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Spis. zn.: 15551/2013 
   Č.j.:  17963/2013 

U S N E S E N Í  

z 62. schůze rady města Šumperka ze dne 28. 2. 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. 
 

3343/13 Zpráva o vyřazení majetku města Šumperka za 2. pololetí roku 2012 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazení majetku města Šumperka za období od 1.7.2012 do 31.12.2012 dle 
předloženého materiálu. 
 

3344/13 Rozpočtová opatření č. I roku 2013 města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. I roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši            938 tis. Kč 
výdaje ve výši            931 tis. Kč 
 
příjmy celkem    459.041 tis. Kč 
výdaje celkem    514.613 tis. Kč  
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3345/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

doporučuje ZM 
  schválit v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2 
- přidělení finančních částek na dotaci na činnost nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 

 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3346/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

doporučuje ZM 
- schválit snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na činnost o 37 tis. Kč, tzn. 

z 2.300.000,--Kč na 2.263.000,--Kč 
- schválit zvýšení finanční rezervy o 37 tis. Kč, tzn. ze 100 tis. Kč na 137 tis. Kč a použití 

finanční rezervy na VFP z rozpočtu města Šumperka na pokrytí žádostí, které nelze 
zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale svým obsahem odpovídají zájmům města 

Celková částka vyčleněná na granty, dotace na činnost a finanční rezervu zůstává nezměněna. 
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3347/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce do 50 tis. Kč dle přílohy č. 4 
- přidělení finančních částek na granty dle přílohy č. 5 
- přidělení finančních částek na dotace na činnost dle přílohy č. 6 
 
        Termín:  28.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3348/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
- seznam žádosti o grant, kterou komise pro přidělování grantů a dotací doporučuje RM řešit 

v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Šumperka dle přílohy č. 7 (z finanční rezervy) 

- seznam žádostí o granty a dotace na činnost, které komise pro přidělování grantů a dotací 
vyřadila z jednání dle přílohy č. 8. 

 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3349/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
konkretizaci přidělených finančních prostředků u účelu grantů a dotací na činnost dle seznamu 
uvedeného v komentáři předloženého materiálu. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3350/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:   Konfederace politických vězňů, okresní pobočka č. 58, se sídlem M.R. 

Štefánika 1059/20, Šumperk  
Zastoupený:   předsedou  Vlastimirem Maierem 
Účel použití:   na činnost 
Výše částky:  6.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3351/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje  
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:   Modrá muzika Šumperk, se sídlem Žerotínova  1833/56, Šumperk   
Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem  
Účel použití:   na činnost   
Výše částky:  7.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3352/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:    Svaz důchodců ČR, MO pracovníků ve školství, se sídlem Vrchlického  

1720/10, Šumperk  
Zastoupený:   Libuší Deutschovou 
Účel použití:   na činnost   
Výše částky:  10.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3353/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce: Základní škola Šumperk, 8. května 63, Šumperk, IČ 00852317 
Zastoupený:   ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 
Účel použití:   na technické zajištění oslav 100. výročí otevření budovy bývalého Moravského 

zemského ústavu pro hluchoněmé 
Výše částky:  20.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3354/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:   TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova  1691/55, Šumperk, IČ 14617790 
Zastoupený: organizační tajemnicí Janou Švubovou  
Účel použití:   na ubytování zahraničních účastníků „Soustředění nadějí basketbalu Kunčice 

2013“ 
Výše částky:  10.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3355/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:   Pavlína Šmakalová, bytem 787 01 Šumperk 
Účel použití:  na nákup PHM a startovné na ME a  MS v jachtingu 
Výše částky:  15.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3356/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:   Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Růžová 458, 789 69 Postřelmov,  

IČ 60801158  
Zastoupený: předsedou Miroslavem Drtilem    
Účel použití:     na činnost  
Výše částky:  10.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3357/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – granty a dotace na činnost 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka.  
Příjemce:   Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – TEMENICE, Dolnostudénská 715/3, 

Šumperk, IČ 49561375   
Zastoupený: starostou jednoty Ing. Pavlem Sieratowskim    
Účel použití: na činnost  
Výše částky: 20.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2013 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2014 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3358/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

doporučuje ZM 
schválit časový harmonogram: 
 
od 25.03.2013 - zveřejnění podmínek na internetových stránkách města     

(včetně formulářů  žádostí);  zveřejnění v Šumperském zpravodaji 
dne 27.03.2013   
 

od 02.04.2013 -   od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
30.04.2013   -   do 14:45 hod.  ukončení přijímání žádostí 
14.05.2013             -   od 14:30 hod.  zasedání komise pro přidělování grantů a dotací 
06.06.2013     - předložení návrhů  komise pro přidělování grantů a dotací  

na   rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní sport 
jednotlivým  žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro 
rozhodnutí ZM 

20.06.2013  -   předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení    

 
      Termín:  07.03.2013 
      Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3359/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk  

doporučuje ZM 
schválit dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka, uzavřenou mezi městem Šumperkem a TJ Šumperk.  
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3360/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk  

doporučuje ZM 
schválit uzavření nové smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka mezi městem Šumperkem a TJ Šumperk.  
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3361/13 Stanovení neinvestičních nákladů na žáka v šumperských ZŠ a na dítě 
v šumperských MŠ  

schvaluje  
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka v šumperských základních školách a na dítě 
v šumperských mateřských školách za rok 2012 takto:  
 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295    6.371,--Kč 
Základní škola Šumperk, 8. května 63, IČ 00 852317    5.327,--Kč 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864     9.294,--Kč 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381    8.774,--Kč 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287    4.360,--Kč 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o., IČ 71011994   7.201,--Kč 
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o., IČ 60801085   8.176,--Kč 
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o., IČ 00852091   8.564,--Kč 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3362/13 Výsledky zápisu dětí do I. ročníků základních škol ve městě Šumperku pro školní rok 
2013/2014 

bere na vědomí 
informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do I. ročníků základních škol ve městě Šumperku 
pro školní rok 2013/2014. 
 
 

3363/13 Příspěvková organizace města Šumperka – nedobytná pohledávka  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, umožnit odpis nedobytné pohledávky 
v celkové výši 5.980,--Kč. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3364/13 Navýšení kapacity základní školy ZŠ a SŠ Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk 

souhlasí 
s odesláním doporučujícího stanoviska k žádosti o navýšení kapacity oboru Základní školy 
speciální předkládané Základní školou a střední školou Pomněnka o.p.s., Šumavská 13, 
Šumperk, IČ 25828274. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3365/13 MJP – pronájem části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o výměře       
19 m2 nájemci CHALET-servis, s.r.o., Václavské náměstí 832/19, Praha 1, IČ 27774988, zast. 
Tomášem Chytkou, jednatelem společnosti, za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 
11.3.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení venkovní předzahrádky u provozovny FACE BAR, Dr. E. Beneše 14, Šumperk – 
předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3366/13 MJP – podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ul. Hlavní třída 

schvaluje 
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro 
období od 1.4.2013 do 11.11.2013 v rozsahu: 
Počet stánků:  max. 20 ks 
Umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialovou a 17. listopadu při parku Sady 1. máje 
Nájem stánku:  120,--Kč/stánek/den včetně DPH – starý stánek 

300,--Kč/stánek/den včetně DPH – nový stánek včetně přistavení a 
odvozu  

Kauce:  5.000,--Kč/stánek/nájemce je držitel ŽL a jedná se o nájem delší jak    
1 měsíc 

Doba nájmu:   od 1.4.2013 do 11.11.2013 
Provozní doba:  od 6:30 do 19:00 hod. -  pracovní dny 
   od 6:30 do 13:00 hod. – sobota, neděle  
Omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, potraviny od prvovýrobců (farmáři) 
Omezení provozu: v době konání farmářských trhů budou stánky přednostně nabídnuty 

pořadateli farmářských trhů 
Ostatní omezení: zákaz parkování stánkařů v dané lokalitě 
 
     Termín:  28.02.2013 
     Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3367/13 Veřejné zakázky na „komunální služby ve městě Šumperku“ 

schvaluje 
vytvoření pracovní skupiny ve složení Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Gonda, Ing. Mgr. Jan 
Havlíček, Ing. Radek Novotný, Ing. Přemysl Michálek, CSc., Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Pavel 
Špatný, která se bude zabývat přípravou podmínek pro zadávací dokumentaci na veřejné 
zakázky na „komunální služby ve městě Šumperku“.  
 
       Termín:  28.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3368/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Plynovodní přípojky NTL (KS 3101990, KS 
3102707)“ v k.ú. Dolní Temenice, or. lokality při ul. Zemědělské a při ul. Pod Senovou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 29 a 900 v k.ú. Dolní Temenice, v celkové délce 9,48 
bm – název stavby „Plynovodní přípojky NTL (KS 3101990, KS 3102707)“. 
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 1.043,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada 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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3369/13 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
„Přípojka STL plynovodu, V.,  ul. Žerotínova“ 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0019/2009/Foj, uzavřené dne 28. 4. 2009 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a P. V., bytem Šumperk, jako budoucím povinným, kterou se město Šumperk 
zavázalo ve prospěch oprávněného zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu 
v uložení a správě zemního vedení přípojky STL plynovodu přes pozemek p.č. 1168/2 v k.ú. 
Šumperk v rámci akce „Přípojka STL plynovodu, Valenta, ul. Žerotínova“.  
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Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na budoucí 
úplatné věcné břemeno ve výši  952,--Kč vč. DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu dohody. 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3370/13 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
„Přípojka NTL plynovodu, manželé Z., ul. Dobrovského“ 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0043/2009/Foj, uzavřené dne 24. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a  V. a  J. Z.,  oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03, jako budoucími povinnými, 
kterou se město Šumperk zavázalo ve prospěch oprávněných zřídit právo odpovídající 
věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě zemního vedení přípojky NTL plynovodu 
přes pozemky p.č. 539/40 a 2169/1 v k.ú. Šumperk v rámci akce „Přípojka NTL plynovodu, 
manželé Z., ul. Dobrovského“.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucím oprávněným složenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši  1.000,--Kč vč. DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 
dohody. 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3371/13 MJP – smlouva o věcném břemeni –  „Plynovodní přípojka STL (KS 3101613, KS 
3102124) a Plynovodní přípojka NTL (KS 3101995, KS 3102034, KS 3102931)“, ul. 
Nerudova, Žerotínova, Dobrovského, Gen. Krátkého a Lautnerova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení 5 přípojek STL/NTL plynovodu přes pozemky p.č. 2059/1, 2092, 1168/1, 2169/1, 
539/40, 1950/25, 1955/4 a 2047/41 v k.ú. Šumperk, v celkové délce 54,25 bm – název 
stavby „Plynovodní přípojka STL (KS 3101613, KS 3102124) a Plynovodní přípojka NTL (KS 
3101995, KS 3102034, KS 3102931)“. 
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 6.232,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada 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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3372/13 MJP – cestovní pojištění pro starostu a místostarosty 

schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ  
113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční služby, 
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnosti za 
škodu finanční, úrazové pojištění a pojištění cestovních zavazadel (tzv. cestovní pojištění). 
Pojištěné osoby:  Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta a Ing. Petr 
Suchomel, 2. místostarosta. Pojištění se sjednává s účinností od 1.3.2013 do 28.2.2014. 
Územní platnost: Evropa. Výše pojistného činí 1.700,--Kč/rok za pojištěnou osobu, tj. celkem 
5.100,--Kč/rok. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3373/13 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele bytu  v domě Prievidzská 
27, Šumperk   

schvaluje 
ukončit dohodou nájem bytu č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č.p. 2923/27 se stávajícím nájemcem D. K., bytem Šumperk, ke dni 
31.3.2013.  
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3374/13 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská  25, 27 - změna uživatele bytu  v domě Prievidzská 
27, Šumperk   

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1.4.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2923/8 
v domě při ul. Prievidzské 2923/27 v Šumperku s H. J.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3375/13 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele bytu v domě Prievidzská 27, 
Šumperk   

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody mezi D. K.,  bytem  Šumperk, na straně jedné a městem Šumperkem 
na straně druhé, kterou se ke dni 31.3.2013 zruší smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na 
pozemku pod domem, na budoucí převod bytu č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27. 
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Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na 
pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperkem a budoucím 
nabyvatelem H. J., bytem Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2013. 
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 ve III. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem.  
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3376/13 MJP – pronájem nebytového prostoru – garáže č. 106 s dílnou, ul. Temenická 
2795/109 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          
11. 2. 2013  do 27. 2. 2013 dle usnesení RM č. 3319/13  ze dne 7. 2. 2013, pronájem 
nebytového prostoru – garáže č. 106  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele p.č. 652, k.ú. 
Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření  nájemní smlouvy   mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a V. a V. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně 
druhé.   
Podmínky: 
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.4.2013, výpovědní lhůta                               

3 měsíce 
Nájemné: celkem 5.168,--Kč/celek/rok, z toho garáž 3.686,--Kč/celek/rok, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.482,--Kč/celek/rok, nájemné 
osvobozeno od DPH 

Služby:  dodávky tepla   
Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3377/13 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27 v Šumperku 

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, nájemce T. 
S.,  bytem  Šumperk, IČ 00303461, pro podnájemce  Z. S.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13, IČ 
41073223, za následujících podmínek: 
- doba podnájmu - neurčitá s účinností od 1. 3. 2013 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

 
       Termín:  10.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3378/13 MJP – pojištění areálu Švagrov s účinností od 1.3.2013 

schvaluje 
s účinností od 1.3.2013 pojistit dle pojistné smlouvy č. 7720725783 uzavřené dne 
31.12.2013 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 
665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, stavbu na pozemku  st.p.č. 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 obci Vernířovice a k.ú. 
Vernířovice u Sobotína, pojistná částka 44.475.578,40 Kč pro živel a stavební součásti stavby 
na pozemku st.p.č. 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 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  
7.631,--Kč.   
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3379/13 MJP – uzavření smlouvy o užití práva vjezdu k objektu v k.ú. Dolní Temenice, or. 
lokalita u bývalé kotelny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjezdu přes část p.p.č. 104/4 a část p.p.č. 95/1 o celkové 
výměře cca 190 m2, dle GP nově část p.p.č. 95/1, vše v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- uživatel práva: M. J.,  bytem Šumperk 
- úhrada za užití práva: 5.000,--Kč/rok + DPH dle platných právních předpisů/rok  
- úhrada za užití práva  bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití 

práva, pro rok 2013 bude uhrazena do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy 
- zpevněná příjezdová plocha bude vybudována výhradně na náklady uživatele bez nároku 

na kompenzaci nákladů v případě řešení dopravní situace v dané lokalitě v návaznosti s 
plánovanou výstavbou v souladu s územním plánem, kdy p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice 
je jako celek určen zastavění komunikací 

- příjezdová zpevněná plocha bude vybudována nejpozději v termínu do 30.8.2013 a bude 
splňovat podmínky dané kolaudačním rozhodnutím zpevněných ploch 

- uživatel práva si bude  správu zpevněné plochy udržovat na vlastní náklady 
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 
- uživatel práva bere na vědomí, že zpřístupnění objektů na st.p.č. 792 a st.p.č. 791 v k.ú. 

Dolní Temenice bude v rámci stavby plánované komunikace v souvislosti s dostavbou 
dané lokality omezeno na dobu nezbytně nutnou 

 
        Termín:  31.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3380/13 MJP – částečná realizace příslibu prodeje části p.p.č. 104/4, části p.p.č. 95/1 a 
st.p.č. 630, dle GP p.p.č. 104/16 v k.ú  Dolní Temenice, or. lokalita u bývalé kotelny 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
1.4.2008 do 17.4.2008 dle usnesení RM č. 1969/08 ze dne 27.3.2008 a podle usnesení ZM 
č. 713/08  ze  dne 24. 4. 2008, kterým byl  schválen budoucí  prodej,  částečnou  realizaci  
 
 
 



RM 62 – 28.02.2013 

 
13 

 
 
 
 
budoucího prodeje  části p.p.č. 104/4 o výměře 1571 m2,  části p.p.č. 95/1 o výměře 763 m2 
a části st.p.č. 630 o výměře 27 m2, dle GP p.p.č. 104/16 o výměře 2361 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba parkovacích míst a trafostanice pro dům služeb na st.p.č. 791 a 

st.p.č. 792 v k.ú. Dolní Temenice 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0029/2008, p.p.č. 95/1....... 250,--Kč/m2, p.p.č. 

104/4 a st.p.č. 630 .......450,--Kč/m2 
- kupující: M. J.,  bytem Šumperk  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- doplatek kupní cena bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3381/13 MJP – změna usnesení ZM č. 713/08,  úprava předmětu budoucího prodeje 

doporučuje ZM 
v souvislosti se schválenou částečnou realizací budoucího prodeje části p.p.č. 104/4 o výměře 
1571 m2,  části p.p.č. 95/1 o výměře 763 m2 a části st.p.č. 630 o výměře 27 m2, dle GP 
p.p.č. 104/16 o výměře 2361 m2, schválit změnu usnesení ZM č. 713/08 ze dne 24.4.2008, 
kterým dojde k úpravě předmětu budoucího prodeje, místo části p.p.č. 104/4 o výměře cca 
2000 m2, části p.p.č. 95/1  o výměře cca 900 m2 a části st.p.č. 630 o výměře cca 165 m2 
nově část st.p.č. 630 o výměře  cca 100 m2 v k.ú. Dolní Temenice s převodem vlastnického 
práva po odstranění plynárenského zařízení na st.p.č. 630 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3382/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2047/9 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Žerotínově 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 2047/9 o výměře cca 250 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za podmínek:  
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, přičemž hranice budou určeny        

v terénu prodávajícím  
- kupní cena: 600,--Kč/m2 včetně zpevněného asfaltového povrchu 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

       Termín:  10.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3383/13 MJP – směna pozemků z vlastnictví SMP Net, s.r.o., Ostrava a města Šumperka, or.  
při ul.  Lidické a při ul. Temenické 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
17.9.2012 do 3.10.2012 dle usnesení rady města č. 2795/12 ze dne 13.9.2012 schválit  
směnu pozemků, a to část p.p.č. 39/2, dle GP p.p.č. 39/7 o výměře 345 m2  v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
do vlastnictví SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 
27768961 a p.p.č. 3089 o výměře 143 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví SMP Net, s.r.o. se 
sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961  do vlastnictví   města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za podmínek: 

 
- účel  směny:   narovnání majetkoprávních vztahů 
- kupní cena: 180,--Kč/m2 s finančním vyrovnáním  
- v rámci směny pozemků bude zřízeno na p.p.č. 3089 v k.ú. Šumperk ve prospěch SMP 

Net. s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00  za jednorázovou úhradu 
1.000,--Kč včetně DPH věcné břemeno liniového vedení plynu  

- náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů na vyznačení předmětu prodeje 
uhradí SMP Net 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva a zřízení věcného břemene uhradí společně 
obě strany, každý 500,--Kč kolek 
 

        Termín:  07.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3384/13 MJP – zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu, k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 39/5, p.p.č. 
39/2 a p.p.č. 919/17, vše v k.ú. Dolní Temenice, které jsou  ve vlastnictví města Šumperka a 
bude povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno pro oprávněného 
společnost SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 
27768961, jako vlastníka objektu na st.p.č. 574, vlastníka st.p.č. 574 a  budoucího vlastníka 
části p.p.č. 39/2, vše v k.ú. Dolní Temenice. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + platná sazba DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu na vyznačení věcného břemene  
- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem části p.p.č. 39/2, dle GP p.p.č. 39/7  

v k.ú. Dolní Temenice 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3385/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka vedení NNk „Šumperk –Uničovská, býv. 
areál VÚLV, TS, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního 
kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 1350/3, 1354/1, 1354/10, 1354/11 a 2111/1 v 
k.ú. Šumperk - název stavby „Šumperk – Uničovská, býv. areál VÚLV, TS, 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 10.024,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 426,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 10.450,--Kč včetně DPH, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0019/2011/Pe ze dne 14. 7. 2011, uhradí povinný oprávněnému 
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:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3386/13 MJP -  „Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či  
vybudování nových soukromých kanalizačních přípojek….“  

doporučuje ZM 
schválit dle přílohy „Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či 
vybudování nových  soukromých  kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové 
sítě města v lokalitě ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, 
Anglické, Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, 
Dolnostudénské v Šumperku“, v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ – II. fáze“ a současně schválit také platnost těchto zásad i pro ulice Evaldovu a 
Prievidzskou v Šumperku. 

 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3387/13 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka pro objekt rekreační 
chaty, or. lokalita zahrádkářské kolonie při ul. Polní 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 2065 a 2170 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:  
L. D.,  bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným 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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3388/13 MJP – dohoda o ukončení  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
plynovodní přípojka pro podnikající subjekt Petr Nimmrichter – KONEX 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/24/05/Foj, uzavřené dne 5. 10. 2005 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a podnikající fyzickou osobou: Petr Nimmrichter – KONEX, se sídlem Lidická  
1967/27, Šumperk, IČ 69204900, jako budoucím povinným, kterou se město Šumperk 
zavázalo ve prospěch budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, 
spočívajícímu v uložení a správě zemního vedení plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 
1488/8 v k.ú. Šumperk.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vrátí zpět budoucímu oprávněnému uhrazenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši 160,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů od 
podpisu dohody. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3389/13 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek u domu Balbínova 23 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 555/25 v k.ú. Šumperk. 
 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Uživatel práva:           J. a  J. K.,  oba bytem Praha, PSČ 169 00 

D. K.,  bytem Šumperk 
Účel:  zajištění vjezdu ke garáži na pozemku p.č. 555/5 a st.p.č. 4546 v k.ú. 

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 

Podmínky:   údržba příjezdové plochy společně s dalšími uživateli vjezdu, vč. zimní 
údržby 

      Termín:  30.06.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3390/13 MJP – „Nemocnice Šumperk - generální oprava systému EPS“  - vyhodnocení veřejné 
zakázky 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – generální oprava systému 
EPS“ zhotovitelem akce firmu MORAVE.Cz, s.r.o., se sídlem K Lužím 300, 788 13 Vikýřovice, IČ 
26861160. Nabídková cena je 497.338.07,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  15.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3391/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 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 Banskobystrická 1276/44 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2013  do  31. 5. 
2013.  
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3392/13 MJP – nákup plynu na období 04-12/2013 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění, na akci „Veřejná 
zakázka město Šumperk - centrální dodávka zemního plynu pro město Šumperk, jeho 
příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100 % podíl“ uzavřít Smlouvu na 
dodávku plynu na období 04-12/2013 pro vybrané objekty města Šumperka s vítězem 
elektronické aukce, která se bude konat dne 1.3.2013 v 11.00 hod. 
 
       Termín:  15.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3393/13 MJP – smlouva o věcném břemeni  - přípojky IS pro prodejní areál spol. ONO 
Stavebniny, s.r.o., lok. v PZ II při ul. Jesenické 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení:  
- přípojky splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce 89 bm přes pozemky p.č. 999/49, 

1093/62, 984/7, 987/8, 1093/32 a 987/4 v k.ú. Šumperk 
- vodovodní přípojky v délce 16 bm přes pozemky p.č. 1093/32, 987/4, 987/3 a 984/7 

v k.ú. Šumperk 
- plynovodní přípojky v délce 12 bm přes pozemky p.č. 1093/32, 984/7 a 984/8 v k.ú. 

Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ONO Stavebniny s.r.o, se sídlem Průmyslová 3083/1, Šumperk, IČ 26823322. 
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  4.247,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.453,--Kč, vzniklý po započtení zaplacené zálohy ve 
výši 5.700,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/27/04/Foj ze dne 15. 11. 2004, uhradí povinný oprávněnému nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy. 

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3394/13 MJP – změna výpůjčky nemovitostí – Základní škola Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 66/07 ze dne 28. 12. 2007 uzavřené mezi 
městem Šumperkem, se sídlem, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako půjčitelem a 
Základní školou Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČ 00852317, 
jako vypůjčitelem, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o budovu bez čísla 
popisného nebo evidenčního, způsob využití jiná stavba, postavenou na pozemku stavební 
parcela č. 4023 v k.ú. Šumperk a o pozemek stavební parcela č. 4023 v k.ú. Šumperk a 
současně rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 3241 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3395/13 MJP – neuplatnění míry inflace pro rok 2013 

schvaluje 
neuplatnit v roce 2013 u nájemních smluv nebytových prostor a budov v majetku města 
Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, uzavřené 
mezi městem Šumperkem a Šumperskou nemocnicí, a.s., zvýšení ročního nájemného o 
průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012, která činí 3,3%. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3396/13 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2013 – obecní byty  

schvaluje 
nezvyšovat pro rok 2013 základní výši měsíčního nájemného u všech bytů ve vlastnictví města 
Šumperka. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

3397/13 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové služby v budově MěÚ 
Šumperk,  Jesenická 31“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, 

Jesenická 31“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Marek Pospíšil, Lubomír 
Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Mgr. Romana Drásalová, Rudolf Krňávek, 
Pavel Hegedüs 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

KBN servis, s.r.o., se sídlem K.H.Máchy 15, Šumperk, IČ 277622771 
Mgr. Jana Starsyová – agentura J A S, se sídlem Bezručova 4, Šumperk, IČ 48745821 
REMI Star, s.r.o., se sídlem Polní 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 25875035 
 
       Termín:  15.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3398/13 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. 4. 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 20. 3. 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 20. 3. 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:  04.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3399/13 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: 
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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:  04.03.2013 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3400/13 Akce „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou vč. rekonstrukce 
komunikací dotč. stavbou v Šumperku – dešťová kanalizace“  

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

zakázkách, v platném znění, na zhotovitele akce „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, 
Sokolská, Pod Senovou vč. rekonstrukce komunikací dotč. stavbou v Šumperku – dešťová 
kanalizace“ 
 

- 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, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk 
Šperlich 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 
Vašíček 
 

- minimální seznam zájemců ve složení. 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 25322257 
PAVOK spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, IČ 45194301 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,  
IČ 47674911 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3401/13 Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku – dodávka výtahu“ 

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

zakázkách, v platném znění, na dodavatele akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – dodávka výtahu“ 
 

- 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, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. 
Miroslav Adámek  
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Mgr. Jiří 
Novák 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3402/13 Akce „Středisko ekologické výchovy Švagrov“  - dodatek č. 4  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě o dílo č. 4/11 ze dne 7.6.2011, uzavřené s firmou SAN-JV, 
s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk na akci „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ na 
provedení méněprací do minimální výše 17.251,25 Kč bez DPH. Smluvní cena se snižuje a 
upravuje na maximálně 37.045.730,75 bez DPH (tj. 44.454.876,90 Kč včetně DPH).  
 
       Termín:  21.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3403/13 Akce „SEV  Švagrov – datové připojení optickým kabelem – zemní práce“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„SEV Švagrov – datové připojení optickým kabelem – zemní práce“ společnost Provozní Nový 
Malín s.r.o., Nový Malín 240, IČ 25861905. Nabídková cena činí 362.908,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3404/13 Podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Stavební úpravy MŠ Šumavská 
v Šumperku – snižování energetické náročnosti“  

schvaluje  
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy 
MŠ Šumavská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
       Termín:  07.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  

3405/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 3+1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. V.,  zast. opatrovníkem J. V.,  oba bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně 
druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.3.2013 do 28.2.2014 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs. 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3406/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 406 o velikosti 2+kk obytných místností ve 4. 
nadzemním podlaží v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 s A. Š.,  bytem  Šumperk a 
současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 306 ve 3. 
nadzemním podlaží v domě zvláštního určení v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako 
pronajímatelem na straně jedné a A. Š.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.3.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  

3407/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 203 o velikosti 1+kk obytných místností ve               
2. nadzemním podlaží v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24 se S. C.,  bytem Šumperk a 
současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 206 ve 2. 
nadzemním podlaží v domě zvláštního určení v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako 
pronajímatelem na straně jedné a S. C.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 15.3 .2013 do 31.3.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

3408/13 Kupní smlouva na odkup použitých služebních zbraní MP Šumperk 

schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi Českou zbrojovkou, a.s., se sídlem Svatopluka Čecha 1283, 
Uherský Brod a městem Šumperkem, nám. Míru 1. Předmětem smlouvy je odkup 30 ks 
použitých služebních zbraní Městské policie Šumperk firmou Česká zbrojovka, a.s., Uherský 
Brod v souvislosti s přezbrojením Městské policie Šumperk, schváleným usnesením RM č. 
3178/12 ze dne 6.12.2012. 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  

3409/13 Organizační zajištění zasedání ZM 7.3.2013 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 7.3.2013 včetně programu.  
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.      Ing. Marek Zapletal  v.r. 
       starosta                    1. místostarosta 

 


















