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Spis. zn.: 23327/2013 
   Č.j.: 25886/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 63. schůze rady města Šumperka ze dne 27. 3. 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. 

3410/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku  s nájemcem    
V. V.,  bytem Šumperk, a to ke dni 30.4.2013. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 8 v domě 
Vrchlického 23 v Šumperku, s L. M.,  bytem Vikýřovice, PSČ 788 13,  s účinností od 1.5.2013. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3411/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, uzavřené s V. V., bytem Šumperk, a to ke dni 
30.4.2013. V. V., v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že 
nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 
na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s L. M.,  bytem Vikýřovice PSČ 788 13. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku s L. M., bytem Vikýřovice, PSČ 
788 13, a to s účinností od 1.5.2013. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3412/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 40/2  v domě na ul. Gen. Svobody 10 
formou VVŘ  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 40/2 o výměře 121,16 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2329/10000 na společných částech domu č.p. 40 na st.p.č. 
258 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2329/10000 na st.p.č. 258 v obci a k.ú. Šumperk (or. 
ozn. Gen. Svobody 10) ve veřejném výběrovém řízení.  
Pro dům č.p. 40 na st.p.č. 258 na ulici Gen. Svobody 10 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy G, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 265 kWh/(m2.rok)  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
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Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 1.025.885,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, specifický symbol 22 nebo nejpozději 
v den konání dražby v pokladně MěÚ, budova radnice. Prvnímu v pořadí se kauce započte 
do kupní ceny, druhému v pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním v pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož 
byla kauce uhrazena nebo v pokladně MěÚ. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,--Kč 

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

- nabízené nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání 
a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- možnost prohlídky bytu dne 3.4.2013  v 16.00 hod.  
- termín konání VVŘ -  10.4.2013 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 

radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3413/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č.  40/3 v domě na ul. Gen. Svobody 10 
formou VVŘ  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 40/3 o výměře 128,53 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2470/10000 na společných částech domu č.p. 40 na st.p.č. 
258 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2470/10000 na st.p.č. 258 v obci a k.ú. Šumperk (or. 
ozn. Gen. Svobody 10) ve veřejném výběrovém řízení.  
Pro dům č.p. 40 na st.p.č. 258 na ulici Gen. Svobody 10 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy G, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 265 kWh/(m2.rok)  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 1.074.816,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, specifický symbol 22, nebo nejpozději 
v den konání dražby v pokladně MěÚ, budova radnice. Prvnímu v pořadí se kauce započte 
do kupní ceny, druhému v pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním v pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož 
byla kauce uhrazena nebo v pokladně MěÚ. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1.000,--Kč 

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

- nabízené nemovitosti  jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání 
a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 
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- možnost prohlídky bytu dne 3.4.2013  v 16.00 hod.  
- termín konání VVŘ -  10.4.2013 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 

radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3414/13 MJP – zveřejnění prodeje nebytové jednotky č. 40/1 v domě Gen. Svobody 10 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 40/1 o výměře 122,71 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2842/10000 na společných částech domu č.p. 40 na st.p.č. 
258 v obci a k.ú. Šumperk, a spoluvlastnický podíl o velikosti 2842/10000 na st.p.č. 258 
v obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. Gen. Svobody 10), za podmínek:  
- kupní cena jednotky: 10.000,--Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 3.000,--Kč/m2 

pro plochu vymezenou jako zázemí k nebytové jednotce 
- kupní cena za pozemek pod domem: 1.869,--Kč/m2 
- opravy provedené v jednotce: 46.011,--Kč  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
- účel prodeje: prodej stávajícímu nájemci 
 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3415/13 MJP – nebytový prostor v budově nám. Míru 94/20, Šumperk, uzavření budoucí 
nájemní smlouvy 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
04. 03. 2013  do 20. 03. 2013  dle usnesení rady města č. 3398/13 ze dne  28. 02. 2013 
uzavření budoucí nájemní smlouvy s Ing. L. P., bytem  Rapotín, PSČ 788 13, IČ 70003645, 
jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově  na nám. Míru 94/20 v Šumperku o 
celkové podlahové ploše  54 m², za podmínek:   
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu nepotravinářského 

charakteru včetně nákladů na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze svého 
nájemce 

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději  do 30. 06. 2013 
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících změnu 

účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
- výpovědní lhůta 3 měsíce  
- výše nájemného 500,--Kč/m²/rok +  DPH s možností valorizace o koeficient inflace od roku 

2014      
- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby - vodné/stočné včetně dešťové vody  
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- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 
provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 
odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených do 
majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor 

 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

3416/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1992/9 v k.ú. Šumperk  pro účely 
individuálního využití, or. ul. U Sanatoria 16 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1992/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  pozemek pro účely individuálního využití 
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:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3417/13 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění vjezdu ke garážím 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk  (za domem ul. 
Jesenická 1547/35 v Šumperku). 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Uživatel práva:   
- R. H., bytem Šumperk 
- L. H. a  J. H., oba bytem Šumperk 
- J. M., bytem Šumperk 
- manželé V. a P. J.,  oba 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 

Účel:  zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
2683, st.p.č. 2684, st.p.č. 2685 a st.p.č. 2686 vše v k. ú. Šumperk 

Podmínky:   údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, včetně zimní údržby 

 
      Termín:  30.06.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3418/13 MJP – Šumperská  nemocnice, a.s., souhlas s podnájmem nebytových prostor  

uděluje souhlas 
s podnájmem kanceláře ve 3. NP budovy na st.p.č. 874 v k.ú. Šumperk – budova ředitelství, 
pronajatá společnosti Šumperská nemocnice, a.s., pro podnájemce Mgr. Janu Rybovou 
Kunčarovou, se sídlem Hlavní třída 2802/16A, Šumperk, IČ 72013401, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu: určitá s účinností od 1.4.2013 do 31.12.2025 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli Městu 

Šumperku, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému v souvislosti 

s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem  
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3419/13 MJP – Šumperská nemocnice, a.s., souhlas s umístěním sídla firmy 

souhlasí 
s umístěním sídla advokátní kanceláře Mgr. Jany Rybové Kunčarové, se sídlem Hlavní třída 
2802/16A, Šumperk, IČ 72013401 v areálu Nemocnice v Šumperku – Nerudova 640/41, 
Šumperk. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3420/13 MJP – smlouva o věcném břemeni „Přípojka NN pro dešťové nádrže DN1 a DN2, 
Šumperk“, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., lokalita areálu ČOV při výjezdu 
z města ul. Jesenickou směr Bludov 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN v délce 55 bm přes pozemky p.č. 832/5, 832/7, 832/9, 
2082/3 a 2171/2 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Přípojka NN pro dešťové nádrže 
DN1 a DN2, Šumperk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČ 47674954. 
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  5.990,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 490,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 5.500,-- 
Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/06/05/Foj ze dne 15.04.2005, uhradí oprávněný v termínu nejpozději do 30 dnů ode 
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:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3421/13 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/20/05/Foj – „Plynovodní přípojka STL, mycí centrum v objektu na ul. 
Bratrušovská 17A v Šumperku“, HOMAZ – AUTA s.r.o. 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/20/05/Foj, uzavřené dne 12. 9. 2005 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a spol. HOMAZ - AUTA s.r.o., se sídlem Bratrušovská 2996/17A,  Šumperk, IČ 
26847108, jako budoucím povinným, kterou se město Šumperk zavázalo ve prospěch 
budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a 
správě přípojky zemního vedení STL plynovodu přes pozemek  p.č. 556/5 (pozemek ZE p.č. 
556, původ  GP) v k.ú. Dolní Temenice, v rámci stavební akce „Plynovodní přípojka STL, Mycí 
centrum v objektu na ul. Bratrušovská 17A v Šumperku“. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk vyplatí zpět budoucímu oprávněnému uhrazenou zálohu na budoucí úplatné 
věcné břemeno ve výši 1.700,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů od 
podpisu dohody. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3422/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu  „Úklidové služby v budově MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31“  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, 
Jesenická 31“  dodavatelem služeb firmu FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hamerská 
812/17a, Olomouc, IČ 27841031. Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 s tříměsíční výpovědní dobou. Nabídková cena 
je 18.683,54 Kč včetně DPH měsíčně. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3423/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Vodovodní přípojka stav. p. 855/2 v k.ú. Šumperk“, or. lokalita při ul. 
Jeremenkově 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Vodovodní přípojka stav. p. 855/2 v k.ú. Šumperk“, jejímž předmětem bude zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy vodovodní přípojky 
přes pozemek p.č. 2259 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 12 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
A. J.,  bytem Šumperk. 
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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 RM č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 40,--Kč včetně platné sazby DPH/1bm trasy jednoho vedení, dle 
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 minimální částce 
500,--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. 9. 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 30. 6. 2015 

 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3424/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Vodovodní přípojka p.č. 1845/35 ul. Na Kopečku v k.ú. Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Vodovodní přípojka p.č. 1845/35 ul. Na Kopečku v k.ú. Šumperk“, jejímž předmětem bude 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 1845/7 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 2 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
J. Z.,  bytem Olomouc, PSČ 779 00 a M. Z., bytem Šumperk. 
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 RM č. 1794/11 ze 
dne 1.12.2011, v částce 40,--Kč včetně platné sazby DPH/1bm trasy jednoho vedení, dle 
geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění z věcného 
břemene 

- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 
500,-- 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. 9. 2015 

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s. 
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- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 

současně zřizuje pro budoucí oprávněné právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do  30. 6. 2015 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3425/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 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. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2013  do  30. 6. 2013.  
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3426/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0002/2010 uzavřené dne 7. 4. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. S.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  na ulici Lidické 1312/75  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2013  do   31. 3. 2015.   
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3427/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Jeremenkově 1571/19, v souladu s ustanovením § 706 
občanského zákoníku (přechod nájmu bytu), mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. K., bytem Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, a to za podmínek:   
- NS na dobu  určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3428/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 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 nájemci, jejímž předmětem je byt č. 65 
v domě na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení 
účastníka nájemní smlouvy č. MJP/P/0001/2011, kdy na straně nájemce bude namísto R. a 
G. P.  uvedena G. P.  s ohledem na uzavřenou dohodu bývalých manželů o dalším užívání bytu 
po rozvodu manželství.   
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3429/13 MJP – nabídka na převod pozemku p.č. 1245/1  k.ú. Horní Temenice 

nedoporučuje ZM 
schválit využití nabídky na převod pozemku p.č. 1245/1 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví 
ČR – právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3430/13 MJP  - budoucí prodej části p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk, or. u domu J. z Poděbrad 18 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města od 11.2.2013 do 27.2.2013 dle usnesení rady města 
č. 3329/13 ze dne 7.2.2013,  schválit budoucí prodej části p.p.č. 25/1 o výměře cca 20 m2    
v k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- budoucí kupující:  Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk se 

sídlem J. z Poděbrad 2000/18, Šumperk, IČ 25902784 
- kupní cena:  1.869,--Kč/m2, 1. splátka na kupní cenu ve výši 10.000,--Kč bude uhrazena 

před podpisem smlouvy, nejpozději při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, dále 
bude kupní cena splácena v jedenácti  měsíčních splátkách ve výši 2.500,--Kč  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaměření  stavby, uhrazení kupní ceny 
jako celku, nejpozději však do 30.6.2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  
 
        Termín:  04.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3431/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – úprava kompresorové stanice 
v pavilonu C“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – úprava kompresorové 

stanice v pavilonu C“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek 
 
náhradníci 
Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk Felkl, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., se sídlem Osvobození 403, Fryšták, PSČ 763 16 Fryšták, IČ 
26905141 
Atlas Copco s.r.o., se sídlem Průmyslová 1428/10, Praha 10, PSČ 102 00, IČ 49614932 
OSPOL kompresory s.r.o., se sídlem Soukenická 1186/21, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 
25849182  
 
       Termín:  15.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3432/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – výstavba diabetologické 
ambulance pavilonu F“  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – výstavba diabetologické 

ambulance v pavilonu F“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek 
 
náhradníci 
Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk Felkl, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024 
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 25827375 
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě,              
PSČ 789 01, IČ 26825180 
 
       Termín:  15.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3433/13 MJP – vyklizení bytu č. 8 Banskobystrická 1278/48, Šumperk 

schvaluje 
vyklizení bytu číslo 8 v budově č.p. 1278 na adrese Banskobystrická 48 v Šumperku po 
zemřelém J. P.,  posledně bytem  v Šumperku, na náklady vlastníka města Šumperka a ukládá 
odboru MJP zajistit toto vyklizení včetně likvidace movitého majetku. Vyklizení bytu a likvidace 
majetku bude provedena na základě žádosti manželky M. P., která se stala dědicem 
zemřelého. 
 
       Termín:  30.4.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3434/13 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. 
Šumperk, lokalita Masarykovo nám. 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 1239/1 v k.ú. 
Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka 
p.p.č. 1239/25 a vlastníka objektu s č.p. 188 na st.p.č. 1517 v k.ú. Šumperk. Povinným z 
věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, 
oprávněným z věcného břemene  je L. S.,  bytem Rapotín, PSČ 788 14. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné výši 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude vymezenou část p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk 

užívanou k vjezdu a průchodu udržovat výhradně na své náklady  
- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis věcného břemene 

v katastru 
 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3435/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1553/1 v k.ú. Šumperk, při ul. Zborovské 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p.p.č. 1553/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zajištění vjezdu k  pozemkům  ve vlastnictví fyzických osob 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

zápis vlastnického práva  do katastru 
 
       Termín:  15.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3436/13 MJP – prodej p.p.č. 565/3 v k.ú. Šumperk, pozemek u domu Zábřežská 50 a 
ubytovny města 

neschvaluje 
záměr zveřejnit prodej  části p.p.č. 565/3 o výměře cca 418 m2 v k.ú. Šumperk a schvaluje  
pozemek p.č. 565/3 jako celek o výměře 2577 m2  v k.ú. Šumperk ponechat ve vlastnictví 
města Šumperka.  
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3437/13 MJP – prodej pozemků u domu U Sanatoria 6, Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit kupní cenu 50,--Kč/m2 u p.p.č. 1992/4  a st.p.č. 1736/2 v k.ú. Šumperk, pozemky 
u domu U Sanatoria 6, Šumperk a trvat na kupní ceně u zahrad u obytných domů stanovených 
usnesením ZM č. 570/12 ze dne 20.4.2012, tj. 300,--Kč/m2. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3438/13 MJP – prodej pozemků u domu U Sanatoria 16, Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit prodej části  st.p.č. 1741/2 a části p.p.č. 1992/9 oba v k.ú. Šumperk za kupní cenu 
300,--Kč/m2  a trvat na prodeji st.p.č. 1741/2 o výměře 386 m2 a p.p.č. 1992/9 o výměře 
265 m2, tj. pozemků jako celku. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3439/13 MJP – výpůjčka movitých věcí – vybavení budovy v areálu Švagrov 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3070/12 ze dne 6.12.2012 týkající se výpůjčky nemovitostí v areálu 
Švagrov ve vlastnictví města Šumperka Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, se sídlem Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082. 
Změna usnesení spočívá v doplnění předmětu výpůjčky o movité věci v hodnotě 4.717.616,15 
Kč, jejichž seznam je uveden v příloze projednaného materiálu a podmínkou výpůjčky movitých 
věcí, která zní: 
Vypůjčitel se zavazuje hradit drobné opravy movitých věcí, které jsou předmětem výpůjčky. 
V případě nutnosti výměny těchto věcí z důvodu jejich opotřebení, nesprávné manipulace, 
poškození, ztráty nebo zničení, se vypůjčitel zavazuje tuto výměnu provést rovněž na své 
náklady.  
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 



RM 63 – 27.03.2013 

 
13 

3440/13 MJP – májové oslavy 

bere na vědomí 
pořádání májových oslav a pořádání 12. šumperského autosalónu na pěší zóně v Šumperku a 
v sadech 1. máje dne 1.5.2013 v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele. 
Pořadatel akce: TRIFOX s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk 
   IČ 60323434, zast. Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem společnosti   
 
 

3441/13 MJP – májové oslavy 

schvaluje  
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem města při konání májových oslav a pro 12. 
šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce TRIFOX s.r.o., Ing. Dušanem 
Slavíkem, jednatelem společnosti, za podmínek: 
- užívání ploch komunikací a ostatních ploch za úplatu ve výši 5.000,--Kč/celek 
- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30.6.2013 
 
        Termín:  27.03.2012 
        Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3442/13 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o průběhu jarního úklidu veřejných ploch a komunikací a zajištění péče o zeleň a 
zprávu o plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od října 2012 do března 
2013. 
 

3443/13 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. 
Šumperk o výměře 30 m2 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 k provozovně – Pizzerie Dante, Kozinova 7, Šumperk.  
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3444/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, na zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ a schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Údržba 
ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ pro období od 1.7.2013 do 
30.6.2018. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka nadlimitní. 
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- odůvodnění veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění 

 
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Gonda, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Pavel Špatný, Pavel Damiančík 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Jaromír Mikulenka,      
Ing. Jan Doležal 

 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3445/13 Kontrola usnesení  

schvaluje 
kontrolu usnesení: 5336/10, 2184/12, 2185/12, 2188/12, 2434/12, 2435/12, 2619/12, 
2812/12, 2891/12, 2900/12, 2913/12, 2914/12, 2917/12, 2920/12, 2970/12, 
2992/12, 2999/12, 3033/12, 3055/12, 3060/12, 3061/12, 3063/12, 3064/12, 
3065/12, 3066/12, 3067/12, 3068/12, 3069/12, 3071/12, 3078/12, 3100/12, 
3101/12, 3102/12, 3109/12, 3126/12, 3127/12, 3130/12, 3131/12, 3172/12, 
3181/12, 3182/12, 3183/12, 3184/12, 3185/12, 3186/12, 3187/12, 3188/12, 
3189/12, 3190/12, 3191/12, 3192/12, 3193/12, 3194/12, 3196/12, 3197/12, 
3198/12, 3199/12, 3201/12, 3202/12, 3203/12, 3205/12, 3206/12, 3207/12, 
3208/12, 3209/12, 3211/13, 3212/13, 3213/13, 3214/13, 3215/13, 3216/13, 
3227/13, 3228/13, 3229/13, 3232/13, 3233/13, 3234/13, 3235/13, 3237/13, 
3240/13, 3241/13, 3242/13, 3243/13, 3245/13, 3246/13, 3247/13, 3249/13, 
3251/13, 3252/13, 3254/13, 3258/13, 3259/13, 3261/13, 3262/13, 3267/13, 
3269/13, 3270/13, 3271/13, 3272/13, 3274/13, 3277/13, 3281/13, 3283/13, 
3284/13, 3285/13, 3293/13, 3294/13, 3295/13, 3296/13, 3297/13, 3298/13, 
3300/13, 3301/13, 3302/13, 3303/13, 3305/13, 3306/13, 3314/13, 3315/13, 
3316/13, 3317/13, 3319/13, 3320/13, 3322/13, 3323/13, 3324/13, 3325/13, 
3326/13, 3327/13, 3328/13, 3329/13, 3331/13, 3332/13, 3333/13, 3334/13, 
3337/13, 3339/13, 3342/13, 3344/13, 3345/13, 3346/13, 3347/13, 3348/13, 
3349/13, 3350/13, 3351/13, 3352/13, 3353/13, 3354/13, 3355/13, 3356/13, 
3357/13, 3358/13, 3359/13, 3360/13, 3361/13, 3363/13, 3364/13, 3366/13, 
3375/13, 3377/13, 3380/13, 3381/13, 3382/13, 3383/13, 3386/13, 3390/13, 
3392/13, 3397/13, 3398/13, 3399/13,  3402/13.  
 
 

3446/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2179/12 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2180/12 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2181/12 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2182/12 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2769/12 do 30.06.2013  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2903/12 do 30.04.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2935/12 do 30.04.2013  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2945/12 do 30.04.2013  Zodpovídá: Mgr. Brož 



RM 63 – 27.03.2013 

 
15 

2958/12 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3070/12 do 30.04.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3239/13 do 15.04.2013   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3282/13 do 30.04.2013   Zodpovídá: Mgr. Brož 
3365/13 do 31.05.2013  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

3447/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3107/12 

ruší 
usnesení RM č. 3107/12, kterým bylo schváleno vypsání zakázky „Nemocnice Šumperk – 
rekonstrukce výtahu v pavilonu F“.   
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3448/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 3239/13 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3239/13 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Balbínova 
17, Šumperk – celková rekonstrukce volného bytu“, spočívající ve změně celkové částky na 
394.760,50 Kč.  
 
       Termín:  15.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3449/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3404/13 

ruší 
usnesení RM č. 3404/13 k podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Stavební úpravy MŠ 
Šumavská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“. 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3450/13 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2012 

bere na vědomí 
- zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2012  
- bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 

obvodě OOP Šumperk za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
 

3451/13 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2012 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2012. 
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3452/13 Zpráva o činnosti města Šumperku v oblasti civilní ochrany v roce 2012 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2012.  
 
 

3453/13 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2012 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2012. 
 
 
 

3454/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 20 tis. Kč Farnímu 
sboru Českobratrské církve evangelické v Šumperku, Revoluční 8, 787 01 Šumperk, na 
opravu vnějšího pláště kostela. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schváleny 
usnesením ZM č. 781/12. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3455/13 Nabídka na odkup akcií VHZ, a.s. Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit odkup 532 kusů akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,        
Jílová 6, 787 01 Šumperk. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3456/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 15.000,--Kč E. V.,   
bytem 787 01 Šumperk. VFP je určena na náklady spojené s konáním XIII. ročníku mistrovství 
světa IPCA tělesně postižených šachistů ve Velkých Losinách v termínu od 17.6. do 
26.6.2013.  
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schváleny 
usnesením ZM č. 781/12. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3457/13 Změna  příjemce příspěvku z rozpočtu města 

doporučuje ZM 
schválit změnu v příjemci příspěvku na činnost z Nadačního ústavu regionální spolupráce, 
o.p.s., na nový subjekt Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO), 
Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc, IČ 72563401. Částka příspěvku z rozpočtu města 
104.000,--Kč zůstává zachována. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3458/13  Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
- výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.12.2012 
- výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.12.2012 užívaného příspěvkovými 

organizacemi 
 
 

3459/13 Rozpočtová opatření města Šumperka  

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2013: 
příjmy ve výši                   - 269 tis. Kč 
výdaje ve výši      - 2.546 tis. Kč 
 
příjmy celkem   458.772 tis. Kč 
výdaje celkem   512.067 tis. Kč 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3460/13 Rozpočtová opatření města Šumperka  

doporučuje ZM 
rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2013: 
příjmy ve výši    0 tis. Kč 
výdaje ve výši       2.269 tis. Kč 
 
příjmy celkem   458.772 tis. Kč 
výdaje celkem   514.336 tis. Kč 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3461/13 Dodatek ke smlouvě  o dílo na akci „Dodávka a montáž nábytku, včetně dopravy, na 
Středisko ekologické výchovy Švagrov“ 

schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2011, uzavřené s firmou Mias OC spol. s r.o., 
Krouna 332, PSČ 539 43, na akci „Dodávka a montáž nábytku, včetně dopravy, na Středisko 
ekologické výchovy Švagrov“ na zúžení předmětu plnění do výše 62.256,--Kč bez DPH. Smluvní 
cena se snižuje a upravuje na maximálně 2.832.045,--Kč bez DPH, tj. 3.426.774,--Kč včetně 
DPH 21 %. 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3462/13 Stavba „Stavební úpravy MŠ Temenická – 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 Temenická – 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. Pavel Langer 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3463/13 Stavba „Stavební úpravy MŠ Šumavská – 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 Šumavská – 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. Pavel Langer 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3464/13 Akce „MŠ Prievidzská – rekonstrukce elektroinstalace“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Prievidzská – rekonstrukce 

elektroinstalace“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys, Ing. Jan Manek 
 
náhradníci  
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Monika Tomanová, Rudolf 
Krňávek 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
ELRAM JS s.r.o., B. Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk, IČ 26813904 
ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín, IČ 26862107 
MANEL spol. s r.o., Dr. E. Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk, IČ 14617773 
JAS ENERGO CZ s.r.o., Anglická 2129/14, 787 01 Šumperk, IČ 25854127 
Milan Blažek, Revoluční 1368/26, 787 01 Šumperk, IČ 14599279 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3465/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 
470.000,--Kč  P. S.,  bytem Starý Lískovec, Brno, PSČ 625 00, na obnovu čelní fasády nad 
výkladci včetně restaurování kamenných prvků (balkon, krakorce, konzoly) a opravě 
klempířských prvků, repase oken, provedení izolace balkonu včetně položení dlažby, domu 
nám. Míru č.p. 99/19, Šumperk. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3466/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 
146.000,--Kč manželům T., bytem Olšany, PSČ 789 62, na obnovu kamenného portálu 
v průčelí a zrestaurování dveří z ulice Starobranské, měšťanský dům, Starobranská č.p. 68/5, 
Šumperk. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3467/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 
74.000,--Kč Městu Šumperk, na restaurování vstupního portálu z ulice Kladské, Dominikánský  
klášter s kostelem Zvěstování P. Marie, Šumperk. 
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3468/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 82.000,--Kč  P. S., bytem Starý 
Lískovec, Brno, PSČ 625 00, jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2013 
na obnovu čelní fasády nad výkladci a opravě klempířských prvků, repase oken, provedení 
izolace balkonu včetně položení dlažby, domu nám. Míru č.p. 99/19, Šumperk. 
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3469/13 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: 
TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ 60323434 
- 01.05.2013 (středa): Autosalon a májové oslavy na pěší zóně, tj. na ul. Gen. Svobody (od 

„Točáku“ po hlavní poštu), Hlavní třídě a nám. Svobody od 9:00 do 19:00 hod. 
 
Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 1852/53, Šumperk, IČ 47673796 
- 05.04.2013 (pátek), 03.05.2013 (pátek), 07.06.2013 (pátek), 05.07.2013 (pátek), 

02.08.2013 (pátek), 06.09.2013 (pátek), 04.10.2013 (pátek): Farmářské trhy – Hlavní 
třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 do 16:00 hod. 

 
Město Šumperk, nám. Míru 354/1, Šumperk, IČ 00303461 
- 01.06. (sobota): Slavnosti města Šumperka 2013, sady 1. máje, od 09:00 do 24:00 hod.  
 
        Termín:  27.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 



RM 63 – 27.03.2013 

 
21 

 

3470/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka na základě žádosti pro: 
- Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 1852/53, Šumperk, IČ 47673796, na rok 

2013 
Logo bude použito na propagaci Farmářských trhů Šumperk pro účely PR a marketingu 
(plakáty, pozvánky, články v tisku, značení stánku, webové stránky, facebook apod.) 

 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 

70885940, na dobu neurčitou 
Logo bude umístěno na informační tabuli, která bude umístěna na Požární stanici 
Šumperk. Tabule bude obsahovat nápis s textem, že na vybavení stanice přispívá město 
Šumperk.   
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3471/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje  
užití loga města Šumperka pro příspěvkové organizace města Šumperka a organizace 
s majetkovou účastí města Šumperka na dobu neurčitou, bez nutnosti podat ze strany těchto 
organizací žádost k užití loga:  
Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk, 787 01 
SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, Šumperk, 787 01 
MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, Šumperk, 787 01 
MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Šumperk, 787 01 
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, Šumperk, 787 01 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, Šumperk, 787 01 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk, 787 01 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, Šumperk, 787 01 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3472/13 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 
 
Město Šumperk, nám. Míru 1,  787 01 Šumperk, IČ 00303461 
- 01.06.2013 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2013, místo konání sady 1. máje, doba 

konání ohňostroje 22:30-22:45 hod. 
 
Sdružení přátel folklóru severní Hané, P.O. Box 17, 789 69 Postřelmov, IČ 60801158 
- 16.08.2013 (pátek): Mezinárodní folklórní festival Šumperk 2013, místo konání Pavlínin 

dvůr, doba konání ohňostroje 22:30-22:45 hod. 
 
        Termín:  27.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3473/13 Výjimka z OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. IV OZV č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořadatele: 
 
Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 0303461 
- 01.06.2013 (sobota): Slavnosti města Šumperka 2013, konání sady 1. máje, doba konání 

od 9:00 do 24:00 hod. 
 
        Termín:  27.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3474/13 Dodatek č. 6 ke smlouvě o obchodní spolupráci s firmou Daruma spol. s r. o. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 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, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3475/13 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy Šumperk, 
Sluneční 38 

souhlasí 
s podáním žádosti o provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy 
Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, ve smyslu zápisu dalšího oboru vzdělání 79-01-B/01 – 
základní škola speciální. 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3476/13 Příspěvkové organizace města Šumperka – schválení účetních závěrek  

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, účetní závěrky příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2012. 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3477/13 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření  

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2012.  

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2012 (v Kč) 
 
 

Hospodářský výsledek Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost: 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 39.414,14 -32.096,86 71.511,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 82.747,29 17.746,49 65.000,80 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka 526.353,36 320.820,77 205.532,59 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek 115.400,13 6.825,49 108.574,64 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Verner Viktor 392.472,98 117.123,87 275.349,11 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 3.763,43 2.051,16 1.712,27 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 79.345,63 52.435,48 26.910,15 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 342.869,47 342.869,47 0,00 
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 20 

PaedDr.  
Zdeněk Formánek 1.584,48 1.584,48 0,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil 16.157,76 -168.766,44 184.924,20 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 31.674,58 -53.764,59 85.439,17 

 
 

3478/13 Žádost o změnu účelu čerpání veřejné finanční podpory 

doporučuje ZM 
schválit změnu účelu čerpání veřejné finanční podpory organizací Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16,  
787 01 Šumperk, IČ 25827707, dle žádosti organizace.  
 
       Termín:  04.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3479/13 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, v souladu s ustanovením § 31  
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
smažící elektrické pánve v celkové výši do 139.000,--Kč. 
 
       Termín:  27.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3480/13 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 
2012 do fondů  

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 
příspěvkových organizací města Šumperka takto: 
 

 
Rozdělení  

hospodářského výsledku Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: Rezervní fond Fond odměn 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 39.414,14 20.000,00 19.414,14 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 82.747,29 82.747,29 0,00 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka 526.353,36 226.353,36 300.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek 115.400,13 65.400,13 50.000,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner 392.472,98 242.472,98 150.000,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková 3.763,43 3.763,43 0,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25 Jarmila Palová 79.345,63 17.345,63 62.000,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 342.869,47 192.869,47 150.000,00 
Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9 

Mgr.  
Jaroslav Ondráček 1.584,48 1.584,48 0,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA.  
Kamil Navrátil 16.157,76 16.157,76 0,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 31.674,58 31.674,58 0,00 

 
 

      Termín:  27.03.2013 
      Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3481/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 8 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č 276/2008-B, 
uzavřené dne 14.3.2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,   
IC 00303461, jako pronajímatelem a M. K., zastoupeným zákonnými zástupci H. F., a  J. K., 
byte, Šumperk, jako nájemcem bytu č. 1 v domě na ul. Temenické 2795/109 v Šumperku za 
podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.4.2013 do 30.6.2013 
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3482/13 Úhrada výpisu ze zdravotní dokumentace zaměstnance 

schvaluje 
úhradu nákladů do výše 300,--Kč zaměstnancům Městského úřadu v Šumperku, spojených se 
zajištěním výpisu ze zdravotnické dokumentace pro potřeby lékařské zdravotní prohlídky u 
smluvního pracovního lékaře. 
 
       Termín:  01.04.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3483/13 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 4.4.2013 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.      Ing. Marek Zapletal   v.r. 
       starosta                    1. místostarosta 

 






