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Spis. zn.: 803/2013
Č.j.:     3173/2013

U S N E S E N Í

z 58. schůze rady města Šumperka ze dne 10. 1. 2013.  

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.

3210/13 Personální záležitosti

zmocňuje
tajemníka Městského úřadu k provedení pracovněprávního úkonu na základě návrhu výběrové 
komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném znění – jmenování Ing. Dany Krňávkové na pozici vedoucího 
odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk s účinností od 1.4.2013 na dobu 
neurčitou s šestiměsíční zkušební dobou.

Termín: 01.04.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3211/13 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk:

k 1.2.2013 stav 194,25 zaměstnanců (+ 1 odbor FAP, doba určitá do 31.12.2013)

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

3212/13 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu a změnu přílohy č. 1a – pracovní náplň 
odboru finančního a plánovacího organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku, 
schváleného radou města dne 12.1.2012, s účinností k 1.2.2013. 

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

3213/13 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2012:
příjmy ve výši                    527 tis. Kč
výdaje ve výši                         0 tis. Kč

příjmy celkem 494.500 tis. Kč
výdaje celkem 478.785 tis. Kč

Termín: 10.01.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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3214/13 Rozpočet města Šumperka  na rok 2013

doporučuje ZM schválit
- rozpočet města Šumperka na rok 2013 podle předloženého materiálu:

příjmy rozpočtu celkem 458.103 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 513.682 tis. Kč
přebytek z minulých let   42.152 tis. Kč
úvěr ve výši   20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů     6.573 tis. Kč

- rozpočty fondů města Šumperka:
Sociální fond
Fond životního prostředí
Fond na úpravu zevnějšku

Termín: 24.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

3215/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově nám. Míru 20    
v Šumperku o celkové podlahové ploše 54  m², stávající užívání prodejna oděvů, textilu, obuvi, 
sportovních potřeb.
Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2013  s výpovědní lhůtou

3 měsíce 
Nájemné: minimální výše nájemného nestanovena 

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody,  výše záloh bude stanovena dle účelu 
pronájmu

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném  

„Pronájem nebytových prostor – nám. Míru 20 - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad 
Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou  
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání nebytových prostor 
ponese ze svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 30. 1. 2013 nejpozději do 12:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 30. 1. 2013, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 14.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3216/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v budově nám. Míru 20 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a doporučení 
předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení:

Členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

Náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3217/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                            
č. MJP/PŘ/0001/2011 uzavřené dne 15. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. S. , bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Gen. Svobody 254/1  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2013  do   28. 2. 2014.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3218/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                           
č. MJP/P/0003/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. K.  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 24 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2013 do   28. 2. 2014.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3219/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě  č. MJP/P/0002/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a K. a K. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 39
v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 3. 2013 do  31. 5. 2013.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3220/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0001/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. a G. P.  oba bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 65  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2013 do   28. 2. 
2014.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3221/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0001/2012 uzavřené dne 19. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. a L. N.,  oba bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 49 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2013 do   30. 4. 
2013.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3222/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0001/2010 uzavřené dne 3. 3. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a  J. M.,  oba bytem  Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě  na ulici Lidické 1313/77  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2013 do   28. 2. 2014.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3223/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/PŘ/0003/2011 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a E. a  J. B., oba bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2013 do   30. 4. 
2013.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3224/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0007/2012 uzavřené dne 26. 9. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. P., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2013 do   30. 4. 
2013.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3225/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0008/2009 uzavřené dne 16. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. K., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2013 do   31. 7. 
2013.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3226/13 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0002/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v Šumperku. 
Předmětem dodatku  č. 5  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 2. 2013 do   30. 4. 2013.  

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3227/13 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor,  uzavřené dne 7. 3. 2003, mezi Městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
Radomírem Kučerou – EXPRESTISK, bytem Šumperk, IČ 49597914, jako nájemcem.

Předmět nájmu: nebytové prostory v budově na ulici Hlavní třída 388/27, Šumperk, 
označené jako prodejna spotřebního zboží  o podlahové ploše 81,70 m²    

Způsob ukončení: písemná dohoda k 28. 2. 2013

Termín: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3228/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově na ulici 
Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše 81,70 m², stávající užívání 
prodejna spotřebního zboží

Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od 1.3. 2013

výpovědní lhůta 3 měsíce 

Nájemné: min. 1.600 Kč/m²/rok  
v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu pronájmu
Účel nájmu: prodej papírenského zboží a potřeb, tiskařské služby 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem nebytových prostor – Hlavní třída 27 - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad 
Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání nebytových prostor 
ponese ze svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
30. 1. 2013 nejpozději do 12:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 30. 1. 2013, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 14.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3229/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v budově na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení:

Členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

Náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3230/13 MJP – dohoda o ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene Vb/0036/2012/Pe –
plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul. Nerudova“

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0036/2012/Pe, uzavřené 
dne 8.11.2012 mezi městem Šumperkem, jako povinným a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961, jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení NTL 
plynovodu přes pozemky  p.č. 362/2, 570/10, 2059/1, 2059/3 a 2263 v k.ú. Šumperk, 
v celkové délce 690,43 bm, v rámci stavební akce „REKO MS SU Šumperk, ul. Nerudova“, 
z důvodu uzavření nové smlouvy.
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3231/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul. 
Nerudova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 570/10, 2059/1, 2059/3 a 2263 v k.ú. Šumperk, 
v celkové délce 690,24 bm, v rámci stavební akce „REKO MS SU Šumperk, ul. Nerudova“.
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 196.051,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Po započtení zaplacené zálohy ve výši 13.000,--Kč, uhrazené na základě 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0006/2009/Foj ze dne 
27.3.2009, oprávněný uhradí doplatek ve výši 183.051,--Kč včetně platné sazby DPH, 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 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

3232/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku  st.p.č. 1373/4 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 1373/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou (sklad za domem na ul. Zábřežská 1179/29, 

Šumperk)
Nájemné: 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: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3233/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1484/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1484/5 o výměře 136 m2  v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pro individuální využití (část zahrady za domem Lidická 1313/77, 

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: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3234/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku st.p.č. 1438/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 1438/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou (sklad u garáže na st.p.č. 4091 – ul. Lidická, 

Šumperk)
Nájemné: 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: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3235/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 2211/26 v k.ú. Šumperk, část 
komunikace J. z Poděbrad 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2211/26 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Šumperk  (or. před domem na ul. J. z Poděbrad 1325/71, Šumperk)
Účel nájmu: odstavení vozidel zákazníků před poskytnutím služeb nebo po poskytnutí 

služeb v dílně, k nakládce a vykládce materiálu a zboží pro činnost pneuservisu 
Nájemné: 110,--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
Podmínky pronájmu:
- nájemce bude provádět opravu a údržbu včetně čištění pronajatého pozemku
- nájemce bude provádět zimní údržbu 
- vozidla odstavená na pronajatém pozemku nebudou nijak omezovat průchod chodců a 

výjezd autobusů městské dopravy z vedlejší autobusové zastávky

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3236/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – 8. května, par. č. 1420/2, Smart Noc., NNk“, or. lokalita u 
křižovatky ul. 8. května a ul. Lidické, naproti bývalým lázním

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – 8. května, par.č. 1420/2, Smart Con., NNk“, jejímž předmětem bude právo 
uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 2 bm přes 
pozemek p.č. 1420/18 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, minimálně 1.000,--Kč 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 minimální částce 1.000,--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.

- 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 31.03.2015

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3237/13 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1346/13 a části p.p.č. 1346/3 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1346/13 o výměře 142 m2 a část 
pozemku p.č. 1346/3 o výměře cca 490 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) veřejně přístupná zelená plocha – zázemí k domu Javoříčko 10, Šumperk,

b) individuální využití 
c) pozemek pod ostatními stavbami

Nájemné: a) 1,--Kč/celek/rok
b) 5,--Kč/m2/rok 
c) 30,--Kč/m2/rok

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu dohodou 
nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Podmínky nájmu: povinnost odstranění staveb po ukončení nájmu na náklady nájemce

Termín: 21.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3238/13 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – sjezd z komunikace ul. Panorama na 
sousední stavební pozemek p.č. 1845/101 v k.ú. Šumperk, or. lokalita výstavby RD 
„Panorama“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1845/140 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu zpevněné plochy pro účely zřízení sjezdu a 
přístupového chodníku z pozemku p.č. 1845/25 na pozemek p.č. 1845/101 v k.ú. Šumperk 
pro plánovanou výstavbu RD.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
P. H.,  bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s., odborem dopravy a RÚI
- stavebník je povinen dodržet rozsah a stavebně technické provedení stavby dle ověřené

projektové dokumentace „Rodinný dům na pozemku 1845/101, Šumperk“
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.03.2015
- správa a údržba sjezdu je nákladem stavebníka

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3239/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Balbínova 17, Šumperk –
celková rekonstrukce volného bytu“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Balbínova 17, Šumperk – celková rekonstrukce 
volného bytu“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92,  
Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,  IČ 25827375. Nabídková cena je 391.327,80  Kč včetně 
DPH.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3240/13 MJP – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy, nebytové prostory v budově č.p. 691 na 
pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Vila Doris

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6.12.2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům umístěným pod pódiem (bývalá keramika, stará „kuchyňka“ za zadním 
vchodem, vchodový prostor, WC) přistaveným k budově č.p. 691 na pozemku st.p.č. 863 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Vila Doris) za těchto podmínek:

- nájemce: Milan Lečko, Kolšov, Sudkov, PSČ 788 21, IČ 01295349
- účel nájmu: provozování čajovny
- doba nájmu: ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2013
- úplata za podnájem: 3.000,--Kč/měsíc + 4.000,--Kč/měsíc za elektřinu, topení, vodné, 

stočné. U služeb jde o zálohovou platbu, která bude po ukončení roku vyúčtována 
přeplatkem nebo doplatkem

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3241/13 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 8. května 444/22, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor,  uzavřené dne 29. 10. 1998, mezi Městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
Nicol Valentovou, bytem Rapotín, PSČ 788 14,  IČ 48435279, jako nájemcem.

Předmět nájmu: nebytové prostory v budově na ulici 8. května 444/22, Šumperk, 
označené jako kadeřnictví  o podlahové ploše 25, 30 m²    

Způsob ukončení: písemná dohoda k 28. 2. 2013

Termín: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3242/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor 8. května 444/22, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory označené jako nebytová jednotka          
č. 444/3, v domě č.p. 444 na parcele st.p.č. 643/1 v obci Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. 
května 22)  o celkové podlahové ploše 25,30 m², stávající užívání kadeřnictví.

Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od 1.3. 2013, výpovědní lhůta 

3 měsíce 
Nájemné: min. 500 Kč/m²/rok  

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, elektřina, teplo, výše záloh bude stanovena dle 
účelu pronájmu

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem nebytových prostor – 8. května 444/22 - neotvírat“, a to na adresu Městský 
úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1,   787 01 Šumperk,

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH,

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání nebytových prostor 
ponese ze svého nájemce,

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
30. 1. 2013 nejpozději do 12:00 hod., 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  hodnoceny,
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 30. 1. 2013, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka,

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 14.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3243/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor 8. května 444/22, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v budově na ulici 8. května 444/22 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3244/13 Vypsání otevřeného řízení na zhotovitele stavby „Přístavba a stavební úpravy MŠ 
Pohádka, Nerudova“

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

znění, na zhotovitele stavby „Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Pavlína Bošková, Ing. arch. Petr 
Doležal

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Helena Miterková,    
Ing. Tomáš Luskač

Termín: 30.03.2013
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3245/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost

doporučuje ZM
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2013 na 
granty a dotace v celkové výši 4,5 mil. Kč takto:
- granty a dotace na činnost 2.300.000,--Kč
- vyjmenované akce a činnosti 2.100.000,--Kč
- finanční rezerva     100.000,--Kč

Termín: 24.01.2013
Zodpovídá:  Ing. Miterková
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3246/13 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, 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 doplnění 
kamerového systému v celkové výši do 13 tis. Kč.

Termín: 10.01.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

3247/13 Dodatek č. 5 smlouvy o obchodní spolupráci s firmou Daruma spol. s r.o.

schvaluje
podmínky uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 28.3.2000, 
uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Daruma spol. s r.o., se sídlem Zelinářská 
10, 301 00 Plzeň, IČ 16736842, ve znění dle předloženého materiálu. 

Termín: 10.01.2013
Zodpovídá: Ing. Miterková

3248/13 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2013

bere na vědomí
plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2013.

3249/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy

schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 4.12.2008, o umísťování psů do útulku pro opuštěné a 
nalezené psy ve Slezských Pavlovicích.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Dočekal

3250/13 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 24.1.2013 včetně programu.

Mgr. Zdeněk Brož   v.r. Ing. Marek Zapletal  v.r.
      starosta                1. místostarosta
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