhodnocení veřejné zakázky na „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro město Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 
hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro město Šumperk“, dodavatelem 
služby společnost Telefónica Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, Praha 
4, IČ 60193336.
Doba trvání: určitá na 1 rok s účinností od 8.1.2013 do 7.1.2014

Termín: 08.01.2013
Zodpovídá: Mgr. Brož
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3173/12 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli

schvaluje
uzavření tří Dohod o dočasném přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli s firmou bit cz training, s.r.o., Vinohradská 29/93, Praha 2 – Vinohrady, IČ 
27371891.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3174/12 Smlouva o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních údajů

schvaluje
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti osobních údajů na dobu určitou od 
1.1.2013 do 31.12.2013 s firmou I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha 1, 
IČ 27921344.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3175/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Gagarinově 2376/13 v Šumperku, mezi Městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a B. P., bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3176/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 405 o velikosti 1+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku, mezi Městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a R. M., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva n a dobu určitou od 10.12.2012 do 31.12.2013
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3177/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 101 o velikosti 1+kk obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 s V. K.,  bytem Šumperk, 
zastoupenou opatrovníkem A. K., bytem tamtéž a současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 310 ve 3. nadzemním podlaží v domě zvláštního určení v ulici Bohdíkovské 
2336/24 v Šumperku, mezi Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a V. K., zast. opatrovníkem A. K.,  obě bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3178/12 Přezbrojení Městské policie Šumperk

schvaluje
přezbrojení Městské policie Šumperk v roce 2013.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Dočekal

3179/12 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 20.12.2012 včetně programu.

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