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Spis. zn.: 27333/2013 
   Č.j.: 28740/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 64. schůze rady města Šumperka ze dne 11. 4. 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. 
 

3484/13 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2012 s výhradou, byla zjištěna chyba a 
nedostatek v účtování dlouhodobých pohledávek z ručení. Škoda městu nebyla způsobena, 
náprava byla učiněna přeúčtováním. 
Výsledky města Šumperka k 31.12.2012: 
Příjmy celkem    505.869 tis. Kč 
Výdaje celkem    435.569 tis. Kč 
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

3485/13 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit účetní závěrku města Šumperka za rok 2012. 
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

3486/13 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 
- že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2012 činí 44.332 tis. Kč 
- vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
- přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 
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3487/13 Zadávací podmínky – úvěr 

schvaluje 
- zadávací podmínky na zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na dobu tří 
let 
 

- členy hodnotící komise ve složení: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Pavel Špatný,  
Ing. Milena Peluhová  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Kuba, Valerie Hrubá, Ing. Jiří Vágner, Ing. Jiří Andrle 
 

- seznam oslovených zájemců: 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57,                
IČ 00001350 
Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901 
 
       Termín:  12.04.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel 
 
 

3488/13 Rozpočtová opatření č. IV roku 2013 města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2013: 
Příjmy ve výši        3.400 tis. Kč 
Výdaje ve výši                              3.385 tis. Kč 
 
Příjmy celkem    462.172 tis. Kč 
Výdaje celkem    517.721 tis. Kč 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

3489/13 Sociální situace ve městě Šumperku 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2012 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí. 
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3490/13 Zpráva o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v Šumperku“ 

bere na vědomí 
informativní zprávu o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“. 
 
 

3491/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 406 o velikosti 2+2kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/4, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a A. N., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.5.2013 do 30.4.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  30.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3492/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 101 o velikosti 1+1kk obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně 
jedné a J. M.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.5.2013 do 30.4.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
        Termín:  30.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3493/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 

doporučuje ZM 
schválit zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012. 
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3494/13 Akční plán na léta 2013-15 

doporučuje ZM 
schválit Akční plán na léta 2013-15 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka.  
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3495/13 Podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a 
přilehlého okolí v centru Šumperka“ 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na realizaci 
projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3496/13 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 3 a 2b“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 
etapa 3 a 2b“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, Ing. Barbara 
Zapletalová  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Jaroslava Vicencová,        
Ing. Luděk Šperlich 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3497/13 Stavba „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk“ 
 

- 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, Pavel Koutný, DiS., Ing. Barbara 
Zapletalová 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Lenka Salcburgerová,      
Ing. Eva Zatloukalová 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3498/13 Smlouva o společném postupu zadavatelů na akci „Cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky“  

schvaluje 
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na akci „Cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky“. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3499/13 Stavba „Cyklostezka Šumperk -  Dolní Studénky“ a „Cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky, část Lávka Desná“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ 
 

- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na zhotovitele stavby „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, část Lávka Desná“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, Ing. Luděk Cekr 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Jaroslava Vicencová,        
Ing. Jaroslav Havlík 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3500/13 Stavba „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 
 

- 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. Radek Novotný, Ing. Filip Brtna 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Václav Šváb, Ing. Jaroslava 
Vicencová 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3501/13 Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Šumperku – stavební práce“ 

schvaluje  
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – 
stavební práce“, vyloučit uchazeče Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, Šumperk, IČ 65131673, 
z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3502/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku – snižování 
energetické náročnosti“ 

schvaluje  
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ 
zhotovitelem akce FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk, IČ 00150584. Nabídková cena je 
5.964.583,--Kč bez DPH, tj. 7.237.615,--Kč včetně DPH.   
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3503/13 MJP – souhlas se změnou nájemce nebytových prostor občerstvení HANDBALL při ul.  
Žerotínově 55, Šumperk 

souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, IČ 
14617790, jako pronajímatelem a společností Littorio s.r.o., se sídlem Praha 3 – Žižkov, 
Kubelkova 1224/42,  PSČ 130 00, IČ 24236322, jako nájemcem za těchto podmínek: 
- předmět nájmu: nebytové prostory občerstvení HANDBALL v budově bez č.p./č.e., 

občanská vybavenost, na st.p.č. 1918 v kat. území Šumperk (or. budova víceúčelové 
sportovní haly na Tyršově stadionu v Šumperku), samostatný prostor skladu piva ve sklepě 
budovy, samostatné WC pro personál v prostoru kanceláří TJ, část pozemku p.č. 1257/51 
v kat. území Šumperk o výměře 163,5 m2   

- nájemné: za nebytové prostory 140.000,--Kč ročně, za pozemek 10.000,--Kč ročně, tj. 
celkem 150.000,--Kč ročně. Spolu s nájemným bude nájemce hradit pronajímateli náklady 
na svoz a likvidaci domovního odpadu, náklady za spotřebovanou elektrickou energii, 
vodné, stočné.  

- doba nájmu: ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2013 
- účel pronájmu: provoz občerstvení v rámci podnikatelské činnosti nájemce v souladu 

s příslušnými předpisy o živnostenském podnikání, kdy nájemce bude v předmětu nájmu 
provozovat předmět podnikání: hostinská činnost 

- nájemce není oprávněn předmět nájmu podnajímat 
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- nájemce je oprávněn provádět v pronajatých nebytových prostorách stavební úpravy pouze 
po předchozím písemném souhlasu vlastníka  nebytových prostor. Součástí písemného 
souhlasu musí být dohoda o majetkovém vypořádání v souvislosti s provedenými 
stavebními úpravami na pronajatém majetku. Provede-li nájemce stavební úpravy bez 
předchozího písemného souhlasu vlastníka nebytových prostor a bez dohody o 
majetkovém vypořádání, nemá po skončení nájmu právo uplatňovat nárok na vypořádání 
hodnoty majetku, který do předmětu nájmu v době jeho trvání vložil, a který nelze odstranit 
bez porušení, poškození či znehodnocení pronajatých nebytových prostor. 

 
        Termín:  11.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

3504/13 MJP – pojištění uměleckých děl 

schvaluje 
s účinností od 11.4.2013 pojistit dle pojistné smlouvy č. 7720725783 současným pojistitelem 
majetku města Šumperka – Kooperativa pojišťovna,  a.s., Vienna Insurance Group, pro riziko 
živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení, následující umělecká díla: 
 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Nebeské prameny, dřevěné skulptury 
- ak. mal. Miroslav Koval: Kompozice, obraz (kombinovaná technika) 
- Anežka Kovalová: Rozhraní, kresby – papír, uhel, 1996 
- ak. mal. Lubomír Bartoš:  

1. Jaro v Temenici, obraz – olej na plátně, 1968 
2. Černá kompozice, obraz – olej na plátně, 1969 

- ak. mal. Jiří Krtička: dílo bez názvu, pastel, 2006 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Altán, dřevěná skulptura 
- Jiří Jílek: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 
- Aleš Kauer:  

1. V haiku mezi platany (první sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím papíře, 
2004-2005 

2. V haiku mezi platany (druhá sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím papíře, 
2004-2005 

3. Stébla trávy (rozkládací leporelo na vlastní texty), kresba tužkou na balícím papíře, 
2005 

4. Opilý koráb (rozkládací leporelo na text Arthura Rimbauda), kresba tužkou na balícím 
papíře, 2005 

- ak. mal. Miroslav Koval: soubor 10 kreseb, tuš na papíře, 33x 24 cm, 2007 
- Zbyněk Semerák:  

1. Císařské postavy, 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole uprostřed – Zbyněk 
Semerák 15.3.1993 

2. Dvě ženy s malovanými džbány, 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole uprostřed –
Zbyněk  Semerák 30.1.1993 

3. Chlapec a kráva, 1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vpravo uprostřed  - Zbyněk 
Semerák 13.5.1997 

4. Chlapec s erby, 1995, rozměr 50 x 35 cm, signováno vlevo nahoře  -  Zbyněk Semerák 
1.8.1995   

5. Čtyři hodující postavy, 1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vlevo dole – Zbyněk 
Semerák 30.6.1997 

6. Lokomotivy, rozměr 42 x 30 cm,  signováno vlevo dole – Zbyněk Semerák 2.7.1992 
- Jan Hrachovina: JAZZMANN, 1999, olej na plátně 

 
v souhrnné hodnotě 417.598,--Kč. Maximální výše pojistného činí 970,--Kč za rok.  
 
       Termín:  11.4.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3505/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka vedení NNk „Šumperk – Zábřežská, p.č. 
562/2, depo ČP, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního 
kabelového vedení NN v délce 1,60 bm přes pozemek p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk - název 
stavby „Šumperk – Zábřežská, p.č. 562/2, depo ČP, NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 230,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 770,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě       
o zřízení věcného břemene VBb/0045/2012/Pe ze dne 6. 11. 2012, uhradí oprávněný      
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3506/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přeložka vedení NNk „Šumperk – Jesenická,  
přeložka NNk přes potok Temenec“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN v délce 58,38 bm přes pozemky p.č. 1140/7, 2046/4 a 2159/4  v k.ú. 
Šumperk - název stavby „Šumperk – Jesenická, přeložka NNk přes potok Temenec“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 6.422,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.802,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 4.620,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0037/2010/Foj ze dne 15. 9. 2010, uhradí oprávněný v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3507/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky 
komunikační sítě UPC v rámci akce „Regenerace panelového sídliště  Prievidzská, 
Šumperk – ETAPA č. 3, Podzemní kontejnery“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy podzemního 
kabelového vedení veřejné komunikační sítě UPC přes pozemky p.č. 108/6, 108/8 a 108/1     
v k.ú. Dolní Temenice, v předpokládané délce 23 bm, v rámci akce „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská, Šumperk – ETAPA č. 3, Podzemní kontejnery“. 
Budoucí povinný z věcného břemene a investor stavby: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 00562262. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše jednorázové úplaty je stanovena 

dohodou obou stran v částce 1,--Kč včetně platné sazby DPH a bude splatná ze strany 
oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, který vystaví 
povinný nejpozději  do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- investor zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení příslušného 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu 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 

 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3508/13 MJP – smlouva o věcném břemeni  v rámci stavební akce „Přípojky IS pro víceúčelový 
objekt na ul. Slovanské 13 – HF pro, spol. s r.o.“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN, přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v celkové 
délce 9 bm přes pozemky p.č. 312/1 a 2224/3 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
„Přípojky IS pro víceúčelový objekt na ul. Slovanské 13 – HF pro, spol. s r.o.“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
HF pro, spol. s r.o., se sídlem  Slovanská 3123/13, Šumperk, IČ 61943550. 
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  1.634,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.966,--Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 3.600,-- 
Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/26/05/Foj ze dne 3. 11. 2005, vrátí povinný zpět oprávněnému v termínu nejpozději 
do 30 dnů ode dne 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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3509/13 MJP – smlouva o věcném břemeni  - „Metropolitní  optická síť města Šumperka“  - ul.  
Havlíčkova, Ol. kraj – Správa silnic Olomouckého kraje 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a správy 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě „Metropolitní optická síť města Šumperka“ přes 
pozemek p.č. 2228/1 v k.ú. Šumperk (komunikace ul. Havlíčkovy). 
Povinný z věcného břemene:  
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, IČ 70960399, PSČ 772 11.  
Oprávněný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.000,--Kč   

+ DPH v platné výši. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3510/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/15 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 1.5.2013 s nájemcem J. Ch.,  bytem  Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.5.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/15 
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, se S. B.,  bytem  Šumperk. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3511/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt  
č. 2958/15 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím J. Ch.  
bytem Šumperk ke dni 30.4.2013. J. Ch., bytem  Šumperk, 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 vyrovnal se S. B.,  bytem  
Šumperk.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/15 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku se S. B.,  
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.5.2013. 
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3512/13 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2012 

bere na vědomí 
v souladu s ustanovením článku III odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro  ze dne 
2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperkem a MS Šumperský les informaci o výsledcích 
hospodaření MS Šumperský les  za rok 2012. 
 
 

3513/13 MJP – zápočet na nájemné MS Šumperský les za rok 2012 

schvaluje 
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze dne 
2.4.2003, uzavřené mezi městem Šumperkem a MS Šumperský les, podle kterého se na 
stanovené roční nájemné ve výši 25.000,--Kč v roce 2012 započítávají podle předložené 
zprávy o hospodaření MS Šumperský les  za rok  2012 náklady a zhodnocení majetku  
provedené MS Šumperský les na majetku  držitele honitby. 
Započítává se z předloženého zhodnocení hospodaření celá  částka nájemného ve výši 
25.000,--Kč. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3514/13 MJP – zveřejnění pronájmu  části pozemku p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk pro účely 
individuálního využití a pozemek pod ostatní stavbou, or. ul. Javoříčko 7, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1346/6 o výměře 42 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:   a) pozemek pro účely individuálního využití 
   b) pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné:   a) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
   b) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.05.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
      Termín:  30.04.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3515/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – Kranichova, p.č. 1845/74, m. M., NNk“, or. lokalita RD Na 
Vodárně 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Kranichova, p.č. 1845/74, m. M., NNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a 
správy přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 3 bm a umístění 1 ks 
přípojkové skříně vč. nosného pilíře na pozemku p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk (ul. Pod 
Vodárnou). 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
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Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty 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, pro uložení vedení v částce 110,--Kč/bm 
trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, minimálně 1.000,--Kč 
včetně platné sazby DPH, pro umístění el. skříně 3.000,--Kč/1 ks včetně platné sazby DPH, 
po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který 
po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 4.000,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 30 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  31. 1. 2016 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31. 7. 2015 
 

        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3516/13 MJP – plán oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka na rok 2013 

schvaluje 
plán oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka na rok 2013 dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3517/13 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – úprava kompresorové 
stanice v pavilonu C“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – úprava kompresorové 
stanice v pavilonu C“ zhotovitelem akce firmu MZ Liberec, a.s., se sídlem U Nisy 362/6, 
Liberec, PSČ 460 01, IČ 473O6581. Nabídková cena je 997.070,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3518/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Vodovodní přípojka ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Vodovodní přípojka ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, Šumperk“, jejímž předmětem 
bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 1257/1, 1268/39, 1268/40 a 1268/43 v k.ú. 
Šumperk, v předpokládané celkové délce 95 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ASD Software, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2981/55A, Šumperk, IČ 62363930. 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty 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 110,--Kč včetně platné sazby 
DPH/1 bm 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 částce 10.450,--Kč 
vč. platné sazby DPH, v termínu do 30 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  31. 1. 2016 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do  31. 7. 2015 

 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3519/13 MJP –  vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk –výstavba diabetologické 
ambulance v pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – výstavba diabetologické 
ambulance v pavilonu F“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem 
Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 25827375. Nabídková cena je 441.523,-- 
Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3520/13 MJP – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., představenstvo    

bere na vědomí 
oznámení Mgr. Tomáše Potěšila o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954,  ke dni 
30.4.2013.  
 
 

3521/13 MJP – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., představenstvo 

doporučuje ZM 
navrhnout valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 
Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, pro volbu členů představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jako zástupce města Šumperka Ing. Petra 
Suchomela, 2. místostarostu, pro funkční období tří let.  
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3522/13 MJP – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., představenstvo 

doporučuje ZM 
navrhnout představenstvu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 
Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, pro jmenování náhradního člena představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jako zástupce města Šumperka Ing. Petra 
Suchomela 2. místostarostu, s účinností od 1.5.2013 do následujícího zasedání valné 
hromady.  
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3523/13 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

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

v platném znění, na zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 
 

- zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ pro období od 1.9.2013 do 
31.8.2019. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná dle § 16a 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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- komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro zadávací řízení pro 
veřejnou zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 
Šumperka“: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Přemysl Michálek, CSc., Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek Novotný, 
Ing. Tomáš Vašíček 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Jaromír Mikulenka,       
Ing. Jan Doležal  
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3524/13 Vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“ 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ zpracované dle ust. § 156 odst. 1 zákona                 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  
 
       Termín:  25.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3525/13 Smlouva o spolupráci 

schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností KINSKÝ 
média s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha-Žižkov, PSČ 130 00, IČ 28369076. 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3526/13 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2013 

schvaluje 
záměr města pronajmout 6 stánkových prodejních míst předloženým nejvyšším nabídkám za 
1m2 stánku pro prodej občerstvení s prodejem alkoholických nápojů určených k přímé 
spotřebě (nejnižší podání 200 Kč/m2) a max. 30 stánkových prodejních míst s ostatním 
sortimentem za fixní poplatek 100 Kč/m2, v případě předložení certifikátu na prodávané zboží 
„Jeseníky – originální produkt“ 50 Kč/m2, na akci Slavnosti města Šumperka 2013 dne          
1. června 2013. 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3527/13 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: 
 
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082 
- 10.05.2013 (pátek) – 11.05.2013 (sobota): Šumperský Majáles 2013, Letní divadlo 

v parku (za Vilou Doris), čas ukončení akce vždy ve 24:00 hod. 
 
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk, IČ 25818830 
- 24.08.2013 (sobota): Revival Invaze, festival revivalových kapel, Pavlínin dvůr, čas 

ukončení akce ve 24:00 hod.  
 
Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3, Šumperk, IČ 25875906 
- 06.06.2013 (čtvrtek) – 09.06.2013 (neděle): Divadlo v parku 2013, Letní amfiteátr u Vily 

Doris, sady 1. máje, začátek představení vždy ve 21:00 hod. 
 
Film for People, o.s., Šumavská 27, Šumperk, IČ 22834695 
- 07.05.2013 (úterý): Předčasné zahájení léta – promítání letního filmu v letním kině Biograf 

Láska, Amfiteátr za Vilou Doris, čas ukončení akce ve 23:00 hod. 
- 14.06.2013 (pátek): Filmový festival Deadline – promítání letního kina Biograf Láska, 

Gen.Svobody – Točák, čas ukončení akce ve 23:00 hod.  
- 15.06.2013 (sobota): Filmový festival Deadline – projekce letního kina Biograf Láska, 

zahrada kina Oko, čas ukončení akce ve 24:00 hod. 
 
P. Š., Šumperk 
- 03.08.2013 (sobota): Svatba dcery, Farní středisko, Kostelní nám. 4, čas ukončení akce ve 

24:00 hod. 
 
        Termín:  11.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3528/13 Výjimka z OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství  

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 OZV č. 2/2009, o  zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství pro:  
 
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082 
- 10.05.2013 (pátek) – 11.05.2013 (sobota): Šumperský Majáles 2013, Letní divadlo 

v parku (za Vilou Doris), vždy od 14:00 do 24:00 hod. 
 
Schola od sv. Jana Křtitele, Myslbekova 22, Šumperk, IČ 45212732 
- 17.06.2013 (pondělí), 19.06.2013 (středa), 21.06.2013 (pátek): Šumperská nokturna, 

Kostelní náměstí, vždy od 19:00 do 22:00 hod. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, Temenická 135, Šumperk, IČ 63696649 
- 31.08.2013 (sobota): Šumperská liga TFA 2013, Vlastivědné muzeum Šumperk – Pavlínin 

dvůr od 10:00 do 20:00 hod. 
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Film for People, o.s., Šumavská 27, Šumperk, IČ 22834605 
- 07.05.2013 (úterý): Předčasné zahájení léta – promítání letního filmu v letním kině Biograf 

Láska, Amfiteátr za Vilou Doris od 19:00 do 23:00 hod. 
- 14.06.2013 (pátek): Filmový festival Deadline, promítání letního kina Biograf Láska, Gen. 

Svobody – Točák od 19:00 do 23:00 hod.    
 
P. Š., Šumperk 
- od 03.08.2013 (sobota): Svatba dcery, zahrada Farního střediska, Kostelní nám. 4 od 

11:00 do 24:00 hod. 
 
Okresní výkonný výbor České strany sociálně demokratické, Lidická 56, Šumperk, IČ  
00409171 
- 01.05.2013 (středa): Oslavy 1. máje, Letní divadlo Vila Doris, sady 1. máje od 9:00 do 

13:00 hod. 
 
        Termín:  11.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

3529/13    Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace a ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, IČ 00852091 a funkce ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 
příspěvková organizace, IČ 71011994. 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3530/13 Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace a ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, potvrdit paní 
Mgr. Yvonu Šimkovou ve funkci ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, IČ 00852091 a paní Pavlínu Boškovou ve funkci ředitelky MŠ 
Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČ 71011994, s účinností od 
1.8.2013 na dobu 6 let, tj. do 31.7.2019. 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3531/13 Změna organizace školního roku 2012/2013 na ZŠ Šumperk, 8. května 63  a ZŠ 
Šumperk, Sluneční 38  

bere na vědomí  
informaci o změně organizace školního roku 2012/2013 na ZŠ Šumperk, 8. května 63,         
IČ 00852317 a ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864. 
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3532/13 Dodatek č. 4 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy,   
uzavřené mezi smluvními stranami: Tomáš Schulz – KETMERY, Úvalno 224 a Město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, schválené usnesením rady města č. 2986/08 ze dne 
4.12.2008. 
  
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

3533/13  Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění péče o toulavé psy 

schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění péče o toulavé psy, uzavřené mezi smluvními 
stranami:  AJSHA, a.s., Na Samotě 133, Čechy pod Kosířem a Město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, schválené usnesením rady města č. 2950/12 ze dne 1.11.2012.  
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
  

3534/13 Změna v komisi životního prostředí 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Jana Dorušky na členství v komisi životního prostředí ke dni 22.3.2013. 
 
 

3535/13 Změna v komisi životního prostředí 

jmenuje  
Stanislava Vařeku, bytem Šumperk, členem komise životního prostředí s účinností od 
12.4.2013. 
 
       Termín:  12.04.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.     Ing. Petr Suchomel  v.r. 
   1. místostarosta                      2. místostarosta 

 






