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Spis.zn.: 30918/2008 

                Č.j.: 32260/2008 

 

U S N E S E N Í  

ze 40. schůze rady města Šumperka ze dne 27.3.2008. 
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. 
 

1954/08 Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o přípravě na jarní úklid a zajištění péče o zeleň a zprávu o plnění plánu 
zimní údržby vozovek a chodníků. 
 
 

1955/08 Rozpočtová opatření  města Šumperka č. II roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2008: 
příjmy ve výši        5.214 tis. Kč 
výdaje ve výši         1.806 tis. Kč 
 
příjmy celkem    661.807 tis. Kč 
výdaje celkem    633.275 tis. Kč 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1956/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
1269/07, 1542/07, 1580/07, 1602/07, 1607/07, 1676/08, 1696/08, 1701/08, 
1704/08, 1711/08, 1715/08, 1733/08, 1734/08, 1737/08, 1738/08, 1739/08, 
1740/08, 1751/08, 1753/08, 1754/08, 1764/08, 1765/08, 1766/08, 1768/08, 
1769/08, 1774/08, 1775/08, 1776/08, 1781/08, 1782/08, 1783/08, 1784/08, 
1785/08, 1786/08, 1787/08, 1788/08, 1790/08, 1797/08, 1798/08, 1799/08, 
1801/08, 1806/08, 1811/08, 1813/08, 1814/08, 1817/08, 1818/08, 1823/08, 
1824/08, 1825/08, 1826/08, 1831/08, 1832/08, 1833/08, 1834/08, 1839/08,  
1841/08,   1842/08,   1843/08. 



RM 40  

 
2 

 

1957/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
563/07 do 30.6.2008  Z: Ing. Répalová 
1564/07 do 30.4.2008  Z: Ing. Bittnerová 
1609/07 do 1.12.2008  Z: Ing. Bittnerová 
1761/08 do 17.4.2008  Z: MgA. Sviderski 
1819/08 do 30.6.2008  Z: Ing. Répalová 
 

1958/08 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1845/08 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 1845/08 ke grantům a dotacím z rozpočtu města 
Šumperka 2008, kde se v textu usnesení opravuje chybně u vedené datum 
…předložení vyúčtování nejpozději do 31.12.2008 na správné datum do 
31.1.2008. 
Dále zůstává text usnesení nezměněn. 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1959/08 MJP – nájem, kotelen Temenická 35 a Bohdíkovská 24, Šumperk 

schvaluje 
- změnu způsobu výpočtu ceny nájmu nebytového prostoru – kotelny 

Temenická 35, čp. 2924, Šumperk, na 45,--Kč za jednotkové množství 
tepelné energie (tj. 1 GJ) vyrobené tepelným zdrojem v zúčtovacím období 
s účinností od 1.1.2008. 
Nájemce je povinen platit nájem měsíčně zálohově, přičemž záloha pro rok 
2008 činí 3.000,--Kč/měsíčně 
 

- změnu způsobu výpočtu ceny nájmu nebytového prostoru – kotelny 
Bohdíkovská 24, čp. 2336, Šumperk, na 45,--Kč za jednotkové množství 
tepelné energie (tj. 1 GJ) vyrobené tepelným zdrojem v zúčtovacím období 
s účinností od 1.1.2008. 
Nájemce je povinen platit nájem měsíčně zálohově, přičemž záloha pro rok 
2008 činí 3.000,--Kč/měsíčně. 

 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1960/08 MJP – zveřejnění zařízení staveniště 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit část stavby na pozemku p.č. 2053/3 o velikosti 
47 m2, stavby na pozemku p.č. 2269/1 o velikosti 47 m2, části pozemku p.p.č. 
2053/1 o velikosti 161 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou od 10.6.2008 do 
30.9.2008, za účelem stavby lešení při opravě fasády domu a zřízení zařízení 
staveniště u domu gen. Svobody 50 Šumperk – II. etapa. 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1961/08 MJP – Bratrušovské koupaliště 

bere na vědomí 
ekonomickou analýzu nákladnosti provozu areálu Bratrušovského koupaliště po 
ukončení první provozní sezóny v návaznosti na účetní závěrky společnosti 
Šumperské sportovní areály za rok 2007 v souladu s usnesením RM č. 448/07 ze 
dne 22.2.2007. 
 
 

1962/08 MJP – Bratrušovské koupaliště 

ukládá 
odboru MJP ve spolupráci s PMŠ, a.s., předložit RM k projednání materiál ve věci 
úpravy výše nájemného za užívání Bratrušovského koupaliště od 1.6.2008 na 
základě projednané ekonomické analýzy a ve vazbě na realizaci záměru vložit 
některé nemovitosti v areálu Bratrušovského koupaliště do základního kapitálu 
PMŠ, a.s. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
          

1963/08 MJP – ukončení nájemní smlouvy na nájem budovy Městské knihovny 
 Šumperk 

schvaluje 
dohodou ke dni 31.3.2008 ukončit smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne  
20.3.2003 mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 69797111 
jako pronajímatelem a Městskou knihovnou Šumperk, příspěvková organizace, se 
sídlem   Šumperk,  17. listopadu 6, PSČ 787 01,    IČ 65496604,   jako nájemcem,  
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jejímž předmětem je nájem budovy č.p. 630, objekt občanské vybavenosti, 
situované na pozemku st. p. č. 810 a nájem pozemku st.p.č. 810, výměra 660 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k.ú. Šumperk. Vzhledem k tomu, že se 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461 
stalo vlastníkem výše uvedených pronajímaných nemovitostí, vstoupilo zároveň do 
práv a povinností jejich pronajímatele a z tohoto titulu je oprávněno výše 
uvedenou smlouvu o nájmu nemovitostí ukončit. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1964/08 MJP – výpůjčka Městské knihovně 

schvaluje 
vypůjčit Městské knihovně Šumperk, příspěvková organizace, IČ 65496604, se 
sídlem Šumperk, 17. listopadu 6, PSČ 787 01, na dobu neurčitou počínaje dnem 
1. 4. 2008 tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství a součástí jako přípojek až 
po místa napojovacích bodů apod.): 
- budovu č.p. 630 postavenou na pozemku stavební parcela č. 810 a pozemek 

stavební parcela č. 810  
- pozemek parcela č. 1273/25 
- pozemek parcela č. 1273/3 
- vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 
 

 za těchto podmínek: 
 

- doba výpůjčky od 1. 4. 2008 na dobu neurčitou, každá ze smluvních stran 
může smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního 
čtvrtletí 

- účel výpůjčky: provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací 
listiny příspěvkové organizace 

- dispoziční oprávnění příspěvkové organizace: 
 

1. příspěvková organizace je oprávněna přenechat část předmětu výpůjčky 
k užívání jiným právnickým nebo fyzickým osobám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Města Šumperk  

2. příspěvková organizace je oprávněna na základě předchozího souhlasu 
Města Šumperka provádět péči o dřeviny rostoucí mimo les nacházející 
se na pozemcích, které jsou předmětem výpůjčky  (souhlas vlastníka 
bude přílohou smlouvy o výpůjčce) 

 
- správu a údržbu předmětu výpůjčky vykonávají ředitelé příspěvkových 

organizací 
- Město Šumperk se zavazuje protokolárně předat předmět výpůjčky ve stavu 

způsobilému k užívání bezodkladně po podpisu smlouvy 
- příspěvková organizace se zavazuje: 
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1. protokolárně převzít předmět výpůjčky 
2. zodpovídat za stav vypůjčeného majetku 
3. zajistit na své náklady provozní údržbu, běžné opravy a předepsané 

revize technických prostor a zařízení. Jednotlivé opravy, jejichž hodnota 
přesáhne částku 50.000,--Kč musí být předem odsouhlaseny odborem 
RÚI MěÚ Šumperk. 

4. zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku dodržování 
předpisů požární ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a předpisů k ochraně životního prostředí. Příspěvková 
organizace plně odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. 

5. informovat správce inženýrských sítí bez odkladu o vzniklé poruše nebo 
havárii 

6. umožnit Městu Šumperk nebo pověřenému správci na jeho požádání 
vstup do vypůjčených prostor za účelem kontroly, zda příspěvková 
organizace užívá předmět výpůjčky v souladu s touto smlouvou 

7. umožnit městu Šumperk kontrolu výsledků ročního hospodaření 
s předmětem výpůjčky 

8. jakékoliv stavební úpravy na vypůjčeném majetku je příspěvková 
organizace oprávněna provádět pouze s předchozím písemným 
souhlasem vlastníka. Součástí souhlasu musí být dohoda o majetkovém 
vypořádání k takto zhodnocenému majetku. 

9. provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných prostranství 
přilehlých k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, pokud 
tuto údržbu nezajišťuje společnost PMŠ a.s.    

10. provádět pravidelnou celoroční údržbu zeleně na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky.  

 
- odpovědnost za škodu: 
 
1. příspěvková organizace odpovídá vlastníkovi vypůjčeného majetku za škody, 

které na tomto majetku způsobí svou činností nebo subjektů užívajících nebo 
spravujících vypůjčený majetek na základě smluvního ujednání s příspěvkovou 
organizací 

2. pojištění půjčovaných budov proti živelním pohromám zajistí Město Šumperk 
3. příspěvková organizace je povinna sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na 

majetku a na zdraví. Kopie pojistných smluv je povinna předat příspěvková 
organizace Městu Šumperk bezodkladně po jejich uzavření  

 
- věci pořízené příspěvkovou organizací, které se stávají součástí nebo 

příslušenstvím předmětu výpůjčky, přecházejí do majetku Města Šumperka, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1965/08  MJP – souhlas s péčí Městské knihovny o dřeviny na pronajatých pozemcích 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Městská knihovna Šumperk, IČ 65496604, 
se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6, PSČ 787 01, bude na pozemcích, které 
bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 810, 
pozemek parcela č. 1273/25, pozemek parcela č. 1273/3, vše v k.ú. Šumperk, 
provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena 
jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu 
těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či 
majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na MěÚ 
Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o 
vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. 
Současně bude výše uvedená  příspěvková organizace nositelem i případně 
vzniklých či uložených povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, 
náhradní výsadbou apod. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1966/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek  p.č.  
900 v k.ú. Dolní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši   1.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 

pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1967/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající        
v právu  uložení a  správy  vodovodní a splaškové kanalizační  přípojky přes 
pozemek  p.č.  2256  v  k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
P. S.,  bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  250,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů 
ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1968/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající        
v právu  uložení a  správy telefonního vedení přes pozemek  p.č.  2110/4 
v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Telefónika  O2  Czech Republic, a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3,  PSČ  
130 34, IČ: 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene vyhotoví smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na vlastní náklady 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  7.200,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, částka   bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1969/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 104/4, části st.p.č. 630 a části 
 p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 104/4 o výměře cca 
2000 m2, části st.p.č. 630 o výměře cca 165 m2 a  části p.p.č. 95/1 o výměře cca 
900  m2 za podmínek:  
- kupní cena: p.p.č. 95/1 za  250,--Kč/m2, st.p.č. 630 a p.p.č. 104/4 za 450,--

Kč/m2 vše v k.ú. Dolní Temenice s tím, že při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní bude uhrazeno  budoucím  kupujícím 50 %  kupní ceny, 
doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před vkladem vlastnického práva do KN 
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- účel prodeje: výstavba parkovacích míst pro dům služeb a výrobu na st.p.č. 

791 a st.p.č. 792 v k.ú. Dolní Temenice a trafostanici 
- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  
- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po pravomocné kolaudaci a 

zaměření  nově vybudované komunikace v dané lokalitě 
 
       Termín: 15.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1970/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 897/4 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje část p.p.č. 897/4 o výměře cca 
1200 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost, 

rozšíření zahrady nebo  areálu pro vlastníka sousední nemovitosti 
- kupní cena:  200,--Kč/m2                             
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 

10 % budoucí kupní ceny a dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách nejméně ve výši 500,--Kč s tím, že kupní cena bude jako 
celek uhrazena nejpozději k datu 30.6.2011  

- vlastnické právo k pozemku bude převedenou po uhrazení 100 % budoucí 
kupní ceny 

- budoucí kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemku s ohledem na 
způsob užívání 

- budoucí kupující jsou povinni respektovat sjednané budoucí věcné právo 
spočívající v uložení inženýrských sítí v části p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice 

- kupující uhradí paušální poplatek  za vyhotovení smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní, stanoveno „ Postupem...“ 

 
       Termín: 15.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1971/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje st.p.č. 755/4, p.p.č. 1296/7 a st.p.č. 755/5 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č. 755/4 o výměře 482 m2,  
p.p.č. 1296/7 o výměře 454 m2 a st.p.č. 755/5  o výměře  129 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:   
- účel příslibu prodeje: zahrada k domům Jesenická 25, 25A, Šumperk a 

zajištění přístupu a příjezdu k domům 
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- kupní cena: st.p.č. 755/4 za  200,--Kč/m2, st.p.č. 755/5 a p.p.č. 1296/7 za  

300,--Kč/m2 vše  v k.ú. Šumperk s tím, že při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní bude uhrazeno   jednotlivými budoucími  kupujícími nejméně   
10 %  kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,--Kč nejdéle 36 měsíců od podpisu smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní 

- pokud nebude kupní cena pravidelně budoucími kupujícími splácena, sjednává 
si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a budoucí kupující se 
zaváže, že podíl, který nebude splácen si mezi sebou rozdělí 

- pozemky budou prodány do vlastnictví v podílech, jak si sami budoucí kupující 
určí,pokud dojde k dohodě o rozdělení pozemků na reálné části, bude sjednán 
příslib prodeje na jednotlivé části  pozemků, které budou před podpisem 
smlouvy kupní rozděleny geometrickým plánem, který bude hrazen budoucími 
kupujícími 

- budoucí kupující budou povinni respektovat právo zřízení věcného břemene 
příjezdu k domu Jesenická 23, Šumperk a ke garážím na st.p.č. 755/ 2 v k.ú. 
Šumperk  

- budoucí kupující uvedou užívání staveb na st.p.č. 455/5 v k.ú. Šumperk do 
souladu se stavebním zákonem 

- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  

 
Termín: 15.4.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1972/08 MJP – zřízení věcného břemen spočívající v právu vstupu a vjezdu pro 
vlastníky spoluvlastnických podílů 

schvaluje 
zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu pro vlastníky 
spoluvlastnických podílů objektu se způsobem využití garáž na st.p.č. 755/2 v k.ú. 
Šumperk, přes část st.p.č. 755/4 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je 
město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ: 303461. Oprávněnými 
z věcného břemene jsou: 
I. F.,  podíl ve výši 1509/10000, bytem Šumperk,  Z. M.,  podíl ve výši 1320/10000, 
bytem Šumperk,  I. a N. D.,  podíl ve výši 3397/10000 oba bytem Šumperk,  M. a 
J. H., podíl ve výši 2076/10000, oba bytem Šumperk, J. a J. Z. , podíl ve výši 
1698/10000 , bytem Šumperk. Věcné právo se zřizuje úplatné s jednorázovou 
úhradou 5.000,--Kč pro jednotlivé oprávněné s tím, že I. a N. D.  uhradí 10.000,--
Kč (výše podílu je počítána ke dvěma garážím) s povinností úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického plánu na vyznačení věcného břemene a 
nákladů spojených s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady 
spojené s údržbou a  úpravou povrchu za sjednaným účelem zřízení věcného 
břemene vjezdu a vstupu k objektu na st.p.č. 755/2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 15.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1973/08 MJP – prodejní stánky na ul. 17. listopadu 

ukládá 
odboru MJP připravit na jednání RM dne 17.4.2008 materiál, kterým bude 
schváleno podat výpovědi z nájemních smluv na užívání částí p.p.č. 2109 v k.ú. 
Šumperk, kde na částech pozemku jsou umístěny prodejní stánky typu ELVÍRA. 
Důvodem podání výpovědi je výsadba nové aleje při ul. 17. listopadu. 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1974/08 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1677 v k.ú. Dolní Temenice a p.p.č. 
 1677/1 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat část p.p.č. 1677 o výměře cca 246 m2, v k.ú. 
Šumperk, dle GP číslo 5246-65/2007 p.p.č. 1677/1 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k bytu v domě Šumperk, Příčná 29 
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ , správní poplatek za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady  spojené s vyhotovením 
geometrického plánu 

 
       Termín: 15.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1975/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1278/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1278/2 o výměře 1232 m2    
v k.ú. Šumperk za podmínek:   
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu 17. listopadu 21 Šumperk  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 v k.ú. Šumperk s tím, že při podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní bude uhrazeno   jednotlivými budoucími  kupujícími 
nejméně 10 %  kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,--Kč nejdéle 36 měsíců od podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- pokud nebude kupní cena pravidelně budoucími kupujícími splácena, sjednává 
si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a budoucí kupující se 
zaváže, že podíl, který nebude splácen si mezi sebou rozdělí 

- pozemky budou prodány do vlastnictví v podílech, jak si sami budoucí kupující 
určí 

- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  

 
       Termín: 15.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1976/08 MJP – užívání pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice 

neschvaluje 
úhradu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který zastupuje    
Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, za bezesmluvní užívání pozemku 
st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod panelovým domem čp. 2722, or. 
č. 33), který je ve vlastnictví města Šumperka, za období 1991-2002 ve výši 
16.018,--Kč. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1977/08 MJP – užívání pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje 
ZM schválit v případě vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku st.p.č. 561 
o výměře 246 m2 v k.ú. Dolní Temenice, účast Města Šumperka ve výběrovém 
řízení.   
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1978/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 53/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 53/1 o výměře 
cca 315 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zajištění příjezdu k objektu garáží na pozemku st. p. č. 5226 

v k. ú. Šumperk a ucelení areálu 
- kupní cena:  500,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 53/1 

v k. ú. Šumperk zajistí na své náklady kupující 
- před uzavřením kupní smlouvy odstraní kupující na své náklady plechovou 

stavbu, která stojí na části pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Šumperk a která není  
zapsaná v katastru nemovitostí, a uvede pozemek pod touto stavbou do 
řádného stavu  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 
Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 11.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1979/08 MJP – převod práv z vydaného územního rozhodnutí pro stavbu 11 RD při ul. 
 Hrabenovské 

schvaluje 
převod práv z vydaného územního rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí Horní 
Temenice pro 11 RD při ul. Hrabenovská, čj. MUSP 95302/2006 ze dne 20.6.2006 
a to z města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 303461 na EKOZIS 
spol. s r.o. se sídlem Zábřeh na Křtaltě 980/21, IČ 41031024. Dohodou o převodu 
práv z vydaného územního rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí Horní 
Temenice pro 11 RD při ul. Hrabenovské, čj. MUSP 95302/2006 ze dne 
20.6.2006, bude předána dokumentace pro územní rozhodnutí a to v hodnotě 
163.840,--Kč. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1980/08 MJP – zveřejnění záměru města na výpůjčku části p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní 
 Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit p.p.č.1200/1 o výměře cca 570 m2  v k.ú. Horní 
Temenice.  Účel výpůjčky:   vybudování  komunikace k  pozemku p.č. 102/1 v k.ú. 
Horní Temenice - lokalita pro výstavbu v souladu s územním plánem, za 
podmínek:  
- doba výpůjčky určitá  od  podpisu smlouvy do 31.5.2011 
- komunikace bude vybudována výhradně nákladem vypůjčovatele. 

Dokumentace ke stavbě bude předem odsouhlasena správcem komunikací 
PMŠ a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 20, která stanoví podmínky k 
výstavbě komunikace 

- po kolaudačním souhlasu nebo kolaudaci bude komunikace převedena 
darovací smlouvou do majetku města Šumperk a správy PMŠ a.s 

- půjčitel uhradí paušální poplatek ve výši 500,--Kč za vyhotovení smlouvy o 
výpůjčce , stanoveno „ Postupem...“ 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1981/08 MJP – zveřejnění odprodeje pohledávek 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka odprodat (úplatně postoupit) pohledávky na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu včetně penále a soudních 
nákladů uvedené v předloženém materiálu, v nominální hodnotě ve výši 
1.908.636,--Kč s příslušenstvím za cenu minimálně 57.259,--Kč. 
Podmínky  prodeje (úplatného postoupení):  
- schválená cena za postoupení pohledávky v minimální výši 57.259,--Kč (slovy: 

padesátsedmtisícdvěstěpadesátdevět korun českých) bude uhrazena do 10 
pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky 
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- zájemce o postoupení nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či 
nedoplatky 

- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce, 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pohledávky – nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad 
Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 15. 4. 2008. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 15.00 hod. dne 15. 4. 2008 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  
hodnoceny 

- v případě více zájemců  budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 
nabídek tj. po 15. 4. 2008, neotevřené písemné nabídky všech zájemců 
předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválenou Radou 
města Šumperka 

       Termín: 16.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1982/08 MJP – zveřejnění odprodeje pohledávek 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na odkoupení (úplatné 
postoupení) pohledávky za cenu minimálně 57.259,--Kč, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na odkoupení 
(úplatného postoupení) pohledávky,  v tomto složení: 
Členové hodnotící komise:  Ing. Petr Suchomel, Ing. David Procházka, Ing. Hana 
Répalová,   Ing. Milena Peluhová, Ing. František Merta 
 
Náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Ing. Alena Šmotková, Ing. Petr Bitttner, Ing. Ji ří 
Andrle, Mgr. Milan Šubrt 
       Termín: 16.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1983/08 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
v souladu s Čl. V. Smlouvy o výpůjčce s uzavřením nájemní smlouvy ke 
služebnímu bytu v Šumperku na ulici Žerotínova 55 v areálu Tyršova stadionu 
mezi TJ Šumperk, zastoupená předsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem a 
místopředsedkyní výboru TJ paní Naděždou Sündermannovou se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ: 14617790, jako pronajímatel a J. B. ,  bytem Česká 
Rybná  jako nájemcem. 
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.4.2008 do  30.6.2008, nájemné  ve výši  
24,33 Kč/m²,  nájem bytu je vázán výkonem práce domovníka a údržbá ře                      
 

       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1984/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu  uložení a  správy  dešťové kanalizační přípojky  přes pozemek  p.č.  

481/1, p.p.č. 481/2 a p.p.č. 2061/1  v  k.ú. Šumperk 
- zřízení sjezdu přes p.p.č. 481/1 a p.p.č. 481/2 v k.ú. Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
R. H.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 5.500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů 
ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno vybudování 
sjezdu jednorázovou finanční částku ve výši 10.000,--Kč 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný  splní podmínky odboru RÚI, které budou nedílnou součástí 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- sjezd bude vybudován na základě rozhodnutí  MěÚ, odboru dopravy a dle 
ověřené projektové dokumentace 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1985/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 534/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 534/3 o výměře 
320 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek u domu Vančurova 4, Šumperk). 
Účel pronájmu: 
a) vymezený prostor k domu Vančurova 4, Šumperk 
b) příjezd ke garážím na st.p.č. 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280 
v k.ú. Šumperk  
       Termín: 7.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1986/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1992/7, část 
 pozemku p.č. 1995/2 a část pozemku st.p.č. 1439/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1992/7 o výměře 
30 m2, část pozemku parcela č. 1995/2 o výměře 20 m2 a  část pozemku 
stavební parcela č. 1739/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor 
k domu U sanatoria 12, Šumperk). 
 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny 
 
       Termín: 7.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1987/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 553/2 a část 
 pozemku p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 553/2 a část 
pozemku parcela č. 553/14 o celkové výměře 140 m2 v k.ú. Šumperk (or. 
vymezený prostor k domu Myslbekova 7, Šumperk). 
 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, vymezený prostor k domu Myslbekova 7, 
Šumperk 
       Termín: 7.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1988/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 468/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 468/5 o výměře 
118 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Myslbekova 8, Šumperk). 
 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny 
 
       Termín: 7.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1989/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu  zřízení sjezdu  
přes pozemek  ve ZJE původ PK p.č.  1327  v  k.ú.  Horní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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oprávněný z věcného břemene:  
M. a Z. H.,   bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o   zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o  

zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- smlouva o zřízení věcného břemene nebude předmětem zápisu v katastru 
nemovitostí 

- smlouva o zřízení věcného břemene, která bude předmětem zápisu v katastru 
nemovitostí, bude uzavřena až po realizaci regulace potoka Temence 

- věcné břemeno zřízení sjezdu bude zřízeno bezúplatně 
- finanční částka za zřízení věcného břemene vybudování sjezdu bude uhrazena 

po realizaci regulace  potoka Temence, a to na základě podmínek a předpisů 
platných v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

- po realizaci regulace potoka Temence, v případě, že budou jednotlivé sjezdy  
zaměřeny, bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene se všemi 
dotčenými oprávněnými z věcného břemene za jednotných podmínek, smlouva  
o zřízení věcného břemene uzavřena, která bude uzavřena  na základě tohoto 
přijatého usnesení, bude zrušena na základě dohody o zrušení smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ a.s. v plném rozsahu, 
které budou nedílnou součástí smlouvy o  zřízení věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene splní podmínky odboru RÚI, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene  vybuduje sjezd v souladu s rozhodnutím, které 
vydal MěÚ, odbor dopravy – č.j. MUSP 18436/2008 a dle ověřené projektové 
dokumentace 

 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1990/08 MJP – nabídka na odkoupení pozemku p.č. 594/2 od Olomouckého kraje – 
 lokalita nad „Sanatorkou“ 

schvaluje 
podání nabídky na odkoupení pozemku p.č. 594/2 ostatní plocha o výměře      
589 m2 v k.ú. Dolní Temenice od Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, ze správy Střední odborné školy, 
Šumperk, Zemědělská 3 do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461, za účelem sjednocení sousedních 
pozemků. 
       Termín: 22.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1991/08 MJP – nabídka na odkoupení pozemku p.č. 594/2 od Olomouckého kraje – 
 lokalita nad „Sanatorkou“ 

doporučuje 
ZM v případě přijetí nabídky města Šumperka na výkup pozemku p.č. 594/2 
ostatní plocha o výměře 589 m2 v k.ú. Dolní Temenice od Olomouckého kraje, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, ze správy 
Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3 do vlastnictví města Šumperka, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461, schválit výkup 
pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Dolní Temenice do majetku města Šumperka za 
nabídnutou kupní cenu. 
       Termín: 27.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1992/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 571/7 v k.ú. 
 Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 571/7 o výměře 
21 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Vančurova 29, Šumperk). 
 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití. 
       Termín: 7.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1993/08 MJP – zveřejnění záměru předat dílo místní komunikace (silnice přes Holubí 
 vrch) 

schvaluje 
zveřejnění záměru předat  dílo místní komunikace  stojící na pozemku p.č. 530 
v k.ú. Vikýřovice a pozemcích12357/1, p.č. 2357/4, p.č. 2357/5, p.č. 2696/3, p.č. 
2696/2 a p.č. 2358 v k.ú. Rapotín (část silnice přes Holubí vrch v k.ú. Vikýřovice a 
Rapotín). 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1994/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- přeložka vodovodu přes p.p.č. 2154/1, 1950/36, 1950/37, 1950/34, 1950/1 a st. 

p. č. 725/1, 725/4, 1124/1, 602 v k.ú. Šumperk 
- přeložka plynu přes p.p.č.  2154/1, 1950/36, 1950/37, 1950/35, 1950/34   a st. 

p. č. 725/1, 725/4,  602 v k.ú. Šumperk 
- přípojka dešťové kanalizace  přes st. p.č. 725/1, p.p.č. 1950/38, 1950/39, 

1950/1 a 2154/2 v k.ú. Šumperk 
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- přeložka elektro  NN přes st. p.č. 725/1, 602, 725/4 a p.p.č. 2154/1, 1950/36 a 

1950/37 v k.ú. Šumperk 
- přeložka  elektro VN přes st. p.č. 725/1, 725/4 a p.p.č. 1950/39, 2154/2, 1950/1 

v k.ú. Šumperk 
- vedení VO přes st. p.č.: 725/1, 725/4, 1124/1 a p.p.č. 1950/37, 1950/35, 

1950/34, 1950/1, 2154/2, 1950/39 v k.ú. Šumperk 
- přeložka telefonního kabelu přes st. p.č.  1124/1, 725/1, 602 a p.p.č. 1950/1, 

1950/35, 1950/39, 2154/2 v k.ú. Šumperk 
mezi  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Sallerova výstavba Šumperk s.r.o., se sídlem  v Otvicích, Obchodní zóna 266, 
PSČ 431 11, IČ: 250 33 310 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  92.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky vydané odborem 
RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- nově vybudované osvětlení bude převedeno po kolaudaci na základě 
předávacího protokolu  do vlastnictví města Šumperka a  správy PMŠ a.s., za 
účasti zástupce PMŠ, a.s.  

- majetkoprávní vypořádání pozemků  pod okružní křižovatkou bude dořešeno 
na základě geometrického zaměření skutečného stavu  

- vysázená zeleň, bude převedena po záruční době  do vlastnictví města 
Šumperka a  správy PMŠ a.s., za účasti zástupce PMŠ a.s.  

 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1995/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN a VN  přes 
pozemek  p.č.: 709/17, 108/35, 108/32, 104/7, 108/20, 108/30, 108/31, 108/23, 
128/1 v k.ú. Dolní Temenice mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši   20.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- podél celého pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice se nachází 
odvodňovací příkop (horská vpusť), při realizaci inženýrských sítí nesmí dojít  
k jeho narušení, kterým by byl narušen účel,  který tento příkop plní vzhledem 
k okolní zástavbě 

 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1996/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v:  
- právu uložení a správy zemního  kabelového vedení VO p řes pozemek  p.č.:  

709/17, 108/35, 104/7, 108/20, 108/30, 120/4, 108/31, 120/1, 120/2, 108/23, 
126/1, 95/2, 108/15   v k.ú. Dolní Temenice 

- umístění stožárů VO – 5 ks na p.p.č. 108/35, 4 ks na p.p.č. 104/7, 7 ks na 
p.p.č.120/1 a p.p.č. 120/2, 3 ks na p.p.č. 108/15 v k.ú. Dolní Temenice 
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mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Senová a.s., se sídlem  Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, IČ: 273 21 282 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“ 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  25.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- podél celého pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice se nachází 
odvodňovací příkop (horská vpusť), při realizaci inženýrských sítí nesmí dojít  
k jeho narušení, kterým by byl narušen účel, který tento příkop plní vzhledem 
k okolní zástavbě 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1997/08 MJP – stánkový prodej v centru města 

schvaluje 
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ul. Hlavní tř. v Šumperku 
pro období od 15.4.2008 do 30.9.2008 v rozsahu: 
Počet stánků: max. 5 ks 
Umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17. listopadu při parku Sady 

1. Máje 
Nájem stánku: 100,--Kč/stánek/den 
Kauce:  15.000,--Kč/stánek/nájemce je držitelem ŽL 
Doba nájmu:  od 15.4.2008 do 30.9.2008 
Provozní doba: od 6:30 do 19:00 hod. – pracovní dny 
   od 6:30 do 12:00 hod. – sobota 
Omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny 

 
      Termín: 27.3.2008 
      Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1998/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro Jam Promotion s.r.o., Třebízského 12, 
787 01 Šumperk k propagaci města Šumperka na akci VII. Šumperský autosalon a 
májové oslavy. 
       Termín: 4.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1999/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka na webových stránkách oddílu basketbalu 
Šumperk – www.basketbal.707.cz 
       Termín: 4.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2000/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka Krajským úřadem Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc k prezentaci akcí v rámci Panevropského 
týdne lesa v Olomouckém kraji. 
       Termín: 4.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2001/08 Provozní řád šumperské radniční věže a prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 
provozní řád šumperské radniční věže a prohlídkových okruhů městem s účinností 
od 1.4.2008. 
       Termín: 1.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2002/08 Návrh na změnu rámcové smlouvy 

schvaluje 
změnu rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk mezi 
Městem Šumperk, zast. Mgr. Zdeňkem Brožem, starostou města a PONTIS 
Šumperk, o.p.s., zast. Ing. markem Zapletalem, předsedou správní rady. 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 

http://www.basketbal.707.cz
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2003/08 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 

odvolává 
dnem 27.3.2008  
1. z funkce člena správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 

V. R.,  bytem Šumperk 
M. S., bytem Šumperk 
 

2. z funkce člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 
V. CH.,  bytem Vikýřovice  
J. G., bytem Šumperk 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

2004/08 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 

jmenuje 
dnem 28.3.2008 
1. do funkce člena správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 

V. CH.,  bytem Vikýřovice  
J. G.,  bytem Šumperk 
 

2. do funkce člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 
V. R.,  bytem Šumperk 
M. S., bytem Šumperk 
 
       Termín: 28.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

2005/08 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 

prodlužuje 
funkční období členům správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. 
- M. Z. do 7.3.2009 
- A. Š. do 24.6.2010 
- R. K. do 24.6.2010 

       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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 2006/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení - DPS 
Bohdíkovská 24, Šumperk  k 31.5.2008: 
- E. T., zast. opatrovníkem Městem Šumperk – byt č. 101 o velikosti kk+1 

obytných místností 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2007/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova 11, Šumperk: 
- E. T.,  zast. opatrovníkem Městem Šumperk – byt č. 2 o velikosti 1+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2008/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje  
návrh na změnu nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova 13, Šumperk: 
- V. C.  k bytu č. 14 o velikosti 1+1 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2009/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení Temenická 104, 
Šumperk  k 31.3.2008: 
- M. M.  k bytu č. 8 o velikosti kk+1 obytných místností 
 

       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2010/08 Uzavření „Smlouvy o dílo“ na dodávku a implementaci vazby informačních 
systémů GINIS a STARLIT 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou GORDIC spol. s r.o. se sídlem v Jihlavě, 
Erbenova 4, IČ: 47903783, zast. Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a 
generálním ředitelem na zajištění dodávky a implementaci vazby informačních 
systémů GINIS a STARLIT SSB2000. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

2011/08 Radnice – klimatizace v obřadní síni 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce: „Radnice-

klimatizace v obřadní síni“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Petr Závodný, Ing. Vlasta 
Vitásková, PaedDr. Petr Holub 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová, Jana Urbanová, 
Ing. Marie Dvořáčková 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Adex LM s.r.o., Příčná 22, Šumperk 
Agida s.r.o., Polní 55, Rapotín 
Hél – klimatizace, Jugoslávská 7, Šumperk 
Milan Jílek – Jilma, Sudkov 14 
Vzduchotechnika SPN, s.r.o., Žerotínova 87, Šumperk 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2012/08 I. ZŠ – rekonstrukce jídelny  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové 

dokumentace na akci: „I. ZŠ – rekonstrukce jídelny“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Eva Zatloukalová, PaedDr. Milan 
Tichý, PaedDr. Hana Kolaříková 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Emilie Lovichová, zástupce I. ZŠ, Mgr. 
Petr Málek  
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Promos s.r.o., Nerudova 32, Šumperk 
Fortex AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
Projekční kancelář – Ing. Petr Heřmanský, Langrova 36, Šumperk 
Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk 
Ing. Luboš Mutňanský, Na Středisku 94, Jeseník 
Sting Project s.r.o., ul. Slezská 535, Jeseník 
Atelier DPH, spol. s.r.o., Sladovnická 16, Bruntál   
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2013/08 3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 1. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 1. etapa“ zhotovitelem 
stavby firmu JAN&CO spol. s r.o., Komenského 593, 789 69 Postřelmov. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2014/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

schvaluje 
- na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – 
zpracování projektové dokumentace“ zrušit zjednodušené podlimitní řízení 

 
- vypsání otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření 

Městské knihovny v Šumperku – zpracování projektové dokumentace“ dle 
zadávacích podmínek schválených v RM 14.2.2008 s posunutím termínu 
předání o 2 měsíce 

       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2015/08 Park nad Slovanskou – uzavření Dodatku č. 2 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 do maximální částky 15.856,--Kč včetně DPH ke SOD č. 
050/07 s firmou Ekozis spol. s r.o., který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Park nad Slovanskou“ 
- méněpráce v rámci akce: „Park nad Slovanskou“ 
 

       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 

 

2016/08 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města za rok 2007 

bere na vědomí 
předloženou „Zprávu o plnění Strategického plánu města Šumperka“ za rok 2007. 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2017/08 Rozpracování usnesení ZM č. 670/08 

ukládá 
odboru FAP zapracovat částku 134.000,--Kč do rozpočtových opatření města 
Šumperka na rok 2008 jako podíl města na Program regenerace MPZ. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2018/08 Rozpracování usnesení ZM č. 681/08 

ukládá 
odboru ŠKV ve spolupráci s komisí pro přidělování grantů předložit návrh 
upravených podmínek pro poskytování grantů a dotací z rozpočtu města 
Šumperka k projednání RM a následně ZM.   
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         PaedDr. Polášek 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v.r.    MUDr. Vít Rozehnal v.r. 
     1. místostarosta           člen rady města   

 


