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Spis. zn.: 38533/2013 
   Č.j.: 39315/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 68. schůze rady města Šumperka ze dne 23.5.2013.   
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. 

3673/13 Rozpočtová opatření č. V roku 2013  města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. V roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši   15.177 tis. Kč 
výdaje ve výši    14.497 tis. Kč 
 
příjmy celkem    477.349 tis. Kč 
výdaje celkem    532.518 tis. Kč 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3674/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku D. Š., bytem Šumperk, na zakoupení speciálního 
mechanického vozíku na florbal. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3675/13 Rozpracování usnesení ZM č. 908/13 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2014 částku do 2.921.000,--Kč 
na výkup pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3676/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení:  3463/13, 3464/13, 3484/13, 3485/13, 3487/13, 3488/13, 3493/13, 
3494/13, 3495/13, 3498/13, 3499/13, 3501/13, 3502/13, 3503/13, 3504/13, 
3511/13, 3513/13, 3514/13, 3519/13, 3521/13, 3522/13, 3523/13, 3524/13, 
3525/13, 3526/13, 3527/13, 3528/13, 3529/13, 3530/13, 3532/13, 3533/13, 
3535/13, 3536/13, 3537/13, 3538/13, 3542/13, 3544/13, 3545/13, 3548/13, 
3549/13, 3550/13, 3551/13, 3552/13, 3553/13, 3554/13, 3555/13, 3556/13, 
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3557/13, 3558/13, 3559/13, 3560/13, 3603/13, 3605/13, 3606/13, 3608/13, 
3617/13, 3618/13, 3624/13, 3625/13, 3626/13, 3627/13, 3628/13, 3629/13, 
3630/13,   3517/13.   
 

3677/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
3462/13 do 06.06.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3496/13 do 06.06.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3678/13 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 8,5 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a 
dle usnesení RM č. 3606/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – kavárna PředMěstí, Gen. Svobody 30, Šumperk – předzahrádka 
typ 1. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3679/13 MJP – předzahrádka  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 10 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a 
dle usnesení RM č. 3606/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – Pivnice Lužickosrbská 7,  Šumperk – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3680/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – přeložka nadzemního vedení VNk „Šumperk       
– Zábřežská, přeložka vedení VN“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  
nadzemního kabelového vedení VN v délce 9,45 m, včetně umístění 1 ks podpěrného sloupu, 
přes pozemek p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk - název stavby „Šumperk – Zábřežská, přeložka 
vedení VN“. 
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 
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 4.040,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 830,--Kč včetně DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 
výši 4.870,--Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0044/2012/Pe ze dne 19.12.2012, uhradí povinný oprávněnému 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 

        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3681/13 MJP – výpůjčka – DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.5.2013 do 19.5.2013 dle usnesení RM č. 3601/13 ze dne 2.5.2013, 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) 
- půjčitel: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- vypůjčitel: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01, 

IČ 25852957 
- doba výpůjčky: neurčitá od 1.7.2013 
- účel: odlehčovací byt pro děti a mladé dospělé s poruchami autistického spektra 
- služby spojené s užíváním bytu se vypůjčitel zavazuje hradit přímo dodavatelům  

 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3682/13 MJP – výpůjčka – DĚTSKÝ KLÍČ  Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.5.2013 do 19.5.2013 dle usnesení RM č. 3602/13 ze dne 2.5.2013, 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  
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- vypůjčitel: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01,  

IČ 25852957 
- 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 
- služby spojené s užíváním nebytového prostoru se vypůjčitel zavazuje hradit půjčiteli 

paušální částkou ve výši 400,--Kč + DPH v platné výši měsíčně  
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3683/13 MJP – Divadlo Šumperk, s.r.o. – změna jednatele 

RM ve věci  města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 
v působnosti valné hromady:  
 
bere na vědomí  
rezignaci Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, na funkci jednatele společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906.  
 
 

3684/13 MJP – Divadlo  Šumperk, s.r.o. – změna jednatele 

RM ve věci  města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 
v působnosti valné hromady:  
 
schvaluje 
jako okamžik zániku funkce jednatele společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906, Mgr. Zdeňka Brože, bytem  Šumperk, ve 
smyslu ust. § 66 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, den 
23.5.2013. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 3685/13 MJP – Divadlo  Šumperk, s.r.o. – změna jednatele 

RM ve věci  města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 
v působnosti valné hromady:  
 
jmenuje 
s účinností od 24.5.2013 jednatelem společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906, Mgr. Tomáše Potěšila, bytem Šumperk. 
 
       Termín:  24.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3686/13 MJP – realizace prodeje pozemků u domu Reissova 27, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
23.5.2011 do 8.6.2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 19.5.2011  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 358/11 ze dne 12.9.2011, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje st.p.č. 1592/2 o výměře 255 m2, p.p.č. 1999/37 o výměře 11 m2, 
p.p.č. 1999/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/32 o výměře 82 m2, p.p.č. 1999/33 o výměře    
74 m2, p.p.č. 1999/34 o výměře 92 m2, vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
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- účel prodeje: zahrada a vstupy 
- kupní cena 300,--Kč/m2, uhrazena v souladu se smlouvou obch/0091/2011 
- kupující: M. a A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 

1999/32,  J. a A. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2, p.p.č. 1999/3 
a p.p.č. 1999/37, P. a O. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 
1999/33, všichni bytem Šumperk a   J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 
1592/2 a p.p.č. 1999/34, bytem Bludov, PSČ 789 61 

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

        
Termín:  20.06.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3687/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Skladová hala MoSeV Olomouc, s.r.o., 
vodovodní a kanalizační přípojka“, or. při ul. Banskobystrické 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní a 
kanalizační přípojky v celkové délce 38,56 m přes pozemek p.č. 1567/3 v k.ú. Šumperk, 
název stavby „Skladová hala MoSeV Olomouc s.r.o., vodovodní a kanalizační přípojka“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
MoSeV Olomouc s.r.o., se sídlem  Pavlovická 15/53, Olomouc – Pavlovičky, PSČ 779 00,         
IČ 48399183. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  4.199,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 199,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 4.000,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/08/07/Foj ze dne 27.4.2007, uhradí oprávněný v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode uzavření smlouvy. 

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3688/13 MJP – drobné vodní toky – Bratrušovský  potok a Temenec – žaloba na určení 
vlastnictví 

schvaluje 
podání žaloby na určení vlastnictví k nemovitostem – pozemkům druh vodní plocha, které tvoří 
koryto drobného vodního toku Bratrušovský potok a drobného vodního toku Temenec 
v Šumperku. 
 
Žalobce: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 787 01, IČ 00303461 
 
Žalovaný: Česká republika  –  Povodí Moravy s.p., se sídlem  Dřevařská 11, Brno, PSČ 

601 75, IČ 70890013. 
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Předmětem soudního řízení je určení, zda Česká republika – Povodí Moravy, s.p., je vlastníkem  
pozemků – druh vodní plocha tvořící koryto drobného vodního toku Bratrušovský potok a 
drobného vodního toku Temenec v Šumperku. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3689/13 MJP – zveřejnění pronájmu  pozemku p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk, or. Javoříčko 7 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1346/6 o výměře 105 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Javoříčko 7. 
 
Účel nájmu:  veřejně přístupná zelená plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 

Javoříčko 7, Šumperk 
Nájemné:  1,--Kč/k celku/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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3690/13 MJP – zveřejnění pronájmu  pozemku st.p.č. 5611 v k.ú. Šumperk, or. Javoříčko  3 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 5611 o výměře 13 m2  v k.ú. Šumperk,  
or. ul. Javoříčko 3. 
 
Účel nájmu:  pozemek pod ostatní stavbou  
Nájemné:  30,--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:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3691/13 MJP – zveřejnění pronájmu  pozemku p.č. 555/24 v k.ú. Šumperk, or. Balbínova 22 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 555/24 o výměře 1152 m2  v k.ú. Šumperk,  
or. ul. Balbínova 22. 
 
Účel nájmu:  zahrada k bytovému domu Balbínova 22, Šumperk  
Nájemné:  5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 1.1.2014, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez 

udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3692/13 MJP – pronájem části p.p.č. 2211/26 v k. ú. Šumperk, or. před domem J. z Poděbrad 
1325/71 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
16.01.2013 do 01.02.2013 dle usnesení rady města č. 3235/13 ze dne 10.01.2013 
pronájem části p.p.č. 2211/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Účel nájmu:  odstavení vozidel zákazníků před poskytnutím služeb nebo po poskytnutí 

služeb v dílně, k nakládce a vykládce materiálu a zboží pro činnost pneuservisu 
Nájemci: R. P.,  bytem Šumperk 
  V. P.,  bytem Šumperk 
Nájemné:  110,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 

bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky: 
- nájemci budou na své náklady provádět opravu a údržbu včetně čištění pronajatého 

pozemku 
- nájemci budou provádět zimní údržbu 
- vozidla odstavená na pronajatém pozemku nebudou nijak omezovat průchod chodců a 

výjezd autobusů městské dopravy z vedlejší  autobusové zastávky 
- nájemci se zavazují, že na pronajaté ploše nebude provozována služba pneuservisu 
 
        Termín:  31.07.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3693/13 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění vjezdu ke garáži 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk  (za domem ul. 
Jesenická 1547/35 v Šumperku). 
 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Uživatel práva:  manželé M. a A. P., oba bytem Šumperk 
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok 
    úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku. 
Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

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

Účel:  zajištění vjezdu ke garáži uživatelů práva na pozemku  p.č. 1413/4            
v k. ú. Šumperk 

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

 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3694/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – vodovodní a kanalizační přípojka pro RD Na 
Kopečku 3221/22B v Šumperku, manželé J.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 1845/83 a 1845/134 v k.ú. 
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
M. a R. J.,  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 dohodou v jednorázové částce  

100,--Kč včetně platné sazby DPH. Finanční vyrovnání bylo provedeno na základě Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0058/2009/Šu ze dne 21.10.2009 

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

Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3695/13 MJP – výpůjčka nebytového prostoru – zasedací místnost Jesenická 31 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 07.05.2013 do 23.05.2013 dle usnesení RM č. 3603/13 ze dne 02.05.2013, 
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, za následujících podmínek: 

 
- půjčitel: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČ 00303461 
- vypůjčitel: Konfederace politických vězňů ČR, pobočka 58, Šumperk a Pomocné technické 

prapory, územní organizace Šumperk 
- účel: kancelářský prostor pro činnost Konfederace politických vězňů, pobočka 58, 

Šumperk a Pomocných technických praporů (PTP), územní organizace Šumperk 
- doba výpůjčky: neurčitá, od 01.07.2013 každé úterý v měsíci od 8.00 hod. do 12.00 hod.  
 

       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3696/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Samoobslužná automatická myčka aut, Typ  3+1P“, or. při ul. 
Žerotínově 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu uložení a správy zemního vedení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes 
pozemek p.č. 2047/8 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 6 m, v rámci stavební 
akce „Samoobslužná automatická myčka aut, Typ 3+1 P“. 
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Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Autovitamin Network s.r.o., se sídlem U Zvonařky 2536/1a, Praha, PSČ 120 00, IČ 24258920. 
 
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 minimální částce 
1.000,--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  30.6.2015 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31.1.2016 
 

        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3697/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva 
provést stavbu „Samoobslužná automatická myčka aut, Typ  3+1P“, or. při ul. 
Žerotínově 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu uložení a správy zemního vedení přípojky NTL plynovodu přes pozemek p.č. 2047/8 
v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 3 m, v rámci stavební akce „Samoobslužná 
automatická myčka aut, Typ 3+1 P“. 
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. 
Vedlejší účastník – investor: 
Autovitamin Network s.r.o., se sídlem U Zvonařky 2536/1a, Praha, PSČ 120 00, IČ 24258920. 
 
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 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 
1.000,--Kč včetně platné sazby DPH, 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. 

- 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 31.1.2016 

 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3698/13 MJP – akce „Balbínova 17, Šumperk – celková rekonstrukce volného bytu“,  dodatek 
č. 1 k S0D 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0002/2013 ze dne 28.3.2013, uzavřené s 
firmou STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 
IČ 25827375, na akci „Balbínova 17, Šumperk – celková rekonstrukce volného bytu“ na 
provedení méněprací do minimální výše 1.619,83 Kč bez DPH. Smluvní cena díla se snižuje a 
upravuje na maximálně 341.650,17 Kč bez DPH (tj. 392.897,70 Kč včetně DPH). 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3699/13 MJP – akce „Nemocnice Šumperk – generální oprava systému EPS“,  dodatek č. 1 
k S0D 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0001/2013 ze dne 15.3.2013, uzavřené s 
firmou MORAVE.Cz, s.r.o., se sídlem K Lužím 300, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČ 26861160, na 
akci „Nemocnice Šumperk – generální oprava systému EPS“ na provedení méněprací do 
minimální výše 3.593,33 Kč bez DPH. Smluvní cena díla se snižuje na maximálně 407.429,86 
Kč bez DPH (tj. 492.990,13 Kč včetně DPH). 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3700/13 MJP – vypsání veřejné zakázky na akci „Hlavní třída 31, Šumperk – rekonstrukce 
zdroje tepla“ 

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

zakázkách, v platném znění, na akci „Hlavní třída 31, Šumperk – rekonstrukce zdroje 
tepla“ 
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- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Oto Sedlář, Lubomír Polášek  
    
náhradníci  
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Eva Zatloukalová, 
Pavel Hegedüs  

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČ 26865360 
TESPO – topenářské centrum s.r.o., se sídlem 8. května 2952/24, Šumperk, IČ 25868349 
Hájek - Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
26825180 
ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČ 25844750 
SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČ 25350129 

 
        Termín:  15.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3701/13 MJP – vypsání veřejné zakázky na akci „Nemocnice  Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“ 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb.,       

o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele akce „Nemocnice Šumperk – 
rekonstrukce výtahu v pavilonu F“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek   
    
náhradníci  
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela Kallasová, Pavel 
Hegedüs 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3702/13 MJP – prodej pozemků u domu Nemocniční 18, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a 2883/12 ze dne 
1.11.2012 schválit prodej části p.p.č. 355/3 o výměře 317 m2, části p.p.č. 2274 o výměře 
1m2 a p.p.č. 2273/1  o výměře 279 m2, dle GP p.p.č. 355/11 o výměře 146 m2, p.p.č. 
355/12 o výměře 146 m2, p.p.č. 2273/3 o výměře 130 m2, p.p.č. 2273/4 o výměře 115 m2 
a p.p.č. 2273/1 o výměře 60 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 18, Šumperk    
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
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- kupující: D. H.,   p.p.č. 2273/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, A. 

K.,  p.p.č. 355/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1,  P. a M. O., 
p.p.č. 2273/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1 a  J. a  J. T., p.p.č. 
355/11 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, všichni bytem Šumperk 

- kupující A. K., jako vlastník stavby na p.p.č. 2273/4, se zaváže, že nejpozději do 
30.9.2014 odstraní na vlastní náklady stavbu na p.p.č. 2273/4, kterou odkupuje D. H.  
Pokud nebude stavba odstraněna v termínu, bude vlastníkem p.p.č. 2273/4 odstranění 
stavby řešeno jako odstranění stavby nepovolené   

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru a podíl na 
nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5.000,--Kč  

 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing.  Répalová 
 

3703/13 MJP – budoucí prodej pozemků u domu Nemocniční 20, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a 2883/12 ze dne 
1.11.2012 schválit budoucí prodej části p.p.č. 355/3 o výměře 249 m2 a části p.p.č. 2274      
o výměře 268 m2, dle GP p.p.č. 355/3 o výměře 249 m2 a p.p.č. 2274 o výměře 268 m2, vše 
v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 20, Šumperk    
- kupní cena:  300,-Kč/m2, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude uhrazena 1. 

splátka ve výši min. 10% kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách 
po dobu 11 měsíců  

- budoucí kupující:  J. a D. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, bytem Malá Morava, PSČ 788 33, M. 
a M. H.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, P. a M. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
355/3 a spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274 a M. T.,  spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, 
všichni bytem Šumperk 

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými budoucími kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  neplacený podíl si 
odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději       
k datu 31.12.2014   

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné 

- při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazen podíl  nákladů za vyhotovení 
geometrického plánu, který činí 1.350,--Kč 
 

        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3704/13 MJP – budoucí prodej pozemků u domu Nemocniční 20, Šumperk 

neschvaluje 
pro  vlastníky bytových jednotek v domě Nemocniční 790/20, Šumperk zřídit věcné břemeno 
přístupu ke studni na části p.p.č. 355/3 a části p.p.č. 2273/1, dle GP p.p.č. 2273/1 vše  v k.ú. 
Šumperk za účelem čerpání vody ze studny  z důvodu, že není zdroj vody ze studny  na shora 
uvedených částech pozemků vlastníky bytových jednotek v domě Nemocniční 790/20, 
Šumperk využíván a po dobu cca 30 let užíván nebyl. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3705/13 MJP – prodej části p.p.č. 555/27 v k.ú. Šumperk, or. mezi domem Vančurova 32       
a řadovými garážemi 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.2.2013 do 27.2.2013 dle usnesení rady města č. 3315/13 ze dne 7.2.2013 schválit 
prodej části p.p.č. 555/27 o výměře 24 m2, dle GP p.p.č. 555/35 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zajištění vjezdu do garáže    
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující: P. a H. S.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek k 

zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3706/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3382/13  

ruší 
usnesení rady města č. 3382/13 ze dne 28.2.2013, kterým bylo  schváleno zveřejnění 
prodeje části p.p.č. 2047/9 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3707/13 MJP – prodej části p.p.č. 2047/9, dle GP p.p.č. 2047/51 v k.ú. Šumperk, or. 
křižovatka ul. Žerotínovy a Jesenické směrem k železničnímu přejezdu 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit  prodej části p.p.č. 2047/9 o výměře 310 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- kupní cena: 600,--Kč/m2 včetně zpevněného asfaltového povrchu 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
        Termín:  30.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3708/13 MJP – realizace prodeje p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk, or. za domem Komenského 12, 
Šumperk 

schvaluje 
v souladu s usnesením rady města č. 1660/11 ze dne 10.11.2011 a usnesením č.  2519/12 
ze dne 7.6.2012, kterými bylo schváleno uzavření budoucího věcného břemene, zřídit za 
podmínek schválených ve shora uvedených  usneseních  rady města ve prospěch oprávněných 
budoucích vlastníků p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk, jmenovitě J. a M. H.,  F. a L. N.,  I. a M. V., H. 
S.,  všichni bytem Šumperk a I. D.,  bytem  Šumperk, věcné břemeno průchodu a vjezdu přes 
p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, které bude povinným z věcného břemene. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3709/13 MJP – realizace prodeje p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk, or. za domem Komenského 12, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č. 1565/11 ze dne 20.10.2011  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 440/11 ze dne 15.12.2011, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje p.p.č. 150/3 o výměře 295 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena 300,--Kč/m2, v případě nedoplatku kupní ceny bude tento doplacen před 

podpisem kupní smlouvy 
- kupujícím se uznává sleva z kupní ceny celkem 6.000,--Kč za zřízení věcného břemene 

průjezdu přes p.p.č. 150/3  ke garáži na st.p.č. 3916, vše v k.ú. Šumperk   
- kupující: J. a M. H.,  F. a L. N., I. a M. V., H. S.,  všichni bytem Šumperk a I. D.,  bytem 

Šumperk, každý z kupujících odkoupí spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 150/3 
v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3710/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku st.p.č. 5458 v k.ú. Šumperk, pozemek pod 
stavbou části prodejního stánku na parkovišti u nemocnice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek st.p.č. 5458 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel nájmu:   pozemek pod stavbou prodejního stánku spol. PNS Grosso s.r.o. 
Nájemné:   55,--Kč/m2/rok 
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Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční 

Podmínky:  povinnost nájemce odstranit stánek po ukončení nájemního vztahu 
vlastním nákladem 

 
      Termín:  31.08.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3711/13 MJP – změna smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NNP/0028/2008, společenské 
středisko Sever  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8.2003, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem jako pronajímatelem a PONTIS 
Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostor část I. NP označené jako kulturní středisko v budově č.p. 2620 
na st.p.č. 4542 v k.ú. Šumperk (or. ul. Temenická 5). Předmětem dodatku je následující 
doplnění výše uvedené smlouvy:  
- pronajímatel bere na vědomí, že nájemce provede od doby převzetí do užívání předmětu 

nájmu stavební úpravy. Podrobné vymezení těchto stavebních úprav a návrh záměru 
dispozičního řešení bude před zahájením stavebních prací předložen pronajímateli 
k odsouhlasení. Pronajímatel se tímto zavazuje dát nájemci souhlas a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost (podat ohlášení, příp. žádost o stavební povolení k příslušnému 
stavebnímu úřadu, umožnit stavební firmě – jednotlivým řemeslníkům přístup do budovy a 
po nezbytnou dobu průjezd a parkování za účelem dovozu a odvozu stavebního materiálu 
a sutě apod.).  Tento souhlas není pronajímatel povinen nájemci udělit, pokud jím 
navržené dispoziční řešení nebo požadované stavební úpravy budou v rozporu 
s příslušnými stavebními a bezpečnostními předpisy nebo jejich provedení povede k 
poškození budovy (statika, zatékání). 

- bez odsouhlasení stavebních úprav pronajímatelem není nájemce oprávněn tyto provádět. 
Pokud však pronajímatel nájemci odmítne udělit souhlas s jejich provedením v rozporu s 
podmínkami shora uvedenými nebo bude v jejich provádění bránit či neposkytne 
součinnost k jejich provedení, je nájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

- po ukončení nájemního vztahu není nájemce povinen uvést předmět nájmu do původního 
stavu, a to za předpokladu, že dohodnuté stavební úpravy provede v rozsahu 
odsouhlaseném pronajímatelem 

- nájemce vložil do rekonstrukce/dostavby najatých prostor částku v max. výši 1.100.000,-- 
Kč a zhodnotil tak pronajímatelovu nemovitost. Smluvní strany se dohodly, že nájemce 
nemá nárok na vypořádání zhodnocení pronajaté nemovitosti.  

- v případě, že tato nájemní smlouva zanikne před sjednanou dobou nájemního vztahu, je 
pronajímatel povinen uhradit nájemci prokazatelně vynaložené náklady spojené 
s rekonstrukcí/dostavbou nemovitosti. Splatnost tohoto závazku nastává dnem, kdy se 
skutečnost zániku této nájemní smlouvy z uvedených důvodů projevila a stala se tak 
stranám nepochybně známou.  

        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3712/13 MJP – realizace prodeje pozemků u domu Reissova 23, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
17.5.2010 do 2.6.2010 dle usnesení rady města č. 5263/10 ze dne 13.5.2010 a od 
28.7.2011 do 15.8.2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 21.7.2011  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 691/12 ze dne 20.9.2012, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2, p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 
3203 o výměře 51 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2, p.p.č. 
1999/38 o výměře 55 m2 , p.p.č. 1999/39 o výměře 58 m2 , p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2 ,  
p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada a vstupy 
- kupní cena 300,--Kč/m2, uhrazena v souladu se smlouvou obch/0091/2011 

kupující: J. Č., p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, D. S., p.p.č. 1999/41, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, P. V., p.p.č. 3203, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2  a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, E. W., p.p.č. 1999/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H., p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, bytem Rapotín, PSČ 788 14, T. P.,  p.p.č. 3204, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Libina,  
PSČ 788 05, M. T.,  p.p.č. 1999/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13, M. 
a E. Č.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, Z. K.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, a A. L., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu 

       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3713/13 MJP – budoucí prodej části p.p.č. 1275/3 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č. 2887/12 ze dne 4.10.2012, schválit  
budoucí  prodej části p.p.č. 1275/3 o výměře 1160 m2, dle geometrického plánu p.p.č. 
1275/3 o výměře 278 m2, p.p.č. 1275/7 o výměře 112 m2, p.p.č. 1275/8 o výměře 110 m2, 
1275/9 o výměře 253 m2, p.p.č. 1275/10 o výměře 380 m2 a p.p.č. 1275/11 o výměře       
28 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka ve výši  min. 10% kupní 

ceny, dále bude kupní cena splácena v 11 měsíčních splátkách  
- kupujícímu p.p.č. 1275/9 bude uznána sleva ve výši 5.000,--Kč za umístění sloupu 

veřejného osvětlení a kupující p.p.č. 1275/10 bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 
1.000,-Kč za vedení veřejného osvětlení, omezení vlastnického práva bude sjednáno jako 
věcné břemeno se zápisem v katastru nemovitostí 
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- budoucí kupující: M. T.,  p.p.č. 1275/10 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1275/7, D. U.,  p.p.č. 1275/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7, M. 
U., p.p.č. 1275/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1275/11, M. V.,  p.p.č. 1275/8, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1275/11, 
všichni bytem Šumperk 

- budoucí kupující v termínu nejpozději do 31.10.2013 na své náklady zajistí opravu 
stávajícího oplocení tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškození (doplnění uvolněných 
kamenů ze zídky a oprava vyspárování kamenné zídky)  

- budoucí prodávající v případě provedené opravy oplocení ve stanoveném termínu 
budoucím kupujícím uzná slevu z kupní ceny ve výši 50.000,--Kč, sleva bude sjednána 
dodatkem ke smlouvě a budou tak poníženy splátky na kupní cenu  

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými budoucími kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že neplacený 
podíl si odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději       
k datu 31.12.2014   

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné 

- budoucí prodávající se zavazuje, že na své náklady, v případě vydaného pravomocného 
rozhodnutí ke kácení, zajistí vykácení 2 lip a 1 břízy v termínu nejpozději do 28.2.2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3714/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk, zahrada u domu 
Uničovská 48,  Šumperk, lokalita u Benátek 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 1378/3 o výměře 1892 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel nájmu:  a) zahrada u domu Uničovská 48, Šumperk 
  b) individuální využití 
Nájemné:  a) 1,--Kč/celek/rok 

b) 5,--Kč/m2/rok  
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky: povinnost nájemců provádět celoroční údržbu vlastním nákladem, do doby 

odstranění oplocení plochy k individuálnímu využití o výměře cca 170 m2 
nájemci uhradí nájemné za tuto plochu ve výši ad b). 

 
       Termín:  03.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3715/13 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk, zahrada 
u domu Uničovská 48,  Šumperk, lokalita u Benátek 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1378/3 v k.ú. Šumperk. 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Uživatel práva:  M. S.,  bytem Šumperk 
   V. Z.,  bytem  Šumperk 
   B. H.,  bytem Šumperk 
   P. M., bytem Vikýřovice, PSČ 788 13 
Účel:   zajištění vjezdu ke garážovým stáním v domě Uničovská 48, Šumperk 
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/rok/1 garážové stání 
    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:   celoroční údržba příjezdové plochy společně s dalšími uživateli vjezdu 
vlastním nákladem uživatelů 

 
      Termín:  31.08.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3716/13 MJP – dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby VBb/0020/2012/Pe – změna trasy STL plynovodu – 
„Výstavba  - lokalita Skalka -  Šumperk, Dolní Temenice“ 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby VBb/0020/2012/Pe ze dne 28. 08. 2012, uzavřenou mezi městem Šumperk, 
jako budoucím povinným, spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, jako budoucím oprávněným a spol. Green 
Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc – Chválkovice, PSČ 772 00, IČ 
28599292, jako investorem, jejímž předmětem je budoucí závazek města Šumperka uzavřít 
ve prospěch spol. SMP Net, s.r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu 
uložení a správy zemního vedení STL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 
274/1, 274/2, 274/3, 879/6 a ZJE EN 879/101 v k.ú. Dolní Temenice, v rámci stavební 
akce: „Výstavba -  lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“. 
Dodatkem č. 1 dojde ke změně dotčených pozemků, přičemž nově bude trasa plynovodu 
vedena přes pozemky p.č.  274/1, 274/10, 274/12, 879/7 a ZJE EN  879/101  v k.ú. Dolní 
Temenice, v souladu s doloženou změnou projektové dokumentace zhotovitele Cekr CZ s.r.o., 
zak. č. 0351-10/1, datum III/2013. 
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami. 
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0020/2012/Pe se nemění. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3717/13 Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu soudržnosti 
Střední Morava „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0032/OKP na realizaci 
projektu „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“, CZ.1.12/2.2.00/31.01510. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3718/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „MŠ Prievidzská – rekonstrukce elektroinstalace“ 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Prievidzská – 
rekonstrukce elektroinstalace“ vyloučit uchazeče HUDECZEK SERVICE s.r.o., Stonavská 287, 
Albrechtice, PSČ 735 43,  IČ 47682639.¨ 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3719/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „MŠ Prievidzská – rekonstrukce elektroinstalace“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Prievidzská – 
rekonstrukce elektroinstalace“ zhotovitelem akce QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 
Brno, PSČ 639 00, IČ 28265971. Nabídková cena je 753.998,--Kč bez DPH, tj. 912.338,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3720/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MŠ Zahradní – snižování energetické náročnosti“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Stavební úpravy MŠ Zahradní – snižování energetické 
náročnosti“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Jiří 
Frys 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Helena Miterková, Ing. 
Pavel Langer  
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3721/13 Akce „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku – nákup automobilu“ 

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

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

- 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, Mgr. Miroslav 
Adámek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Roman Novotný,     
Mgr. Jiří Novák 

 
- minimální seznam zájemců ve složení:  

ELITcar s.r.o., Partyzánská 1461/49, Bruntál, PSČ 792 00, IČ 26795248 
Auto Kubíček s.r.o., Zábřežská 74, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25895443 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 00150584 
Centrum Moravia spol. s r.o., Horní Lán 415/3, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 25367862 
Autocentrum Olomouc s.r.o., Horní Lán 415/3, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 257446731 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3722/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Šumperku – vybavení“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – vybavení“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,    
Mgr. Miroslav Adámek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Pavla Skálová, Mgr. Jiří 
Novák 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
ONJASI Truhlářství s.r.o., Havlíčkova 2041/29c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 28645600 
Radomír Schauer, Husova 456, Bludov, PSČ 789 61, IČ 10658149 
HS STYL Interiér s.r.o., Stará 205, Bludov, PSČ 789 61, IČ 27857662 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3723/13 Akce „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ – dodatek č. 5 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4/11 ze dne 7.6.2011, uzavřené s firmou SAN-JV 
s.r.o., Lidická 56, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 64618951,  na akci „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“ na odpočet nevyčerpané rezervy do minimální výše 546.178,99 Kč bez DPH. Smluvní 
cena se snižuje a upravuje na maximálně 36.499.551,76 Kč bez DPH, tj. 43.799.461,96 Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3724/13 Uherskohradišťská charta 

bere na vědomí 
znění textu tzv. „Uherskohradišťské charty“ sepsané v rámci národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy. 
 

3725/13 Uherskohradišťská charta 

pověřuje 
Mgr. Zdeňka Brože, starostu města Šumperka, podpisem tzv. „Uherskohradišťské charty“. 
 
       Termín:  30.12.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3726/13 Jmenování cyklokoordinátora města Šumperka 

jmenuje 
Ing. Ivanu Kašparovou, vedoucí oddělení územního plánování odboru strategického rozvoje, ÚP 
a investic, do funkce cyklokoordinátora města Šumperka. 
 
       Termín:  30.12.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3727/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MŠ Šumavská – snižování energetické náročnosti“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MŠ Šumavská – snižování energetické náročnosti“ vyloučit uchazeče:  
- Chlumecká průmyslová s.r.o., Ke Koble 1100, Pečky,  289 11,  IČ 27478599  
- RÝMSTAV  CZ spol. s r.o., Nerudova 20/1920, Rýmařov, 795 01,  IČ 25391810  
z další účasti v otevřeném řízení. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 



RM 68 – 23.05.2013 

 
22 

 

3728/13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MŠ Šumavská – snižování energetické náročnosti“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MŠ Šumavská – snižování energetické náročnosti“ zhotovitelem akce 
Haneva s.r.o., Křižíkova 2988/68g, Brno, PSČ 612 00, IČ 29291518. Nabídková cena je 
2.660.516,--Kč bez DPH, tj. 3.219.224,--Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3729/13 Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  v Šumperku – dodávka výtahu“ 

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 – 
dodávka výtahu“ vyloučit všechny uchazeče: 
- VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00,  IČ 28566637 
- VÝTAHY PARDUBICE a.s., Černá za Bory 389,  Pardubice, PSČ 533 01,  IČ 13582101 
- LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2495/35,  Šternberk, PSČ 785 01,  IČ26845687 

 
z další účasti v otevřeném řízení. Tímto se zadávací řízení ruší. 
 

Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3730/13 Veřejná zakázka „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Šumperku – dodávka výtahu“ 

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

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

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,             
Mgr. Miroslav Adámek  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Mgr. Jiří 
Novák 

       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3731/13 Veřejná zakázka „Pravidelné dodávání kompletně zpracovaných městských periodik 
– čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a měsíčníku Kulturní život Šumperka“  

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 25 a násl. zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Pravidelné 
dodávání kompletně zpracovaných městských periodik – čtrnáctideníku Šumperský 
zpravodaj a měsíčníku Kulturní život Šumperka“ v rozsahu dle schválené zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky. Zadávací řízení bude zahájeno písemnou výzvou 
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 26 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

- minimální seznam oslovených subjektů: 
Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk, PSČ 787 01,  IČ 26790530 
PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20, PSČ 788 21, IČ 69240337 
Strategic Consulting, s.r.o., Praha 10-Vinohrady, Pod Rapidem 10,  PSČ 100 00, IČ 
25792920 
Artory –Consulting, Evaldova 34A, Šumperk,  PSČ 787 01, IČ 27782921 
Jam Promotion, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25396463 
 

- členy hodnotící komise a jejich náhradníky (uvedeni v závorce), kteří budou současně plnit 
funkci členů komise pro otevírání obálek: 
Ing. Marek Zapletal (Ing. Petr Suchomel) 
Ing. Helena Miterková (Mgr. Olga Hajduková) 
Bc. Marek Juráň – šéfredaktor Uničovského zpravodaje (zástupce vydavatele Radničních 
listů statutárního města Olomouc) 
Mgr. Kamila Šeligová (Mgr. Zdeňka Daňková) 
Bohuslav Vondruška, DiS. (Mgr. Eva Rutarová) 
Ing. Mgr. Jan Havlíček (Mgr. Jaroslav Ondráček) 
Ing. Jiří Gonda (PhDr. Oldřich Svozil) 
 
Poradci: 
Mgr. Milan Šubrt (Mgr. Petra Hatoňová) 
Ing. Eva Zatloukalová (Ing. Eva Mičkechová) 
 

       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3732/13 Veřejná zakázka „Pravidelné dodávání kompletně zpracovaných městských periodik 
– čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a měsíčníku Kulturní život Šumperka“  

schvaluje 
zadávací podmínky, včetně příloh, na veřejnou zakázku „Pravidelné dodávání kompletně 
zpracovaných městských periodik – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a měsíčníku Kulturní 
život Šumperka“. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3733/13 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: 
Restaurace a hotel Koruna, Langrova 35, Šumperk, IČ 28973585 
- 29.06.2013 (sobota): svatba, restaurace a hotel Koruna, Langrova 35, Šumperk, čas 

ukončení akce 24:00 hod. 
 
Kavárna U Bílého psa, s.r.o., Bulharská 2, Šumperk, IČ 28660102 
- 15.06.2013 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, náměstí u radnice, čas 

ukončení akce 24:00 hod. 
 
        Termín:  23.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3734/13 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka 

schvaluje 
užití loga města Šumperka na základě žádosti pro: 
Kavárnu U Bílého psa s.r.o., zast. jednatelkou Mgr. Jaroslavou Valouškovou, Bulharská 214/2, 
Šumperk, IČ 28660102 
Logo bude použito na akci Sraz veteránů v srdci města Šumperka, která se koná dne 
15.6.2013. Logo bude umístěno na plakátu akce a na pozvánce pro hosty a potenciální 
účastníky.  
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3735/13 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2013/2014 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve 
městě Šumperku pro školní rok 2013/2014.  
 

3736/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, přijmout věcný dar - 593 knih                  
od občanů, MK ČR - Česká knihovna, institucí, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v celkové 
hodnotě 80.352,--Kč. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3737/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČ 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.150,--Kč, od Mgr. Romana Lipavského – 
sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČ 69202575, v souladu s § 27 odst. 5  
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3738/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.400,--Kč, od Mgr. Romana Lipavského – 
sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČ 69202575, v souladu s § 27 odst. 5  
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3739/13 Příspěvková organizace města Šumperku  - investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2         
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu 
odpočinkového zázemí v atriu školy pro žáky, v celkové výši do 120 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3740/13 Příspěvková organizace města Šumperku  - investiční fond 

schvaluje 
Středisku volného času a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082,  v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních 
výdajů, a to na pořízení osobního automobilu a pece na výpal keramiky, v celkové výši do     
630 tis. Kč. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3741/13 Výjimka z OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

schvaluje 
udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických  
nápojů na veřejném prostranství pro: 
Kavárna U Bílého psa, s.r.o., Bulharská 2, Šumperk, IČ 28660102 
- 15.06.2013 (sobota): Sraz veteránů v srdci města Šumperka, náměstí u radnice, od 10:00 

do 24:00 hod. 
 
Sun Ski Sport, s.r.o., Ramzová 342, 788 25 Ostružná, IČ 26868881 
- 21.06.2013 (pátek): Reklamní akce pro prodejnu Woox, prostor před obchodem Woox, 

Hlavní třída 16A, od 9:00 do 22:00 hod. 
 
        Termín:  23.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3742/13 Časový a obsahový program schůzí RM na 2. pololetí 2013 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na 2. pololetí 2013. 
 
       Termín:  23.05.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3743/13 Časový a obsahový program zasedání ZM na 2. pololetí 2013 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na 2. pololetí 2013. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3744/13 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1a – pracovní náplně odboru živnostenského, odboru  životního 
prostředí, odboru správního a vnitřních věcí, odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a 
bezpečnostní rady města, organizačního řádu Městského úřadu v Šumperku schváleného 
radou města dne 12.1.2012 s účinností k 1.6.2013. 
 
       Termín:  01.06.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3745/13 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského  úřadu 
v Šumperku schváleného radou města dne 12.1.2012 s účinností k 1.7.2013. 
 
       Termín:  01.07.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3746/13 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Šumperku: 
 
k 1.1.2014 – stav 194,25 zaměstnanců (viz usnesení RM č. 3211/13 ze dne 10.1.2013, 

doba určitá do 31.12.2013), nová doba určitá: 
zástup za dlouhodobé uvolnění pro výkon  
veřejné funkce 

 
k 1.1.2014 – stav 192,25 zaměstnanců -1 zaměstnanec odbor SOC (odchod do 

starobního důchodu 
-1 zaměstnanec odbor SVV (přesun  na odbor 
FAP za odchod do starobního důchodu) 

 
        Termín:  01.01.2014 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3747/13 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu, organizačního řádu Městského  úřadu 
v Šumperku schváleného radou města dne 12.1.2012 s účinností k 1.1.2014. 
 
       Termín:  01.01.2014 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3748/13 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy 
v zařizovacím obvodu Hanušovice  

schvaluje 
dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy v zařizovacím 
obvodu Hanušovice na období platnosti 2015-2024, uzavřenou mezi Městem Šumperkem 
jako objednatelem a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jako 
zhotovitelem. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3749/13 Nařízení obce č. 1/2013, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov  

schvaluje 
„Nařízení obce č. 1/2013, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov“ 
pro zařizovací obvod 704 802 Šumperk – ZO Hanušovice s účinností k 1.7.2013. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
 

3750/13 Úhrada výpisu ze zdravotnické dokumentace zaměstnance 

schvaluje 
úhradu nákladů do výše 300,--Kč zaměstnancům Městské policie Šumperk spojených se 
zajištěním výpisu ze zdravotnické dokumentace pro potřeby lékařské zdravotní prohlídky u 
smluvního pracovního lékaře.  
 
       Termín:  01.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

3751/13 Dražba  nalezených věcí 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě – jízdní kola, mobilní telefony, hodinky atd. 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci – prodej do sběrných surovin 
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 
        Termín:  19.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.      Ing. Petr Suchomel  v.r. 
       starosta                   2. místostarosta 
 

 






