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Spis. zn.: 33191/2013 
   Č.j.: 36236/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 66. schůze rady města Šumperka ze dne 2.5.2013.   
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. 
 
 

3539/13 Zhodnocení vánočních trhů 2012 

bere na vědomí 
zhodnocení vánočních trhů 2012, zpracované předsedou komise obchodu a živností              
Ing. Františkem Šmejkalem.  
 

3540/13 Zhodnocení vánočních trhů 2012 

ukládá 
vedoucí odboru ŠKV ve spolupráci s komisí obchodu a živností předložit návrh organizace 
vánočních trhů 2013. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šmejkal 
         Ing. Miterková 
 

3541/13 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vikýřovice 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vikýřovice k zajištění daňové exekuce prodejem 
movitých věcí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
 
       Termín:  01.06.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

3542/13 Zakázka malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč k refinancování půjčky města 
Šumperka“ 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise na zakázku malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč 
k refinancování půjčky města Šumperka“ vyloučit uchazeče Československou obchodní banku, 
a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3543/13 Zakázka malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč k refinancování půjčky města 
Šumperka“ 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise na zakázku malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč 
k refinancování půjčky města Šumperka“ poskytovatelem úvěru Českou spořitelnu, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3544/13 Zakázka malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč k refinancování půjčky města 
Šumperka“ 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s dopisem Kommunalkredit Austria AG ukončení smlouvy o půjčce č. 
109.285,  uzavřené v roce 2000 mezi městem Šumperkem a Kommunalkredit Austria AG se 
zůstatkem ve výši 15 mil. Kč k 31.3.2013. 
 
       Termín:  16.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3545/13 Zakázka malého rozsahu „Úvěr ve výši 15 mil. Kč k refinancování půjčky města 
Šumperka“ 

doporučuje ZM 
schválit přijetí úvěru k refinancování půjčky Kommunalkredit Austria AG za podmínek: 
- měna: CZK 
- výše úvěru: 15.000.000,--Kč 
- úroková sazba: 3 měsíční PRIBOR + pevná odchylka 0,43 % p.a. 
- splatnost úvěru: 31.03.2016 
- zajištění úvěru: vlastní blankosměnkou na řad banky s doložkou „bez protestu“ 
 
        Termín:  16.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3546/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 2742/12, 2903/12, 3051/12, 3076/12, 3098/12, 3103/12, 3104/12, 
3128/12, 3129/12, 3133/12, 3134/12, 3136/12, 3141/12, 3142/12, 3145/12, 
3178/12, 3195/12, 3200/12, 3204/12, 3210/13, 3217/13, 3218/13, 3219/13, 
3220/13, 3221/13, 3222/13, 3223/13, 3224/13, 3225/13, 3230/13, 3231/13, 
3236/13, 3238/13, 3239/13, 3244/13, 3253/13, 3255/13, 3268/13, 3275/13, 
3279/13, 3282/13, 3286/13, 3287/13, 3288/13, 3289/13, 3290/13, 3291/13, 
3299/13, 3304/13, 3307/13, 3312/13, 3318/13, 3330/13, 3367/13, 3372/13, 
3376/13, 3378/13, 3379/13, 3391/13, 3394/13, 3395/13, 3396/13, 3400/13, 
3403/13, 3405/13, 3406/13, 3407/13, 3408/13, 3411/13, 3412/13, 3413/13, 
3414/13, 3415/13, 3416/13, 3418/13, 3419/13, 3422/13, 3425/13, 3426/13, 
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3427/13, 3428/13, 3429/13, 3430/13, 3431/13, 3432/13, 3433/13, 3435/13, 
3436/13, 3437/13, 3438/13, 3441/13, 3443/13, 3444/13, 3447/13, 3448/13, 
3449/13, 3455/13, 3457/13, 3459/13, 3460/13, 3461/13, 3465/13, 3466/13, 
3467/13, 3468/13, 3469/13, 3470/13, 3471/13, 3472/13, 3473/13, 3474/13, 
3475/13, 3476/13, 3478/13, 3479/13, 3480/13, 3481/13, 3482/13, 1895/12, 
3276/13. 

  
 

3547/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
4439/09  do 31.07.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
2503/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2876/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2935/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
3070/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3097/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3113/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3260/13 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3280/13 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
3373/13 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3374/13 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3401/13 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3439/13 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3548/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2853/12 

ruší 
usnesení RM č. 2853/12 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu oplocení části pozemku 
p.č. 1346/3 a části p.č. 1346/13 v k.ú. Šumperk, or. část zahrady za domem Javoříčko 10, 
z důvodu jiného smluvního řešení. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3549/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2945/12 

ruší  
usnesení RM č. 2945/12 k poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 5.000,--Kč                  
ČR - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, organizační složka státu 
Schweitzerova 91, Olomouc, pro bezpředmětnost. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3550/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3226/13 

ruší 
usnesení RM č. 3226/13 k uzavření dodatku č. 5  k nájemní smlouvě č. MJP/P/0002/2009.  
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3551/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – aquacentrum  

schvaluje 
vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku za rok 2012.  
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Šperlich 
 

3552/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – aquacentrum  

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
provoz plaveckých bazénů Na Benátkách  v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2012 ve 
výši 258.758,32 Kč formou příslušného rozpočtového opatření.  
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Peluhová 
 

3553/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – aquacentrum  

schvaluje 
zachování  dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách v Šumperku 
pro rok 2013  dle schváleného rozpočtu města pro rok 2013 (usnesení ZM č. 789/13 ze dne 
24.1.2013), ve výši 3.600 tis. Kč.   
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Peluhová 
 

3554/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – zimní stadion 

schvaluje  
vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu 
v Šumperku za rok 2012.  
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Šperlich 
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3555/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – zimní stadion 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
provoz zimního stadionu v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2012 ve výši 40.978,91 Kč 
formou příslušného rozpočtového opatření. 
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Peluhová 
 

3556/13     Vyúčtování poskytnuté dotace 2012 – zimní stadion 

schvaluje 
zachování dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu v Šumperku pro 
rok 2013 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2013 (usnesení ZM č. 789/13 ze 
dne 24.1.2013), ve výši 3.400 tis. Kč. 
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Peluhová 
 

3557/13     MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 30 m2 
nájemci Claudio Sergio, J. z Poděbrad 1939/25, Šumperk, IČ 88530795, 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. 
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Šperlich 
 

3558/13     MJP – předzahrádka 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 14,6 m2 za účelem zřízení venkovní předzahrádky u provozovny – 
kavárna PředMěstí, Gen. Svobody 30, Šumperk – předzahrádka typ 1. 
 
                                                                                  Termín:            02.05.2013 
                                                                                  Zodpovídá:      Ing. Šperlich 
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3559/13 MJP – vypsání veřejné zakázky „Údržba veřejného osvětlení na území města 
Šumperka 

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

v platném znění, na zakázku „Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ a 
schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku „Údržba veřejného 
osvětlení na území města Šumperka“ pro období od 1.9.2013 do 31.8.2020. Zadávací 
řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka nadlimitní. 
 

- odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejného osvětlení 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 pro zadávací řízení pro 
veřejnou zakázku „Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ ve složení: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Jaromír Mikulenka,  
Ing. Jan Doležal  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jiří Gonda, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Pavel Špatný, Ing. Tomáš 
Vašíček 
 
                                                                            Termín:            02.05.2013 
                                                                            Zodpovídá:      Ing. Šperlich 
 

3560/13     MJP – předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk o velikosti   
6 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a usnesení RM                  
č. 3609/09 ze dne 16.4.2009, na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky    
u provozovny – čajovna Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk – předzahrádka typ 1.   
 
      Termín:  02.05.2013 
      Zodpovídá: Ing. Šperlich 
             

3561/13 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemky st.p.č. 1885/2 a další, pozemky u 
bytového domu Balbínova 21, 21A v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemky st.p.č. 1885/2, 1886/2 a p.č. 555/27 v k.ú. 
Šumperk. 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Uživatel práva:  J. G. a  J.H.,  oba bytem Šumperk 
Účel:   zajištění vjezdu ke garáži na pozemku st.p.č.  2797 v k.ú. Šumperk 
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Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok 
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku, 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

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

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

 
      Termín:  31.07.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3562/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL/STL „REKO NTL/STL Šumperk – 
ul. Evaldova“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL a STL plynovodu přes pozemky p.č. 2053/1, 2053/2 a 2053/3 v k.ú. Šumperk, 
v celkové délce 576,81 bm – název stavby „REKO NTL/STL Šumperk – ul. Evaldova“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, 
IČ 27768961. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 104.691,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.011,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zaplacené 
zálohy ve výši 103.680,--Kč včetně DPH, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0004/2012/Pe ze dne 7. 2. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne  
6. 6. 2012, uhradí oprávněný povinnému před vkladem věcného práva do KN, v termínu 
nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný nejpozději do 
15 dnů ode dne uzavření smlouvy 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3563/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovodní  STL přípojka „Plynofikace RD, p.č. 
433, 5/5  a 5/6, k.ú. Horní Temenice“, lokalita při ul. Potoční v Temenici 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního vedení STL plynovodu přes pozemek p.č. 5/6 v délce 0,75 bm v k.ú. Horní Temenice, 
v rámci stavební akce „Plynofikace RD, p.č. 433, 5/5 a 5/6, k.ú. Horní Temenice“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, 
IČ 27768961. 
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Vedlejší účastník – investor: 
M. P.,  bytem Šumperk. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 500,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zálohy uhrazené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení 
práva provést stavbu VBb/0035/2012/Pe ze dne 1. 10. 2012, uhradí investor v termínu 
nejpozději ke dni podpisu smlouvy 

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

- investor uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3564/13 MJP – zveřejnění pronájmů pozemků pro  individuální využití a pozemky pod ostatní 
stavbou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1462/18 o výměře 29 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Banskobystrická 43: 
 
Účel nájmu:  a) pozemek pod ostatní stavbou  
  b) pozemek pro individuální využití 
Nájemné:  a) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
  b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 1.1.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez 

udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3565/13 MJP – zveřejnění pronájmů pozemků pro  individuální využití a pozemky pod ostatní 
stavbou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1992/9 o výměře 46 m2  v k.ú. Šumperk,  
or. U Sanatoria 16: 
Účel nájmu:  pozemek pro individuální využití  
Nájemné:  5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 1.5.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez 

udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3566/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                          
č. MJP/P/0006/2010 uzavřené dne 19. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. R.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013 do  30. 6. 2015.  
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3567/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                             
č. MJP/P/0009/2010 uzavřené dne 14. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a S. a L. L., bytem  Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 10  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2015.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3568/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0013/2011 uzavřené dne 7. 12. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. O.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 20  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 11. 2013.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3569/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0008/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. G.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 32  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2015.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3570/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0007/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a K. M.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 51  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2015.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3571/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3  k nájemní smlouvě  č. MJP/P/0002/2011 uzavřené dne 16. 2. 2011 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a K. a K. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 39 
v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku.  Předmětem dodatku č. 3  bude 
prodloužení doby nájmu  od  1.6.2013 do  31.1.2014. 
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3572/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0001/2012 uzavřené dne 19. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. a L. N.,  oba bytem  Šumperk,  
jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 49 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013 do   31. 1. 
2014.   
 
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3573/12 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0003/2012 uzavřené dne 30. 5. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. T.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 62 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013 do   30. 6. 2015.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 66 – 02.05.2013 

 
11 

3574/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0002/2012 uzavřené dne 30. 5. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. H.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 61 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. 
Předmětem dodatku  č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013 do   30. 6. 2015. 
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3575/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 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. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  31. 10. 2013.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3576/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 979/2008-N 
uzavřené dne 2. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a P. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 5 
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3577/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/PŘ/0003/2011 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a E. a  J. B.,  oba bytem  Šumperk,  
jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44             
v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013 do          
31. 1. 2014.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3578/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0004/2010 uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. O.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 7  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41               
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 6. 2013  do  31. 5. 
2015.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3579/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0004/2011 uzavřené dne 18. 4. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41              
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013  do  30. 4. 
2015.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3580/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0005/2011 uzavřené dne 22. 4. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. a  J. N., bytem  Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46                        
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013  do         
30. 4. 2015.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3581/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0001/2009 uzavřené dne 27. 4. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a Z. Š., bytem   Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50                    
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013  do         
30. 4. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3582/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. 
MJP/N/0007/2012 uzavřené dne 26. 9. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. P.,  bytem   Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 5. 2013  do   30. 4. 
2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3583/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. MJP/N/0002/2012 uzavřené dne  20. 4. 2012,  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2 
v domě na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy  č. MJP/N/0002/2012, kdy na straně nájemce namísto A. V.   budou uvedeni 
V. a  A. S.  s ohledem na uzavření manželství a změnu příjmení a dále prodloužení doby nájmu 
od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3584/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 974/2008-N 
uzavřené dne 26. 3. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 8  v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3585/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0003/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a B. P.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 17  v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku   č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013 do  30. 6. 2015.   
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3586/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/MS/0004/2011 uzavřené dne 12. 12. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. a Z. D.  bytem  Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 22  v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu    od 1. 7. 2013 do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3587/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání výpovědi nájmu bytu č. 2 na ulici Banskobystrické  1276/44 v Šumperku, jehož  
nájemkyní je M. D.,  bytem  Šumperk,  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3588/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání žaloby o vyklizení bytu č. 9 na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, jehož nájem skončil 
uplynutím doby, pro H. V.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3589/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 1+2 obytných místností v  8. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                           
a K. Š.,   bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od  15.5.2013  do            

31. 5. 2014 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3590/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  č. 31/2000-P uzavřené dne 19. 1. 2000 ve znění 
pozdějších dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,          
IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. K., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je byt č. 12 v domě na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Změna 
spočívá ve změně označení účastníka nájemní smlouvy   č. 31/2000-P, kdy na straně nájemce 
bude namísto R. a B. K.  uveden R. K.  s ohledem na uzavřenou dohodu bývalých manželů o 
dalším užívání bytu po rozvodu manželství.   
 
       Termín:  31.05.2013  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3591/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Propojení I. - IV. etapy STL plynovodů ul. 
Žerotínova v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu přes pozemky p.č. 1168/2, 1168/9, 1168/10, 1168/11, 2047/3, 
2047/5, 2047/8, 2047/9, 2047/27, 2047/44, 2047/45, 2047/46, 2047/49 a 2092 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 561,79 m – název stavby „Propojení I. – IV. etapy STL plynovodů ul. 
Žerotínova v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, 
IČ 27768961. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 61.179,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 13.179,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 48.000,--Kč, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/28/07/Foj ze dne 17. 9. 2007, ve znění pozdějších dodatků uhradí 
oprávněný povinnému před vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů 
od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne 
uzavření smlouvy 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3592/13 MJP – dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků Lesů ČR, s.p., k honitbám 
města Šumperka 

schvaluje 
uzavření dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví Lesů České  
republiky, Lesy České republiky, s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ  
501 68, IČ 42196451, v k.ú. Krásné u Šumperka, k.ú. Hraběšice, k.ú. Vikýřovice a k.ú. Nový  
Malín,  k honitbě Šumperský les. 
 
Držitel honitby:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,                      

IČ 00303461 
 
Vlastník honebních pozemků: Lesy České republiky, s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, 

Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451 
 
Doba trvání:   10 let od 1.4.2013 do 31.3.2023 
 
Roční náhrada za přičlenění honebních pozemků: 22,--Kč/ha včetně DPH, tj. 2.131,--Kč      

k celku 
 
Celková výměra přičleněných pozemků: 96,88 ha 
 
Inflační doložka:  Lesy ČR jsou  oprávněny každoročně, jednostranně zvýšit 

náhradu od 1.1. běžného roku o výši dosažené inflace v roce 
minulém dle  indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) Českého 
statistického  úřadu a držitel honitby  je takto zvýšenou náhradu 
povinen vlastníkovi honebních pozemků zaplatit 

 
      Termín:  30.06.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3593/13 MJP – dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků Lesů ČR, s.p., k honitbám 
města Šumperka 

schvaluje 
uzavření dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví Lesů České 
republiky, Lesy České republiky, s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ  
501 68, IČ 42196451, v k.ú. Šumperk, k.ú. Osikov, k.ú. Kopřivná, k.ú. Dolní Temenice, k.ú. 
Bratrušov, k.ú. Lužná u Hanušovic a k.ú. Rejchartice u Šumperka,  k honitbě Městské skály. 
 
Držitel honitby:   město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
 
 
Vlastník honebních pozemků: Lesy České republiky, s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, 

Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451 
 
 
Doba trvání:    10 let od 1.4.2013 do 31.3.2023 
 
Roční náhrada za přičlenění honebních pozemků: 21,--Kč/ha včetně DPH, tj. 5.733,--Kč     

        k celku 
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Celková výměra přičleněných pozemků: 273,02 ha. 
 
Inflační doložka:  Lesy ČR jsou  oprávněny každoročně, jednostranně zvýšit 

náhradu od 1.1. běžného roku o výši dosažené inflace v roce 
minulém dle  indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) Českého 
statistického  úřadu a držitel honitby  je takto zvýšenou náhradu 
povinen vlastníkovi honebních pozemků zaplatit 

 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3594/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1484/6 v k.ú. Šumperk, or. Lidická 75 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1484/6 o výměře 63 m2 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Lidická 75. 
 
Účel nájmu:  a) pozemek pod ostatní stavbou  
  b) pozemek pro individuální využití 
Nájemné:  a) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
  b) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 1.1.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez 

udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3595/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy  a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 7 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku  
ke dni 30.6.2013 s nájemcem Š. S., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 1.7.2013, jejímž předmětem bude byt č. 2958/7 v domě nám. Jana  
Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. S., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

3596/13 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy  a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
č. 7 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. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím  Š.  S.  
bytem Šumperk, ke dni 30.6.2013. Š. S.,  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 s Ivanou 
Sporinovou, bytem Bratrušovská 2725/2, Šumperk.  
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Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s I. S., bytem 
Šumperk,  za stejných podmínek s účinností od 1.7.2013. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3597/13 MJP – smlouva o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene „PLYNOFIKACE 
OBCHODNÍHO CENTRA ŠUMPERK“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„PLYNOFIKACE OBCHODNÍHO CENTRA ŠUMPERK“, jejímž předmětem bude zřízení práva 
uložení a správy zemního vedení plynárenského zařízení přes pozemky p. č. 999/49, 
1093/62, 984/7, 987/8, 1093/32, 987/4, 987/11, 987/3 v k.ú. Šumperk, v předpokládané 
celkové délce 106,38 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,     
IČ 27768961. 
 
Podmínky: 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- 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 110,--Kč/bm trasy vedení ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, 
po doložení geometrického plánu s vyznačením skutečného rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení a zaměření stavby zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného 
břemene 

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 11.702,--Kč včetně platné 
sazby DPH  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do jednoho roku po doručení 
kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení nebo jiného dokladu vydaného 
(potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu plynárenského zařízení 
užívat, nejpozději do 31.8.2015 

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

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

        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3598/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 245/4  o výměře 139,65 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2098/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 
253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2098/10000 na st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. Šumperk 
(or. ozn. Gen. Svobody 7) ve veřejném výběrovém řízení.  
Pro dům č.p. 245 na st.p.č. 253/1 na ulici Gen. Svobody 7 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy F, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 306 kWh/(m2.rok)  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 1.139.159,--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 3.6.2013  v 16.00 hod  
- termín konání VVŘ -  10.6.2013 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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3599/13 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 890/9  o výměře 34,80 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 
1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 na st.p.č. 1063 v obci a k.ú. Šumperk (or. 
ozn. B. Němcové 6) ve veřejném výběrovém řízení.  
Pro dům č.p. 890 na st.p.č. 1063 na ulici B. Němcové 6 nebyl Společenstvím vlastníků 
jednotek  zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, proto město Šumperk – vlastník 
jednotky č. 9 -  v souladu s ust. § 7a odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů nahrazuje  průkaz  vyúčtováním  dodávek elektřiny a plynu pro 
příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky (k nahlédnutí na majetkoprávním odboru MěÚ). 
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
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Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 278.140,--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 3.6.2013  v 15.30 hod  
- termín konání VVŘ -  10.6.2013 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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3600/13 MJP – dohoda o ukončení nájmu bytu  

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1 v budově č.p. 1784 na pozemku st.p.č. 2050 v k.ú. 
a obci Šumperk (orientačně Jeremenkova 52) ke dni 30.6.2013 s nájemcem Dětský klíč 
Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČ 258 52 957. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3601/13 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky bytu  

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit byt č. 1 v přízemí budovy č.p. 1784 na pozemku st.p.č. 2050 
v k.ú. a obci Šumperk (orientačně Jeremenkova 52) 
Účel: odlehčovací byt pro děti a mladé dospělé s poruchami autistického spektra 
Doba výpůjčky: neurčitá od 1.7.2013 
Další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru. 

 
Termín:  30.06.2013 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3602/13 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor 

schvaluje 
zveřejnit záměr vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 1280 na pozemku st.p.č.  1248/2 
v k.ú. a obci Šumperk (orientačně 28. října 1), 1. NP, učebna č. 3  
Účel:  Klubovna Dětského klíče - ambulantní odlehčovací služba pro děti a mladé dospělé 
s poruchami autistického spektra  
Doba výpůjčky: určitá od 1.7.2013 do doby zahájení rekonstrukce budovy 
Další podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru. 
 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3603/13 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor – zasedací místnost 
Jesenická 31 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 621 na pozemku st.p.č. 796/1 
v k.ú. a obci Šumperk (orientačně Jesenická 31), 1. patro, č. dveří 206. 
 
Účel:   kancelářský prostor pro činnost Konfederace politických vězňů ČR a PTP  
 Šumperk  
Doba výpůjčky: neurčitá od 1.7.2013  
 
        Termín:  06.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3604/13 MJP – dohoda o uznání dluhu a jeho zaplacení 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s Přemyslem a Dagmar Keprtovými, oba 
bytem nám. Míru 364/1, Šumperk, bývalými nájemci bytu číslo 20 na adrese Čsl. armády 
445/22 v Šumperku na dlužnou částku 12.682,--Kč, a to za podmínek: 
Délka splatnosti:  18 měsíců 
Datum splátky:   do 25. dne v měsíci 
Měsíční splátka:  min. 710,--Kč 
 
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3605/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 5139/10  

ruší 
s účinností od 2.5.2013 usnesení č. 5139/10 ze dne 15.04.2010 k uzavírání splátkových 
kalendářů, z důvodu přijetí nového usnesení.  
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3606/13 MJP – uzavírání splátkových kalendářů 

schvaluje 
s účinností od 3.5.2013 uzavírat v působnosti majetkoprávního odboru s podpisem starosty 
dohody o uznání dluhu a splátkové kalendáře se stávajícími i bývalými nájemci obecních bytů, 
kde předmětem dohod jsou dlužné částky související s nájmem obecních bytů nebo užíváním 
obecních bytů bez právního důvodu, a to za následujících podmínek: 
Délka splatnosti: do 18 měsíců 
Datum splátky:  do 25. dne v měsíci 
 
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín:  03.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3607/13 MJP – zrušení věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 460/7 v k.ú.  Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu s vlastníkem pozemku st.p.č. 915/4 a stavby garáže na st.p.č. 951/4 v k.ú. 
Šumperk, P. Š.,  bytem  Šumperk, kterou dojde ke zrušení sjednaného práva užívání p.p.č. 
460/7 v k.ú. Šumperk k vjezdu a průchodu ke stavbě garáže na st.p.č. 951/4, včetně st.p.č. 
951/4 v k.ú. Šumperk. Náklady spojené se zrušením sjednaného práva nese vlastník p.p.č. 
460/7 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3608/13 MJP – zrušení zveřejnění prodeje p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
z důvodu odstoupení žadatele od záměru odkoupit p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk zrušit 
usnesení rady města číslo 3305/13 ze dne 7.2.2013, kterým byl zveřejněn záměr města 
prodat p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3609/13 MJP – zveřejnění prodeje bytů v domě Gen. Svobody 7, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 245  na parcele  st.p.č. 253/1   
(or. označení gen. Svobody 7) v obci a k.ú. Šumperk včetně příslušenství a podílů na 
společných částech domu a pozemku pod domem st.p.č. 253/1. Kupní cena bytové jednotky a 
podílu na společných částech domu bude vypočtena v souladu se „Zásadami pro prodej 
bytových domů…“, kupní cena pozemku pod domem  1.869,--Kč/m2. Podmínky prodeje dle 
„Zásad pro prodej...“.  
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Pro dům č.p. 245 na st.p.č. 253/1 na ulici Gen. Svobody 7 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy F, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 306 kWh/(m2.rok)  
Jmenovitě: 
- bytová jednotka č. 245/3  o výměře 71,28 m2 včetně příslušenství, spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1071/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 253/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/10000 na st.p.č. 253/1  v obci a k.ú Šumperk  

- bytová jednotka č. 245/5  o výměře 77,13 m2 včetně příslušenství, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1159/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 253/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1159/10000 na st.p.č. 253/1  v obci a k.ú Šumperk  

- bytová jednotka č. 245/6  o výměře 123,88 m2 včetně příslušenství, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1862/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 253/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1862/10000 na st.p.č. 253/1  v obci a k.ú Šumperk  

- bytová jednotka č. 245/7 o výměře 61,55 m2 včetně příslušenství, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 925/10000 na společných částech domu č.p. 245 na st.p.č. 253/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 925/10000 na st.p.č. 253/1  v obci a k.ú Šumperk  

 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3610/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO VTL 
663007  DN  300  3x shybka, Šumperk – ČH sedlo“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude právo 
uložení a správy zemního vedení VTL plynovodu v předpokládané délce 20 m přes pozemky 
p.č. 2015, 2016 a 2146 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „REKO VTL 663007 DN 300 3x 
shybka, Šumperk – ČH sedlo“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,     
IČ 27768961. 
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/bm trasy jednoho vedení 
ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení 
skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí 
na své náklady budoucí oprávněný 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 2.200,--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  30. 6. 2015 

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

- souhlas s provedením stavby pro účely vedení stavebního řízení byl vydán vlastníkem 
dotčených pozemků na základě uzavřené Smlouvy o zřízení práva provést stavbu 
OBCH/0068/2012 /Pe ze dne 1. 2. 2013 

 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3611/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva provést stavbu dešťové kanalizace 
v rámci stavby „Komunikace za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení práva 
provést stavbu, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního vedení dešťové 
kanalizace v předpokládané délce 6 m, včetně umístění 1 ks kanalizační šachty D1 přes 
pozemek p.č. 223/2 v k.ú. Horní Temenice, v rámci stavby „Komunikace Za Hniličkou“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Z. S., bytem Šumperk. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
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 šachty 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, úhrada 
bude provedena oprávněným v termínu do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona 

- budoucí povinný, jako vlastník dotčeného pozemku zároveň uděluje budoucímu 
oprávněnému souhlas s provedením předmětné stavby pro účely vedení stavebního řízení 
a samotné realizace stavby 

 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
        

3612/13 Smlouva o poskytnutí dotace z ROP SM – „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0021/OKP na realizaci 
projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku“, CZ.1.12/2.2.00/29.01468.  
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3613/13 Budoucí smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě   

schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
(nové odběrné místo pro veřejné WC ve Smetanových sadech) s provozovatelem distribuční 
soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247229035. 
 
       Termín:  15.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3614/13 Budoucí smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě   

schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
(nové odběrné místo pro 2 energosloupky na ul. Gen. Svobody „na točáku“) s provozovatelem 
distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,           
IČ 247229035. 
 
       Termín:  15.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3615/13 Provoz WC ve Smetanových sadech 

schvaluje 
letní provoz WC ve Smetanových sadech od dubna do října příslušného roku.  
 
       Termín:  15.6.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3616/13 Stavba „Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce přípojky 

jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk 
Šperlich 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 
Vašíček 

 
- minimální seznam zájemců ve složení:  

ADVANTA Servis, s.r.o., Rapotín 135, 788 14, IČ 60707216 
STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, 789 63, IČ 25827375 
PAVOK spol. s r.o., Krenišovská 556, Vikýřovice, 788 13, IČ 45194301 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, Šumperk, 787 01, 
IČ 47674911 
Provozní Nový Malín, s.r.o., Nový Malín 240, 788 03, IČ 25861905 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3617/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování 
energetické náročnosti“        

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ vyloučit 
uchazeče EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41, IČ 26820897, 
z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
 

3618/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování 
energetické náročnosti“        

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ zhotovitelem 
akce OMLUX spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00, IČ 
61944840. Nabídková cena je 8.825.252,--Kč bez DPH, tj. 10.678.555,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3619/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – snižování 
energetické náročnosti“        

ukládá 
vedoucí odboru FAP navýšit rozpočet na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku – 
snižování energetické náročnosti“ o částku 1,9 mil. Kč.  
 
       Termín:  30.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3620/13 Stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, I. etapa – příjezdová 
komunikace“  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Parkovací dům při ul. 

Finské, Šumperk – Temenice, 1. etapa – příjezdová komunikace“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk 
Šperlich 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 
Vašíček 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava – Svinov, 721 08,            
IČ 60838744 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, 787 92, IČ 00150584 
EKOZIS spol. s r.o.,  Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, 789 01, IČ 41031024 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, 792 01, IČ 62360213 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, 787 01, IČ 25898671 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3621/13 Stavba „Chodník ul. Bohdíkovská  v Šumperku – Temenici“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici“ 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 

pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Luděk   
Šperlich 

 
 náhradníci 
 Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Tomáš 

Vašíček 
 
- minimální seznam zájemců ve složení: 

STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, 721 08,               
IC 60838744 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, 787 92, IČ 00150584   
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, 789 01, IČ 41031024 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, 792 01, IČ 62360213 
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk, 787 01, IČ 25898671 
 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3622/13 Veřejná zakázka „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou včetně 
rekonstrukce komunikací dotč. stavbou v Šumperku – dešťová kanalizace“ 

schvaluje 
na základě doporučení  komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou vč. rekonstrukce komunikací 
dotč. stavbou v Šumperku – dešťová kanalizace“ zhotovitelem stavby LB 2000 s.r.o., U Hřiště 
810/8, Olomouc, 779 00, IČ 64618081. Nabídková cena je 1.786.434,87 Kč bez DPH, tj. 
2.161.586,27 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3623/13 Zveřejnění záměru prodeje silničních panelů  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat silniční panely z investiční akce „Výstavba IS v ul. Sluneční, 
Západní, Sokolská, Pod Senovou vč. rekonstrukce komunikací dotč. stavbou v Šumperku – 
dešťová kanalizace“ v počtu max. 104 ks s min. cenou 150,--Kč za kus ve výběrovém řízení: 
Podmínky prodeje a konání VŘ: 
- předmět prodeje: panely  145 x 300 ...67 ks, 100 x 300.....32 ks, 120 x 300....5 ks 
- minimální cena za kus  150,--Kč bez DPH (bez ohledu na rozměr)  
- prodej všech použitelných panelů jako celku 
- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- nakládku a odvoz do 5 km platí město Šumperk 
- 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 VŘ  

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

- možnost prohlídky - stávající uložení panelů na ul. Pod Senovou je veřejně přístupné   
- termín ukončení VŘ a podání nabídek - zapečetěná obálka s iniciály kupujícího a 

nabízenou cenou za 1 ks bez DPH a včetně DPH bude odevzdána nejpozději do  
30.5.2013 v 10 hod. na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 
Rada města současně jmenuje členy komise pro konání VŘ: Ing. Petr Suchomel, PaedDr. Petr 
Holub, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Andrle. 

 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
 

3624/13 Zapůjčení obrazů Zbyňka Semeráka 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za předpokladu jejich pojištění. 
Vypůjčitel: Kultura města Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Dukelská 1093, IČ 28166426,      
293 01 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
Předmět výpůjčky: 
- Císařské erby 45x62 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PD5, v celkové hodnotě 

15.000,--Kč 
- Dvě ženy s malovanými džbány 45x62 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PCA, v celkové 

hodnotě 15.000,--Kč 
- Chlapec s erby 50x35 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PEO, v celkové hodnotě 

15.000,--Kč 
- Chlapec a kráva 35x50 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PFV, v celkové hodnotě 

7.000,--Kč 
- Čtyři hodující postavy 35x50 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PGQ, v celkové hodnotě 

5.000,--Kč 
- Lokomotiva 42x32 cm, inventarizační číslo MUSPH0009PHL v celkové hodnotě 7.000,--Kč 
Účel: výstavba obrazů Zbyňka Semeráka v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi v době od  
20. května do 24. června 2013 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 20.5.2013 do 24.6.2013. 
 
        Termín:  02.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3625/13 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: 
 
Petr Hradil, Red rat – red rat s.r.o., 8. května 18, Šumperk, IČ 24851914 
- 07.06.2013 (pátek): Red rat fest, Pavlínin dvůr, čas ukončení akce 24:00 hod. 
 
Jiří Giesel, H-club, Polská 3, Šumperk, IČ 48437514 
- 07.06.2013 (pátek): Soukromá akce Nemocnice Šumperk od 18:00 do 24:00 hod. 
- 14.06.2013 (pátek): Jazzový večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 29.06.2013 (sobota): Country večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 12.07.2013 (pátek): Večer mladých kapel od 20:00 do 24:00 hod. 
- 20.07.2013 (sobota): Swingový večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 26.07.2013 (pátek): Koncert – Country večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 02.08.2013 (pátek): Koncert – Metalový večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 16.08.2013 (pátek): Koncert – Dixielandový večer od 20:00 do 24:00 hod. 
- 31.08.2013 (sobota): Koncert – Country večer od 20:00 do 24:00 hod. 
 
IPA Šumperk ú.s. 218, Havlíčkova 8, Šumperk, IČ 70930775 
- 19.06.2013 (středa) – 20.06.2013 (čtvrtek): VIII. ročník mezinárodního bowlingového 

turnaje, Hotel Hansa (na zahrádce hotelu nebo v jeho salonku), čas ukončení akce vždy do 
24:00 hod. 

 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, Šumperk, IC 00852864 
- 01.06.2013 (sobota): Temenická pouť na Sluneční škole, zadní atrium ZŠ Šumperk, 

Sluneční 38, čas ukončení akce do 24:00 hod. 
 
        Termín:  02.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3626/13 Dodatek č. 1 smlouvy komisionářské, uzavřené s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy komisionářské s Vlastivědným muzeem v Šumperku, 
příspěvková organizace, Hlavní třída 22, Šumperk, 787 01, IČ 00098311, zast. ředitelkou 
PhDr. Marií Gronychovou.   
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3627/13 Prodejní cena propagačních předmětů 

schvaluje 
prodejní cenu propagačních předmětů: 
- turistická magnetka    40,--Kč včetně DPH/ks  
 
        Termín:  02.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3628/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, v celkové výši 9.000,--Kč, a to 5.000,--Kč od organizace MARTEK MEDICAL 
a.s., U Spalovny 4582/17, Prostějov, 796 01, IČ 47675934, a 4.000,--Kč od KARLA 
KUCHTÍKA, Nový Malín 595,788 03,  IČ 18085199. Finanční dary budou účelově poskytnuty 
na činnost kroužku mažoretek SANY III.  
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3629/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka na základě žádosti pro: 
 
RPSC ideas s.r.o., 17. listopadu 1126/43, Olomouc, 779 00, IČ 28607368 
Logo bude použito na tzv. obchodní snídani v rámci podnikatelského klubu Business for 
Breakfast. Logo bude použito na plakát akce a na pozvánku pro podnikatele a potenciální 
účastníky. Akce se koná dne 7. května 2013. 
 
       Termín:  02.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3630/13 Správní a dozorčí rada PONTIS Šumperk, o.p.s., jmenování členů 

jmenuje 
- členkou správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Alenu Mitterovou na funkční období 

od 28.6.2013 do 27.6.2016 
 

- členkou dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Mgr. Hanu Havlíčkovou na funkční období od 
2.5.2013 do 1.5.2016 

 
- členkou dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Mgr. Petru Hatoňovou na funkční období od 

2.5.2013 do 1.5.2016 
 

        Termín:  02.05.2013 
        Zodpovídá: MUDr. Mitterová 
 

3631/13 Prevence kriminality a „Systém včasné intervence“ v roce 2012 

bere na vědomí 
vyhodnocení projektů prevence kriminality na místní úrovni a vyhodnocení „Systému včasné 
intervence“ v okrese Šumperk za rok 2012. 
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3632/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0023/2010  uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. Š.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 102 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité na dobu neurčitou. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3633/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0019/2010  uzavřené dne 29. 11. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. K.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 202 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3634/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                             
č. MJP/DPS/0016/2011  uzavřené dne 7. 12. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. K.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 207 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2013 do 30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3635/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě  č. MJP/0011/2010  
uzavřené dne 14. 6. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 209 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní smlouvy z doby určité  na 
dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3636/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0018/2010  uzavřené dne 29. 11. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. P.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 304 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 1.7.2013  do  
30.9.2013.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3637/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0004/2010 uzavřené dne 15. 3. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. T.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 305 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2013 do 30. 6. 
2014. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3638/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0001/2011  uzavřené dne 18. 8. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. W.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 307 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3639/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0010/2010  uzavřené dne 14. 6. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 309 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3640/13 Byty  podle  opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0002/2010  uzavřené dne 22. 2. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. L.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 402 v domě  v ulici Bohdíkovské 2336/24 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude změna doby nájmu v čl. I shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3641/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0006/2012  uzavřené dne 10. 9. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. B.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  v ulici Gagarinově 2376/11 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3642/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem  změny doby nájmu k nájemní smlouvě                                      
č. MJP/DPS/0012/2011  uzavřené dne 20. 9. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a B. V.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  v ulici Gagarinově 2376/11 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude změna doby nájmu   v  čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3643/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0004/2012  uzavřené dne 26. 3. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. K.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě  v ulici Gagarinově 2376/11 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3644/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0008/2010  uzavřené dne 24. 5. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a K. S.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  v ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu    v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3645/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0003/2011  uzavřené dne 20. 4. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. R.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  v ulici Gagarinově 2376/11 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3646/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0016/2010  uzavřené dne 25. 11. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. V.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 16 v domě  v ulici Gagarinově 2377/13 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu  v čl. I shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité na dobu neurčitou. 
  

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3647/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0009/2010  uzavřené dne 21. 5. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. F., bytem Temenická 
2795/109, Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 107 v domě  v ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3648/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0007/2011  uzavřené dne 1. 6. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a O. T., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 109 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude změna doby nájmu    v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3649/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0006/2011  uzavřené dne 14. 4. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a O. P.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 202 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3650/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0021/2010  uzavřené dne 25. 11. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a O. T.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 205 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu   v  čl. I  shora citované nájemní 
smlouvy z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3651/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem  změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0002/2012  uzavřené dne 20. 2. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. Ž., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 207 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude změna doby nájmu  v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3652/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0015/2011  uzavřené dne 6. 12. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a O. B., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 304 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude změna doby nájmu   v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3653/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0014/2010  uzavřené dne 14. 9. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. S., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 306 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3654/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem  změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0022/2010  uzavřené dne 25. 11. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. Š., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 402 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude změna doby nájmu  v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3655/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem  změny doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0006/2010  uzavřené dne 31. 3. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. D., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 404 v domě  v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 4 bude změna doby nájmu   v čl. I  shora citované nájemní smlouvy 
z doby určité  na dobu neurčitou. 
 

Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3656/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. 271/2007-DPS  uzavřené dne 29. 11. 2007  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. Ř., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  v ulici Temenické 3045/104 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2016.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3657/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0001/2010 uzavřené dne 5. 5. 2010  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. 3 v domě  v ulici Temenické 3045/104 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2016.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3658/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                            
č. 266/2007-DPS uzavřené dne 4. 7. 2007  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. K.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 5  v domě  v ulici Temenické 3045/104 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2016.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3659/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. 281/2008-DPS uzavřené dne 25. 6. 2008  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. B.,  bytem Šumperk zastoupenou 
opatrovníkem M. L.,  bytem  Vikýřovice, jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 8  v domě  
na ulici Temenické 3045/104 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2016.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3660/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. 282/2008-B  uzavřené dne 17. 7. 2008  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. K.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3661/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. 280/2008-B  uzavřené dne 16. 6. 2008  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. T.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 7 v domě  v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3662/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0007/2009  uzavřené dne 21. 9. 2009  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Š. D.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 8 v domě  v ulici Temenické 2795/109                  
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3663/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0009/2011  uzavřené dne 28. 6. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. P.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 13 v domě  v ulici Temenické 2795/109                 
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3664/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0001/2012  uzavřené dne 21. 2. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. B.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  v ulici Temenické 2795/109                
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3665/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0003/2012  uzavřené dne 22. 2. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  E. W.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 16 v domě  v ulici Temenické 2795/109                
v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3666/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0005/2012  uzavřené dne 26. 3. 2012  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  L. H.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 21  v domě  v ulici Temenické 2795/109              
v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do  30. 6. 
2014.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3667/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                 
č. MJP/DPS/0008/2011  uzavřené dne 29. 6. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  P. A.,  bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 24  v domě  v ulici Temenické 2795/109               
v Šumperku. Předmětem dodatku   č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2013  do         
30. 6. 2014. 
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3668/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 9 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, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. K., zastoupeným zákonnými 
zástupci H. F. a  J. K., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1  v domě  
v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 9 bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 7. 2013  do  30. 9. 2013.  
 

Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.      Ing. Marek Zapletal   v.r. 
       starosta                     1. místostarosta 
 
 

 


