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Spis. zn.: 9061/2013 
   Č.j.:    9064/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 60. schůze rady města Šumperka ze dne 7. 2. 2013.   
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 

3252/13 Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2012 

doporučuje 
nominovat na udělení ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, kategorie 
„Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2012“ hudebního 
manažera Romana Janků, majitele Agentury J+D. 
 
       Termín:  08.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3253/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3136/12 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3136/12, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene, spočívající v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky 
p.č. 2221, 2218 a 1294 v k.ú. Šumperk – název stavby „Šumperk – přepojení Obchodní 
akademie, NNk“.  
Oprava se týká stanovení výše úplaty. Místo částky 2.170,--Kč má být správně uvedena částka 
3.056,--Kč, doplatek činí 1.256,--Kč. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3254/13 Kontrola usnesení - oprava usnesení RM č. 3105/12 

opravuje 
termín plnění usnesení RM č. 3105/12 kterým byl schválen plán oprav a investic v areálu 
nemocnice Šumperk pro rok 2013 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 
30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků. V usnesení je chybně uveden termín plnění 
usnesení 31.03.2013, správně má být uveden termín 31.12.2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3255/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3236/13 

opravuje 
nadpis usnesení RM č. 3236/13, ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
když v nadpisu je chybně uvedeno „Smart Noc., NNk“, správně má být „Smart Con., NNk. Celý 
nadpis bude znít: 
MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – 8. května, par. č. 1420/2, Smart Con., NNk“, or. lokalita u křižovatky ul. 8. května 
a ul. Lidické, naproti bývalým lázním. 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3256/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení 249/11, 487/11, 488/11, 1683/11, 1790/11, 1791/11, 1874/11, 
1875/11, 2085/12, 2177/12, 2178/12, 2189/12, 2538/12, 2664/12, 2675/12, 
2701/12, 2702/12, 2703/12, 2704/12, 2706/12, 2761/12, 2762/12, 2763/12, 
2764/12, 2789/12, 2790/12, 2809/12, 2813/12, 2814/12, 2819/12, 2827/12, 
2843/12, 2844/12, 2845/12, 2846/12, 2847/12, 2848/12, 2849/12, 2855/12, 
2856/12, 2857/12, 2858/12, 2860/12, 2864/12, 2906/12, 2907/12, 2908/12, 
2909/12, 2910/12, 2911/12, 2912/12, 2916/12, 2922/12, 2947/12, 2948/12, 
2949/12, 2950/12, 2951/12, 2952/12, 2953/12, 2954/12, 2955/12, 2956/12, 
2957/12, 2959/12, 2960/12, 2961/12, 2962/12, 2963/12, 2964/12, 2965/12, 
2966/12, 2967/12, 2968/12, 2969/12, 2983/12, 2984/12, 2985/12, 2986/12, 
2987/12, 2988/12, 2989/12, 2990/12, 2991/12, 2993/12, 2994/12, 2995/12, 
2996/12, 2997/12, 2998/12, 3000/12, 3001/12, 3002/12, 3003/12, 3004/12, 
3005/12, 3006/12, 3007/12, 3008/12, 3009/12, 3010/12, 3011/12, 3012/12, 
3014/12, 3015/12, 3016/12, 3017/12, 3018/12, 3019/12, 3020/12, 3021/12, 
3022/12, 3023/12, 3024/12, 3025/12, 3026/12, 3027/12, 3028/12, 3029/12, 
3032/12, 3034/12, 3035/12, 3036/12, 3037/12, 3038/12, 3039/12, 3040/12, 
3042/12, 3043/12, 3044/12, 3045/12, 3046/12, 3047/12, 3050/12, 3052/12, 
3056/12, 3057/12, 3059/12, 3062/12, 3072/12, 3073/12, 3074/12, 3075/12, 
3077/12, 3079/12, 3080/12, 3081/12, 3082/12, 3083/12, 3084/12, 3085/12, 
3086/12, 3087/12, 3088/12, 3089/12, 3090/12, 3091/12, 3092/12, 3093/12, 
3094/12, 3095/12, 3096/12, 3099/12, 3110/12, 3111/12, 3112/12, 3114/12, 
3115/12, 3116/12, 3117/12, 3118/12, 3119/12, 3120/12, 3121/12, 3122/12, 
3123/12, 3124/12, 3125/12, 3132/12, 3135/12, 3137/12, 3138/12, 3140/12, 
3143/12, 3144/12, 3146/12, 3147/12, 3148/12, 3150/12, 3151/12, 3152/12, 
3153/12, 3154/12, 3155/12, 3156/12, 3157/12, 3158/12, 3159/12, 3160/12, 
3161/12, 3162/12, 3163/12, 3164/12, 3165/12, 3166/12, 3167/12, 3168/12, 
3169/12, 3170/12, 3171/12, 3173/12, 3174/12, 3175/12, 3176/12, 3177/12, 
3180/12, 2765/12, 3054/12. 
 

3257/13 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
563/07 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
4439/09 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich    
5412/10 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1895/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2179/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2180/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2181/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
2182/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2184/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2185/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2188/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2503/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2769/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2812/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2853/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2876/12 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2891/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2903/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2945/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Mgr. Brož 
2958/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2970/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2971/12  do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2972/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2973/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2974/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2975/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2976/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
2977/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2978/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2979/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2980/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2981/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2982/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová  
3041/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

3258/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení  RM č. 1831/04 

ruší 
usnesení RM č. 1831/04 k přípravě výstavby parkoviště pro návštěvníky rozhledny Háj 
v lokalitě při silnici Šumperk – Hrabenov.   
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Bittnerová 
 

3259/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM  č. 2188/12 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2188/12 k uzavření smlouvy o užití práva umístit automat na hřbitovní 
svíce na části p.p.č. 523/2 v k.ú. Dolní Temenice, or. hřbitov v Temenici. 
Změna spočívá ve vypuštění podmínky „automat bude obsluhován (doplňován) přímo 
majitelem automatu nebo provozovatelem pohřebiště s povinností pro majitele automatu 
oznámit jméno osoby, která bude automat obsluhovat, uživatel je povinen zajistit funkčnost 
automatu, vzniklé závady je povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy, po 
ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit zařízení na vlastní náklady“, neboť je věcí 
uživatele práva.  
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3260/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 2503/12 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2503/12 ke zřízení věcného břemene na st.p.č. 1202/2 v k.ú. 
Šumperk, or. u domu Jánošíkova 9, Šumperk. 
V usnesení je nesprávně označena st.p.č. stavby garáže. Text se opravuje: „pro vlastníka 
nemovitosti st.p.č. 4938 a objektu na st.p.č. 4938, vše v k.ú. Šumperk“.  
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3261/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č.  2666/12 

ruší 
usnesení RM č. 2666/12 k zapracování finančních prostředků na vybudování přistávací dráhy 
letiště do rozpočtu města Šumperka na rok 2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3262/13 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2708/12 

ruší 
usnesení RM č. 2708/12 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení 
práva provést stavbu „Výstavba RD na parcele č. 1845/91, 1845/92, ul. Horní, Šumperk, 
přeložení dvou typových skříní a prodloužení dvou STL-přípojek“, or. výstavba RD v lokalitě 
„Panorama“. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3263/13 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 2971/12 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2971/12 ke smlouvě o užití práva pro účely zajištění průchodu a 
vjezdu. Změna spočívá v doplnění o pozemek p.č. 555/25 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3264/13 Zpráva o činnosti IAK v roce 2012 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2012. 
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3265/13 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2012 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2012 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření     
č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

3266/13 Zpráva o turistické sezóně 2012 

bere na vědomí 
zprávu o turistické sezóně v roce 2012. 
 
 

3267/13 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2012 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2012 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3268/13 Smlouva komisionářská – Vlastivědné muzeum v Šumperku  

schvaluje 
uzavření smlouvy komisionářské s Vlastivědným muzeem v Šumperku, p.o., Hlavní třída 
342/22, 787 31 Šumperk, IČ 00098311, zast. PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou.  
Komisionářská smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a jejím 
předmětem bude prodej a distribuce propagačních materiálů a předmětů vydaných městem 
Šumperkem. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3269/13 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského úřadu 
Šumperk – budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk, ve dnech 8. – 11. března 2013.  
 
       Termín:  08.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3270/13 Zápis do kroniky města Šumperka za rok 2010 

schvaluje 
kronikářský zápis za rok 2010. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3271/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje  
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3,  Šumperk, PSČ 787 01, IČ 00851400, přijmout 
finanční dary do celkové výše 80.000,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy 
SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČ 47976519, který bude účelově 
poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení do výše 65.000,--Kč a od Agentury 
Kryštof, s.r.o., Jesenická 3071/1D, Šumperk, IČ 27847268 do výše 15.000,--Kč, který bude 
poskytnut na dorovnání vstupného na představení filmového klubu, které kino poskytuje 
členům filmového klubu. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3272/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085, 
přijmout věcné dary v celkové hodnotě 7.000,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to 2 monitory 
značky IBM ThinkVision, typu 9417 - HB2 k počítačům v celkové hodnotě 2.000,--Kč od firmy 
Miele technika, s.r.o., Šumperská 1348, Uničov a černobílou kopírku DEVELOP 16 G v hodnotě 
5.000,--Kč od M. V., bytem Šumperk. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3273/13 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 2013/2014 

bere na vědomí 
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2013/2014 ve dnech 26.3.2013 a 27.3.2013. 
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3274/13 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisové plány 

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2013: 

 
Odpisový plán: 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: Hlavní 

činnost: 
Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1, IČ 00852295 

PaedDr.  
Milan Tichý      270 451,50         267 395,50  3 056,00 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63, IČ 00852317 

Mgr.  
Radovan Pavelka      496 708,00         490 463,92  

 
6 244,08 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38, IČ 00852864 

PaedDr.  
Hynek Pálka      537 093,81         534 014,81  3 079,00 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22, IČ 60339381 

Mgr.  
Petr Málek      280 827,90         277 827,90  3 000,00 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21, IČ 00852287 

Mgr.  
Viktor Verner      708 994,00         694 217,00  14 777,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk,  
Prievidzská 1, IČ 00852091 

Mgr.  
Yvona Šimková        83 312,00        76 969,00  2 891,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 25, IČ 60801085 Jarmila Palová 168 923,00        154 285,00  14 638,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk,  
Nerudova 4B, IČ 71011994 Pavlína Bošková        8 881,50          8 881,50  - 
Středisko volného času a ZpDVPP Doris 
Šumperk,  Komenského 9, IČ 00852082 

Mgr.  
Jaroslav Ondráček        47 133,00          47 133,00  - 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3, IČ 00851400 

MgA. 
Kamil Navrátil      518 580,00         518 580,00  - 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6, IČ 65496604 

Mgr.  
Zdeňka Daňková      77 496,00         77 496,00  - 

 
 

       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

3275/13 Otevřené řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického – Snižování 
energetické náročnosti“ 

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

znění, na zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického – 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 



RM 60 – 07.02.2013 

 
8 

 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Helena Miterková, Ing. 
Monika Tomanová 
 
       Termín:  30.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3276/13 Zjednodušené podlimitní řízení na zhotovitele stavby  „Rozšíření a zkvalitnění služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku“ – stavební práce 

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

zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku“ – stavební práce 

 
- 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, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Tomáš Luskač, Mgr. Jiří  
Novák 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, IČ 41031024 
GAREDI s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk, IČ 25892673 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk, IČ 00150584 
JAN a CO spol. s r.o., Komenského 593, Postřelmov, IČ 14617528 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, IČ 25827375 
STAFIM spol. s r.o., M.R.Štefánika 28, Šumperk, IČ 2685370 
 
       Termín:  11.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3277/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „SEV Švagrov – datové připojení optickým 
kabelem“ – provedení zemních prací pro položení optického kabelu 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „SEV Švagrov – datové připojení optickým 

kabelem“ – provedení zemních prací pro položení optického kabelu 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Bc. Renata Čechová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Miroslav 
Karel 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Jaroslav Ondráček, Ing. Hana Répalová, Ing. 
Irena Bittnerová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 
Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, IC 25861905 
STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČ 60838744 
SELECT SYSTÉM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk, IČ 25382292 
PAVOK spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, IČ 45194301 
Libor Dudek, Dolnostudénská 1079/2, 787 01 Šumperk, IČ 73203084 
 

- veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele 
 
        Termín:  28.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3278/13 DPH – navýšení ceny plnění o 1 % 

bere na vědomí 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH od 1.1.2013, navýšení ceny plnění o 1 % včetně 
DPH u všech dosud nevyfakturovaných částek z uzavřených a neukončených smluv o dílo, 
mandátních smluv a ostatních smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění včetně DPH pro město 
Šumperk. 
 

3279/13 Smlouva o výpůjčce nádob na třídění odpadů 

schvaluje  
smlouvu o výpůjčce nádob na třídění odpadů s firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 
1685/17, Praha 4, PSČ 140 21, IČ 25134701. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3280/13 Dodatek č. 1  ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 27.2.2007 
s firmou ASEKOL, s.r.o., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 
27373231. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3281/13 Změna v dozorčí radě společnosti PMŠ, a.s. 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
bere na vědomí 
vzdání se členství v dozorčí radě společnosti Podniky města Šumperka, a.s., RNDr. Jana 
Přichystala, bytem Šumperk k 15.1.2013 na základě přijatého oznámení ze dne 15.1.2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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3282/13 Změna v dozorčí radě společnosti PMŠ, a.s. 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
volí 
PhDr. Jana Závěšického, bytem Šumperk, členem dozorčí rady společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., s účinností od 7.2.2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3283/13 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2012 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
určuje 
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., O auditorech a o změně některých zákonů, 
v platném znění, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 auditora Ing. 
Hanu Maříkovou, č. osvědčení 1697, bytem Polesí, 463 53 Rynoltice. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3284/13 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. 
Šumperk za účelem zřízení venkovní předzahrádky  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o výměře 19 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a 
dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – FACE BAR, Dr. E. Beneše 14, Šumperk – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3285/13 MJP – Doplnění Řádu veřejného pohřebiště 

schvaluje 
doplnění čl. II odst. 2 Řádu veřejného pohřebiště, kdy ke stávající osobě označené jako 
provozovatel pohřebiště se doplňuje druhý provozovatel pohřebiště: 
Moravská pohřební služba s.r.o., Nerudova 2630/12, Šumperk, IČ 26878186, zast. Pavlem 
Bedáněm, jednatelem společnosti s omezením rozsahu provozování pohřebiště pouze na 
vsypovou loučku u krematoria. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3286/13 MJP – smlouva o nájmu nebytových prostor v budově 8. května 444/22 , Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Drahoslavem 
Pudilem, bytem Šumperk, IČ 12101206, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je 
nebytový prostor v budově na ulici 8. května 444/22 v Šumperku o celkové podlahové ploše 
25,3 m² za podmínek: 
   
Účel nájmu:  provozování brašnářské a obuvnické živnosti                                      
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2013, výpovědní lhůta   
   3 měsíce  
Výše nájemného: 500,--Kč/m²/rok s možností valorizace o koeficient inflace 
Služby:  zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, 

elektrická energie, teplo    
 
      Termín:  31.03.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

3287/13 MJP – smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 388/27, Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Radomírem Kučerou, 
bytem Šumperk, IČ 49597914, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je nebytový 
prostor v budově  na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku  o celkové podlahové ploše      
81,70 m²  za podmínek: 
  
Účel nájmu:  prodej papírenského zboží a potřeb, tiskařské služby                                      
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2013, výpovědní lhůta   
   3 měsíce  
Výše nájemného: 1.650,--Kč/m²/rok + DPH s možností valorizace o koeficient inflace  
Služby:   zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody    
Záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3288/13 MJP – změna usnesení RM č. 2982/12, smlouva o užití práva pro účely zajištění 
průchodu a vjezdu na p.p.č. 779/4 v k.ú. Dolní Temenice, or. u basebalového hřiště 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2982/12 ze dne 01.11.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o užití práva průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 779/4 v k.ú. Dolní Temenice k pozemku p.č. 
784/3 v k.ú. Dolní Temenice. Ke změně dochází u uživatele práva, odrážka druhá, kdy místo 
uživatele M. P.,  Šumperk bude uvedena I. P.,  Šumperk. V ostatním se usnesení nemění. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3289/13 MJP – uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 289/12, 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Magdalenou 
Gieslovou, bytem Šumperk, IČ 73898104, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově na 
ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku o celkové podlahové ploše 80,53 m²  za podmínek: 
  
Účel nájmu:  prodej zboží nepotravinářského charakteru (tradiční české řemeslné 

výrobky, dárkové a upomínkové předměty atd.)                                   
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 15.2.2013, výpovědní lhůta 

3 měsíce  
Výše nájemného: 600,--Kč/m²/rok s možností valorizace o koeficient inflace   
Služby:   zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny    
Záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
V případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem provedených 
stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy odstranit. Nájemce 
současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených do majetku pronajímatele 
v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor. 
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 3290/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od  1. 3. 2013  do  28. 2. 

2014 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3291/13 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 o velikosti 1+3 obytných místností v 9. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
R. a L. K.,  oba bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
- nájemní smlouva na dobu určitou,  předpokládaný počátek nájmu od  01.03.2013  do  

28.02. 2014 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3292/13 MJP – roční vyúčtování správy budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzské 2994/29, Šumperk 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., ze dne 11.1.2013 o ročním vyúčtování správy 
budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzské 2994/29 v Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 2012 dle 
ujednání smlouvy o správě domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, ul. 
Prievidzská, č. orient. 29 ze dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2004. 
 
 

3293/13 MJP – zrušení usnesení  RM č. 3092/12  

ruší 
usnesení RM č. 3092/12 ze dne 06.12.2012, kterým bylo schváleno zveřejnění pronájmu 
pozemku p.č. 151/2 o výměře 814 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely: zahrada a zázemí k obytným 
domům Komenského 1601/8 a 1602/10 v Šumperku se sazbou nájemného 5,--Kč/m2/rok 
pro rok 2013 a dále. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3294/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 151/2 o výměře 814 m2  v k.ú. Šumperk: 
Účel nájmu:  vymezený prostor k obytným domům Komenského 1601/8 a 1602/10, 

Šumperk 
Nájemné:   dohodou 1,--Kč/celek/rok  
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo  
   výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:  údržba pozemku společně s vlastníky garáží v daném bloku, včetně 

zimní údržby 
 
      Termín:  28.02.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3295/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3093/12 

ruší 
usnesení RM č. 3093/12 ze dne 06.12.2012, kterým bylo schváleno zveřejnění pronájmu 
pozemku p.č. 150/4 o výměře 386 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely: zahrada a zázemí 
k obytnému domu Komenského 1603/14 v Šumperku se sazbou nájemného 5,--Kč/m2/rok 
pro rok 2013 a dále. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3296/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 150/4 o výměře 386 m2  v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:   vymezený prostor k obytnému domu Komenského 1603/14, Šumperk 
Nájemné:   dohodou 1,--Kč/celek/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo  
   výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:   údržba pozemku společně s  vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní     

     údržby 
 
         Termín:  28.02.2013 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3297/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3094/12 

ruší 
usnesení RM č. 3094/12 ze dne 06.12.2012, kterým bylo schváleno zveřejnění pronájmu 
pozemku p.č. 150/2 o výměře 240 m2 a p.p.č. 1839/3 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk pro 
účely: zahrada a zázemí k obytným domům Komenského 1655/16, 1595/18 a Dr. E. Beneše 
1596/9 v Šumperku se sazbou nájemného 5,--Kč/m2/rok pro rok 2013 a dále. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3298/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 150/2 a pozemku p.č. 1839/3 v k.ú.  
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 150/2 o výměře 240 m2 a pozemek p.č. 
1839/3 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:   vymezený prostor k obytným domům Komenského 1655/16, 1595/18 

a Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk 
Nájemné:   dohodou 1,--Kč/celek/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo  
   výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:   údržba pozemku společně s  vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní 

údržby 
      Termín:  28.02.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3299/13 MJP – změna  usnesení  RM č. 2972/12, smlouva o užití práva pro účely zajištění 
průchodu a vjezdu na p.p.č. 220, 219/2, 2341 a st.p.č. 1910/2, 1911/2 a 287/1 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2972/12  ze dne 01.11.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o užití práva průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 220, 219/2, 2341 a st.p.č. 1910/2, 1911/2 
a 287/1 v k.ú. Šumperk ke garáži na st.p.č. 4702/1 v k.ú. Šumperk. Ke změně dochází u 
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uživatele práva, odrážka dvanáctá, kdy místo uživatele J. V.,  bytem Šumperk bude uvedena  H. 
V., bytem Praha 2. V ostatním se usnesení nemění.  
 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3300/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4702/1 v k.ú. 
Šumperk, řadová garáž mezi ul. Langrovou a nám. Republiky 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 4702/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:   pozemek pod garáží ve vlastnictví nájemce 
Nájemné:   30,--Kč/m2/rok  
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
      Termín:  28.02.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3301/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 3095/12 

ruší 
usnesení RM č. 3095/12 ze dne 06.12.2012, kterým bylo schváleno zveřejnění pronájmu 
pozemku p.č. 1397/7 o výměře 1384 m2 v k.ú. Šumperk pro účely: a) zahrada a zázemí 
k obytnému domu Horova 1726/4 a 1717/6, Šumperk a b) individuální využití. Oba účely se 
sazbou nájemného 5,--Kč/m2/rok pro rok 2013 a dále. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3302/13 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1397/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1397/7 o výměře 1384 m2  v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:   a) vymezený prostor k obytným domům Horova 1726/4 a 1717/6, 

Šumperk 
   b) individuální využití 
Nájemné:   a) dohodou 1,--Kč/celek/rok  
   b) 5,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo  
   výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
Podmínky:   údržba pozemku 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3303/13 MJP – souhlas s uzavřením  nájemní smlouvy – nebytové prostory v budově č.p. 810 
v k.ú. Šumperk, or. ozn. Komín 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 3068/12 ze dne 6.12.2012 s uzavřením nájemní smlouvy 
k nebytovým prostorům - zkušebny Šumperského dětského sboru (III.NP, 115m2) a dále 
prostor šaten (25 m2), sociálního zařízení a přístupových prostor (chodby, vestibul = cca       
40 m2) v budově č.p. 810 na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Komín) za těchto 
podmínek: 
- nájemce: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 

267/11, Šumperk, IČ 00852333 
- účel nájmu: zabezpečení výuky sborového zpěvu a korepetic (zkoušek s klavírem) 

s vyučujícími ZUŠ Šumperk 
- doba nájmu: ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2013 
- nájemné: jednorázové ve výši 13.500,--Kč, z čehož provozní náklady na jednu hodinu jsou 

25,--Kč (el. energie, vodné, stočné, plyn, úklid. prostředky), mzdové náklady na jednu 
hodinu jsou 15,--Kč (úklid, správce, recepce, ekonom). 

 
        Termín:  28.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3304/13 MJP – finanční úhrada na údržbu pasáže v domě č.p. 2866, or. Gen. Svobody 1A 
v k.ú. Šumperk – restaurace Schiller 

schvaluje 
poskytnutí finanční úhrady ve výši 10.000,--Kč včetně DPH ročně na celoroční údržbu a úklid 
průchodu pasáží domem č.p. 2866 na pozemku stavební parcela   č. 145 v k.ú. Šumperk, 
or.ozn. Gen.Svobody 1A (restaurace Schiller) za podmínek: 
 
Poskytovatel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 
 
Příjemce:  osoba, kterou určí vlastníci nemovitosti č.p. 2866 na st.p.č. 145 v k.ú.  

Šumperk, or. ozn. Gen. Svobody 1A v Šumperku – restaurace Schiller  
 
Úhrada  ve výši 10.000,--Kč včetně DPH ročně  bude poskytována jednorázově vždy k 31.3. 
příslušného kalendářního roku a určená výše finanční úhrady platí pro roky 2013, 2014 a 
2015. 
Pasáž bude celoročně udržována a nepřetržitě otevřena pro veřejnost jako průchod mezi 
komunikacemi ve vlastnictví města Šumperka. 
       Termín:  31.03.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3305/13 MJP - zveřejnění prodeje p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk, or. u domu Balbínova 3,5,7A,B, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 465/3 o výměře 975 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domům 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 včetně zpevněné plochy 
- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 6.000,--Kč za zřízení věcného břemene k 

umístění sloupů a vedení veřejného osvětlení 
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- kupní cena bude uhrazena kupujícími do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- s prodejem pozemku bude pro město Šumperk zřízeno bezúplatné věcné břemeno              

s právem umístění sloupů  a vedení veřejného osvětlení   
- hranice pozemku p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk bude dána obrubníkem chodníku, v případě 

nutnosti vyhotovení geometrického plánu, kterým bude předmět prodeje upřesněn, budou 
náklady hrazeny kupujícími, vyznačení věcného břemene bude hrazeno prodávajícími 

- nabídka prodeje platí do 31.3.2013 
 
        Termín:  15.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3306/13 MJP – prodej p.p.č. 1171/10 v k.ú. Šumperk, or. zahrada k domu  M.R.Štefánika 24, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
9.11.2012 do 26.11.2012 dle usnesení rady města č. 2987/12 ze dne 1.11.2012 schválit 
prodej p.p.č. 1171/10 o  výměře 217 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu M.R.Štefánika 24, Šumperk    
- kupující:  M. V.,  bytem  Šumperk, P. K.,  bytem Šumperk 
- kupující odkoupí p.p.č. 1171/10 po reálném rozdělení pozemku na dva identické pozemky,  

do vlastnictví jednotlivých kupujících a uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu 

- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující budou do doby ukončení stávajících nájemních smluv respektovat práva nájemců 

k p.p.č. 1171/10  k.ú. Šumperk 
- 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 

 
       Termín:  21.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3307/13 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p.č. 555/25 v k.ú. Šumperk, or. u 
domu Balbínova 23 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 555/25 v k.ú. Šumperk: 
 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Uživatel práva:     K. P.,  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 na pozemku p.č. 555/11 v k. ú. Šumperk 
Podmínky:   údržba příjezdové plochy společně s dalšími uživateli vjezdu, vč. zimní 

údržby 
 
      Termín:  30.04.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 60 – 07.02.2013 

 
18 

 

3308/13 MJP -  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „LTE2M M SUVIT OK“ pro spol. Telefónica Czech Republic, a.s., or.  lokalita při 
ul. Vítězné 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„LTE2M M SUVIT OK“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, 
spočívajícímu v právu uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě přes pozemek 
p.č. 1961/8 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 2 x 2 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ      
140 22, IČ 60193336. 
 
Podmínky: 
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 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 z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 
1.000,--Kč včetně platné sazby DPH, v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.10.2015 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do  30.4.2015 

 
        Termín:  31.05.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3309/13 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní a kanalizační přípojka pro 
polyfunkční dům č.p.  3198 na ul. M.R.Štefánika v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení vodovodní a kanalizační přípojky  přes pozemek p.č. 2047/10 v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavební akce „Přípojky inženýrských sítí pro polyfunkční dům č.p. 3198 na pozemku st.p.č. 
1801 v k.ú. Šumperk“. 
Povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:  
A. V.,  bytem Šumperk. 
E. V. Č.,  bytem Praha 9 – Střížkov, PSČ 190 00.  
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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 3.308,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným v termínu nejpozději do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy 

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

 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3310/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk  - Temenická, parc. č. 95/1, Janků, VNk“, or. při ul. Temenické, 
naproti objektu spol. Povodí Moravy, vedle areálu bývalé kotelny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Temenická, par.č. 95/1, Janků, VNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a 
správy přípojky zemního kabelového vedení VN v předpokládané délce 2 x 55 bm přes 
pozemek p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035. 
 
Podmínky: 
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH, minimálně 1.000,--Kč 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 uhradí stanovenou výši úplaty v termínu do 30 dnů ode dne uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31. 10. 2015 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 30.04.2015 

 
       Termín:  31.05.2013 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3311/13 MJP  - dohoda o ukončení  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
Metropolitní optická síť města Šumperka – ROTAS, s.r.o., lokalita při ul. Havlíčkově v 
Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0036/2009/Foj, uzavřené dne 20. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným a spol. ROTAS s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/23, Praha č, PSČ 140 00, IČ 
25747002, jako budoucím povinným, kterou se spol. ROTAS s.r.o. zavázala ve prospěch 
města Šumperka zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě 
zemního vedení optického kabelu Metropolitní optické sítě města Šumperka přes p.p.č. 
2228/10 v k.ú. Šumperk.  
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk bude požadovat zpět uhrazenou zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve 
výši 1.309,--Kč včetně DPH, v termínu nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody. 
 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3312/13 MJP – stavba zahradní chatky v zahrádkářské kolonii Vyhlídka, stavebník Lukáš 
Střelec 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1888  v k.ú. Šumperk, 
tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461  zřídí pro stavebníka 
L. S.,  bytem Šumperk,  právo provést stavbu zahradní chatky na části p.p.č. 1888 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:   
- celkově zastavěná plocha 22 m2 
- výška stavby 3,5 m, jednopodlažní 
- stavba bude umístěna na 12 patkách 
- stavba  celodřevěná se sedlovou střechou s krytinou  červenohnědý šindel 
- po ukončení nájemní smlouvy k p.p.č. 1888 v k.ú. Šumperk bude stavba na vlastní náklady 

stavebníka odstraněna bez nároku na náklady vynaložené se stavbou  
 
       Termín:  30.04.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3313/13 MJP – budoucí věcné břemeno průjezdu a průchodu přes p.p.č. 460/4 a 458/3, oba 
v k.ú. Šumperk, vjezd z ul. Vančurovy 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene spočívajícího v právu průjezdu 
a průchodu přes pozemek p.č. 460/4 a p.p.č. 458/3 oba v k.ú. Šumperk, které jsou ve 
vlastnictví města Šumperka. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno pro budoucí vlastníky části 
p.p.č. 457 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6158-84/2012 ze dne 14.9.2012 p.p.č. 457/2 v k.ú. 
Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
IČ 00303461, budoucími oprávněnými z věcného břemene  jsou  V. a K. J.,  bytem Šumperk a 
P. a H. S.,  bytem Šumperk. 
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Budoucí věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- budoucí věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou pro každého 

budoucího oprávněného z věcného břemene  5.000,--Kč + DPH v platné výši s úhradou při 
podpisu smlouvy o budoucím věcném břemeni 

- budoucí oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  

- budoucí věcné břemeno bude sjednáno společně s budoucím prodejem p.p.č. 457/2 v k.ú. 
Šumperk 

- v rámci budoucího zřízení průchodu a průjezdu přes p.p.č. 460/4 a 458/3 v k.ú. Šumperk 
bude na náklady budoucích oprávněných z věcného břemene odstraněno stávající zvýšené 
oplocení po hranici p.p.č. 458/3 v k.ú. Šumperk s tím, že po hranici p.p.č. 459 nebude 
oplocení odstraněno, ale zkráceno do výše 2m  nad terén 

- odstranění a úprava vysokého oplocení po hranici  p.p.č. 458/3 bude provedena výhradně 
na náklady  budoucích oprávněných z věcného břemene 
 
       Termín:  31.05.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3314/13 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1033/3 v k.ú. Šumperk, zahrada u domu při ul. 
Nemocniční 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č. 2884/12 ze dne 4.10.2012, schválit 
budoucí prodej  p.p.č. 1033/3 o výměře 960 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
 
- účel  prodeje: zázemí a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, dále bude 
kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců  

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30.6.2014 
- budoucí kupující:   H. H.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3,  P. a  J. K. spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/3, všichni bytem Šumperk a  J. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, 
bytem Šumperk 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 
30.9.2014   

- pokud nebudou hrazeny splátky na kupní cenu  jednotlivými budoucími kupujícími, 
sjednává si budoucí prodávající od smlouvy odstoupit  a předmět budoucího prodeje bude 
rozdělen mezi budoucí kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu 
prodávajícímu jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu budoucího prodeje 

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

 
       Termín:  21.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3315/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 555/27 v k.ú. Šumperk, mezi ul. Vančurovou a 
Balbínovou 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 555/27 o výměře  cca 30 m2 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel  prodeje:   zajištění vjezdu do garáže 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu práva do 
katastru  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín:  21.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3316/13 MJP – změna usnesení  ZM  č. 739/12 – prodej zahrady u domu F.L.Věka 1, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15.11.2012 z důvodu přepracování 
geometrického plánu, kterým došlo k novým označením výměry u st.p.č. 1223/2 kde místo 
162 m2 bude nově 213 m2 a u p.p.č. 1632/2, kde místo 100 m2 bude nově 49 m2 vše v k.ú. 
Šumperk.  
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 739/12 ze dne 15.11.2012 zůstávají  beze 
změny. 
 
       Termín:  21.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3317/13 MJP – souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene přes pozemek p.č. 
506/6 v k.ú. Šumperk (vedení STL plynovodu), lokalita ul. Polní a Muchova, Šumperk  

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene přes pozemek p.č. 506/6 – orná půda v k.ú. 
Šumperk, uzavíranou mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem ČR (od 1.1.2013 Státní 
pozemkový úřad), jako vlastníkem dotčeného pozemku a povinným z věcného břemene a 
společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 
27768961, jako oprávněným z věcného břemene. Předmětem věcného břemene je právo 
uložení a správy plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, 
které byly vybudovány v rámci stavby „Plynofikace ulice Polní v Šumperku“ na pozemku p.č. 
506/6 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3318/13 MJP – zveřejnění prodeje bytu na ul. Jesenické 55 formou VVŘ  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1763/4 o výměře 51,88 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných částech domu č.p.1763 na st.p.č. 
2005 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  248/10000  na st.p.č. 2005 v obci  a k.ú. Šumperk       
(or. ozn. Jesenická 55) ve veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 418.497,--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  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání  
- možnost prohlídky bytu ve středu  27.2.2013 v 16.00 hod.  
- termín konání VVŘ - v pondělí 4.3.2013 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:  31.03.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3319/13 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 2795/109, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Temenická 2795/109, 
Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 27,20 m² 
Podmínky: 
Účel nájmu:  garáž s dílnou 
Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od 1. 4. 2013, výpovědní lhůta    
   3 měsíce 
Nájemné:  celkem 5.168,--Kč/celek/rok, z toho garáž 3.686,--Kč/celek/rok, 

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

Služby:   dodávky tepla  
Záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín:  13.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3320/13 MJP – změna usnesení ZM č. 1626/10 – poskytnutí finančního příspěvku do fondu 
oprav  SVJ  domu na ul. Kmochově 2 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1626/10 ze dne 22.4.2010, kterým bylo schváleno poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 350.000,--Kč do fondu oprav nově vzniklého společenství 
vlastníků jednotek v domě Kmochova 2 v Šumperku. Změna spočívá ve vypuštění podmínky, 
že finanční příspěvek bude fakticky poskytnut po prodeji a zápisu vkladu práva do katastru 
nemovitostí poslední bytové jednotky v domě Kmochova 2 v Šumperku. 
 
       Termín:  21.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3321/13 MJP – úhrada nájemného – chodník na p.p.č. 100/6 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uhradit nájemné za období let 2010, 2011 a 2012 ve výší 25,--Kč/m2/rok, tj. 6.375,--Kč, 
z důvodu skutečného užívání pozemku p.č. 100/6 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
který  je ve vlastnictví Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno a byl zastavěn stavbou chodníku 
v rámci investiční akce Oprava silnice III/36916 ul. Temenická, Šumperk. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3322/13 MJP – cestovní pojištění pro Ing. Vlastu Vitáskovou 

schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ  
113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční služby, 
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnosti za 
škodu finanční, úrazové pojištění a pojištění cestovních zavazadel (tzv. cestovní pojištění). 
Pojištěná osoba: Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjednává s účinností od 8.2.2013 do 
7.2.2014. Územní platnost: Evropa. Výše pojistného činí 1.701,--Kč/rok.  
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3323/13 MJP – zmocnění k uzavírání dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce 

svěřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 7.2.2013 odboru majetkoprávnímu působnost v oblasti: 
- uzavírání dodatků k nájemním smlouvám k budovám a nebytovým prostorám a smlouvám 

o výpůjčce k budovám a nebytovým prostorám, jejichž předmětem je rozsah poskytovaných 
služeb spojených s užíváním budov a nebytových prostor a způsob rozúčtování nákladů na 
tyto služby 

Současně uděluje RM vedoucí odboru majetkoprávního podpisové právo k uzavírání výše 
uvedených dodatků.  
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3324/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 460/7 a části st.p.č. 991 v k.ú. Šumperk, za 
panelovým domem při ul. Vančurově 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 460/7  o výměře cca 5 m2 a části st.p.č. 991              
o výměře cca 17 m2, oba v k.ú. Šumperk,  za podmínek:  
- účel  prodeje:   výstavba garáže 
- kupní cena: 1.725,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
        Termín:  15.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3325/13 MJP – majetkové narovnání části p.p.č. 1354/1, st.p.č. 586/3 a st.p.č. 586/4, vše 
v k.ú. Šumperk, or. areál bývalé veterinární správy u Benátek 

neschvaluje 
výpůjčku části p.p.č. 1354/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu skutečného 
užívání k objektu na st.p.č.586/2 v k.ú. Šumperk (parkoviště a volná zelená plocha). 
 
        Termín:  15.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

3326/13 MJP – majetkové narovnání části p.p.č. 1354/1, st.p.č. 586/3 a st.p.č. 586/4, vše 
v k.ú. Šumperk, or. areál bývalé veterinární správy u Benátek 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1354/1 o výměře 700 m2, st.p.č. 586/3 o výměře     
2 m2 a st.p.č. 586/4 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: dle znaleckého posudku 
- kupní cena bude uhrazena do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady s převodem vlastnického práva (správní poplatek – vklad 

vlastnického práva, znalecký posudek) 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu    
- prodej bude schválen v zastupitelstvu města po zápisu vlastnického práva do katastru       

k budově na st.p.č. 586/2 v k.ú. Šumperk  
- nabídka platí do 31.12.2013 

 
       Termín:  15.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3327/13 MJP – majetkové narovnání části p.p.č. 1354/1, st.p.č. 586/3 a st.p.č. 586/4, vše 
v k.ú. Šumperk, or. areál bývalé veterinární správy u Benátek 

schvaluje 
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 1354/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- sazba nájemného: 30,--Kč/m2/rok, stanoveno dle Výměru MF č. 01/2013 ze dne             

28. listopadu 2012 
- pronájem bude schválen v radě města po zápisu vlastnického práva do katastru k budově 

na st.p.č. 586/2 v k.ú. Šumperk  
- podmínky pronájmu platí do 31.12.2013 

 
       Termín:  15.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3328/13 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1916/2 a st.p.č. 1917/2  v k.ú. Šumperk, or. zahrada 
k domu Revoluční 63, 65, Šumperk 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej st.p.č. 1916/2 o výměře 501 m2 a st.p.č. 1917/2 o výměře   
537 m2, oba  v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel  prodeje:   vstup a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru  

- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny   

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
budoucí kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  
jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje 

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní  
smlouva  

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

- pozemky budou prodány pouze jako celek, aby městu Šumperk nezůstal na pozemcích 
žádný podíl 

- nabídka prodeje za podmínek uvedených shora platí do 15.4.2013 
   
        Termín:  21.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3329/13 MJP – stavba přístupové rampy k domu J. z Poděbrad 18, Šumperk 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 25/1 o výměře cca 20 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 1.869,--Kč/m2 
- účel prodeje: výstavba přístupové rampy 
- před samotným prodejem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě s tím, že vlastnické 

právo bude převedeno po zaměření stavby a úhradě doplatku kupní ceny  
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- 1. splátka na kupní cenu ve výši 10.000,--Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní  
- budoucí kupující na své náklady zajistí  vyhotovení geometrického plánu  
 
        Termín:  15.02.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3330/13 MJP – stavba přístupové rampy k domu J. z Poděbrad 18, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 25/1  v k.ú. Šumperk, 
tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 zřídí pro stavebníka 
Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk, se sídlem J. z Poděbrad 
2000/18, IČ 25902784,  právo provést stavbu přístupové  rampy  k domu J. z Poděbrad 18, 
Šumperk a přístupového chodníku z veřejně přístupného chodníku k nově budované 
přístupové rampě, za podmínek:   
- stavba přístupové rampy a chodníku  bude provedena dle ověřené dokumentace 
- stavba bude dokončena do 31.12.2013 
- stavebník se zavazuje, že po zaměření stavby  požádá vlastníka p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk 

o odkoupení zastavěného pozemku  za kupní cenu 1.869,--Kč/m2, přičemž další podmínky 
budou stanoveny smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kterou se stavební zavazuje uzavřít s  
vlastníkem p.p.č. 25/1, tj. městem Šumperkem nejpozději do 30.5.2013 

- stavebník doloží před podpisem smlouvy ověřenou projektovou dokumentaci správcem 
p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk, tj. PMŠ a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk  

 
        Termín:  30.04.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3331/13 Program prevence kriminality na rok 2013 

schvaluje 
Program prevence kriminality na rok 2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

3332/13 Program prevence kriminality na rok 2013 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2013. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
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3333/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 303 o výměře 1+kk obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a  J. L.,  bytem Libina, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 15.2.2013 do 28.2.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3334/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 305 o výměře 1+kk obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v ulici Temenické 2924/35 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a B. F.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.3.2013 do 28.2.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín:  28.02.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3335/13 Svatební obřady – změna termínů 

ruší 
stanovené termíny pro konání svatebních obřadů ve dnech 6.7.2013 a 17.8.2013. 
 
       Termín:  06.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

3336/13 Svatební obřady – změna termínů 

schvaluje 
stanovení dne pro konání svatebních obřadů mimo původně stanovený termín v sobotu dne 
13.7.2013 v době od 9:00 – 15:00 hodin. 
 
       Termín:  13.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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3337/13 Peněžitý dar fyzické osobě 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 15.000,--Kč  P. S., bytem Šumperk, u příležitosti jeho životního jubilea. 
 
       Termín:  07.02.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3338/13 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2012 

bere na vědomí 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2012 v souladu s opatřením č. 11/2008,  
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

3339/13 Uzavření smluv o výkonu odborné praxe 

schvaluje 
uzavření dvou smluv o výkonu odborné praxe s firmou bit cz training, s.r.o., Vinohradská 
29/93, Praha 2-Vinohrady, IČ 27371891.  
 
       Termín:  08.02.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3340/13 Žádost ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

bere na vědomí 
žádost ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 28.1.2013 o pomoc 
při zajištění finančních prostředků ve výši 3 mil. Kč na pořízení projektové dokumentace na 
výstavbu Centrální požární stanice a sídla Územního odboru v Šumperku a pověřuje starostu  
města na žádost odpovědět v návaznosti na schválený rozpočet na rok 2013 s tím, že město 
nedisponuje volnými finančními prostředky.  
 
       Termín:  08.02.2013 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

3341/13 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 21.2.2013 včetně programu. 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.     PaedDr. Milan Polášek  v.r. 
1. místostarosta                      člen rady města  

 


