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Spis. zn.: 43587/2013 
   Č.j.: 45102/2013 

 

U S N E S E N Í  

z 69. schůze rady města Šumperka ze dne 6.6.2013.   
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. 

3752/13 Rozpočtová opatření č. VI roku 2013 města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VI roku 2013 města Šumperka: 
příjmy ve výši             20 tis. Kč 
výdaje ve výši                    - 206 tis. Kč 
 
příjmy celkem    477.369 tis. Kč 
výdaje celkem    532.312 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3753/13 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003 s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, na 
hokejovou sezónu 2012/2013 – 1. NHL ve výši 3.500 tis. Kč, a to za následujících podmínek: 
 
1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 

sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 8.000 tis. Kč do 30.6.2013. 
  

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperku své účetnictví a na požádání 
umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 

 
3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 

z rozpočtu města, schválené usnesením ZM č. 781/12. 
 

4. Společnost bere na vědomí, že poskytnutá veřejná finanční podpora může zakládat 
veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis). 

 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

3754/13 Rozpočtový výhled města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2014-2015.   
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3755/13 Směrnice „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“ 

schvaluje 
směrnici města Šumperka „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“, která nabývá 
účinnosti dnem 1.7.2013. 
       Termín:  01.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3756/13 Směrnice „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“ 

ruší 
usnesení RM č. 2218/04 ze dne 3.6.2004 k odpisu pohledávek města Šumperka pro 
bezpředmětnost. 
       Termín:  01.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3757/13 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2013. 
 

 tis. Kč     

     N á z e v Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění 

  2013  01-05/13 rozpočtu  01-05/12 rok 12/11 

Daňové příjmy 305 325 122 237 40,0 104 482 116,99 

Daně  264 200 102 184 38,7 93 410 109,39 

     - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 57 400 24 836 43,3 22 540 110,19 

     - daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 5 000 3 386 67,7 1 417 238,96 

      - daň z příjmů fyz. osob  podle zvl.sazby 6 000 2 567 42,8 2 324 110,46 

      - daň z příjmů právnických osob 50 000 20 867 41,7 19 931 104,70 

      - DPH 122 000 50 175 41,1 46 652 107,55 

      - daň z nemovitostí 13 800 353 2,6 546 64,65 

      - daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 0 0,0 0 0,00 

Správní poplatky 8 825 4 796 54,3 3 740 128,24 

Místní poplatky 16 300 5 709 35,0 3 815 149,65 

     - za komunální odpad 15 500 5 219 33,7 3 229 161,63 

     - za psy 800 490 61,3 586 83,62 

Ostatní odvody 16 000 9 548 59,7 3 517 271,48 

     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů  1 000 276 27,6 362 76,24 

     - odvody z loterií  15 000 9 272 61,8 399 2323,81 

Nedaňové příjmy 7 972 2 157 27,1 2 446 88,18 

Přijaté sankční poplatky odborů 4 872 1 182 24,3 1 552 76,16 

Služby za komunální odpad 3 100 975 31,5 894 109,06 

C e l k e m  313 297 124 394 39,7 106 928 116,33 
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3758/13 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 2971/12, 2972/12, 2973/12, 2974/12, 2975/12, 2976/12, 2977/12, 
2978/12, 2979/12, 2981/12, 2982/12, 3070/12, 3097/12, 3260/13, 3263/13, 
3280/13, 3308/13, 3310/13, 3365/13, 3401/13, 3410/13, 3439/13, 3454/13, 
3456/13, 3462/13, 3491/13, 3492/13, 3510/13, 3541/13, 3564/13, 3565/13, 
3587/13, 3588/13, 3589/13, 3590/13, 3594/13, 3604/13, 3616/13, 3620/13, 
3623/13, 3041/12.  
 

3759/13 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2179/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2180/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2181/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2182/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová   
2503/12 do 30.09.2013  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2958/12 do 31.07.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2980/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3313/13 do 31.12.2013 Zodpovídá. Ing. Répalová 
3496/13 do 27.06.2013  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3612/13 do 27.06.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3621/13 do 27.06.2013 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

3760/13 Kontrola usnesení – zrušení části unesení RM č. 2971/12 

ruší 
usnesení RM č. 2971/12 ke smlouvě o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu v části 
uživatele práva L. Š. a K. U., když smlouva bude uzavřena s novým vlastníkem příslušné garáže 
na st.p.č. 2297/97 dle usnesení RM č. 3561/13 ze dne 2.5.2013. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3761/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3678/13 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3678/13, kterým byl zveřejněn záměr města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk, když v usnesení je chybně uveden odkaz na usnesení 
č. 3606/09, správně má být 3609/09.  
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3762/13 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3679/13 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3679/13, kterým byl zveřejněn záměr města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk, když v usnesení je chybně uveden odkaz na usnesení č. 
3606/09, správně má být 3609/09.  
 

Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3763/13 MJP – předzahrádka u provozovny čajovna Vila Doris 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk  o  velikosti 6 m2 nájemci M. L.,   
bytem Kolšov, 788 21 Sudkov, IČ 01295349, za podmínek dle usnesení RM č. 2886/08  ze 
dne 13.11.2008, dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 a dle usnesení RM č. 
566/11 ze dne 17.03.2011 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky  u 
provozovny čajovna Vila Doris, 17.listopadu 2, Šumperk - předzahrádka typ 1. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3764/13 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ vyloučit uchazeče Údržba 
zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 26837391, ze zadávacího 
řízení. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3765/13 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné 
zeleně na území města Šumperka“.  
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3766/13 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

ukládá 
správci majetku města realizovat zveřejnění formuláře Oznámení předběžných informací 
k novému opakovanému zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků 
veřejné zeleně na území města Šumperka“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. 
Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka nadlimitní, smlouva na dobu určitou na   
5 let od 1.1.2014 do 31.12.2018. 
 
       Termín:  14.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3767/13 Vyhodnocení zadávacího řízení „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“ 

ukládá 
správci majetku města zpracovat a předložit nové zadávací podmínky pro opakované zadávací 
řízení na veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3768/13 Akce „Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku – snižování energetické 
náročnosti“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2HS130303 se zhotovitelem FORTEX-AGS, a.s., 
Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92,  IČ 00150584, na akci „Stavební úpravy MŠ 
Prievidzská v Šumperku – snižování energetické náročnosti“ z důvodu chybně uvedené DPH a 
celkové ceně včetně DPH ve smlouvě o dílo. DPH se mění z 1.273.032,--Kč na 1.252.563,--Kč, 
tj. celková cena díla včetně DPH se mění z 7.237.615,--Kč na 7.217.146,--Kč. 
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3769/13 Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“ zhotovitelem akce STRABAG, a.s., Na Bělidle 
198/21, Praha 5, PSČ 150 00,  odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827,  Ostrava –  Svinov, 
PSČ 721 08, IČ 60838744. Nabídková cena je 14.749.775,51 Kč bez DPH, tj. 
17.847.228,41,--Kč včetně DPH.  
 
       Termín:  11.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 



RM 69 – 06.06.2013 

 
6 

3770/13 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., změna zástupce města Šumperka na 
valných hromadách společnosti VHZ, a.s. 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Hany Répalové, bytem Šumperk, na pozici zástupce města Šumperka na  
řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s., IČ 47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, a to ke dni 
06.06.2013. 
     

3771/13 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., změna zástupce města Šumperka na 
valných hromadách společnosti VHZ, a.s. 

doporučuje ZM 
ukončit platnost usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 1448/05 ze dne 22.11.2005 
z důvodu rezignace Ing. Hany Répalové, bytem Šumperk, PSČ 787 01, na pozici zástupce 
města Šumperka na řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., s účinností k 20.6.2013. 
 

Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3772/13 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., změna zástupce města Šumperka na 
valných hromadách společnosti VHZ, a.s. 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, delegovat na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné 
hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČ 47674954, se sídlem 
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, s účinností od 21.06.2013 až do odvolání starostu města 
Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, PSČ 787 01. Starosta města je oprávněn pověřit 
k zastupování města na řádné, mimořádné a náhradní valné hromadě společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. další osoby. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3773/13 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., změna zástupce města Šumperka na 
valných hromadách společnosti VHZ, a.s. 

ukládá  
1. informovat všechny akcionáře – obce dopisem o postoji města Šumperka jako člena 

s největším počtem držených akcií 
 
2. pokusit se o dohodu se všemi akcionáři a vrátit poměry v představenstvu do původního 

stavu s tím, že bude akceptován návrh města Šumperka na jmenování vlastního zástupce 
v představenstvu VHZ, a.s. 

 
3. učinit právní kroky směřující k ochraně majetku VHZ, a.s.  

 
4. informovat o těchto krocích na tiskové konferenci 

 
       Termín:  10.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3774/13 MJP – dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků města Šumperka 
k honitbě Honebního společenstva Rapotín 

schvaluje 
uzavření    dohody   o náhradě   za   přičlenění   honebních   pozemků ve vlastnictví města  
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, v  k.ú. Rapotín k honitbě  
Honebního společenstva Rapotín. 
 
Držitel honitby:    Honební společenstvo Rapotín, se sídlem Rapotín,   
     ul. Družstevní 509, PSČ 788 13, IČ 45212309 
 
  
Vlastník honebních pozemků:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

  IČ 00303461 
 
Doba trvání:     10 let od 1.4.2013 do 31.3.2023 
 
 
Roční náhrada za přičlenění honebních pozemků: 16,--Kč/ha včetně DPH tj. 800,--Kč k celku 
 
Celková výměra přičleněných pozemků:  49,5243 ha 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3775/13 MJP – souhlas s umístěním paraboly na budovu Kina Oko Šumperk 

souhlasí 
s umístěním paraboly o průměru 1,2 m na jižní stranu stěny budovy Kina Oko Šumperk, č.p. 
1170, na pozemku  st.p.č.  1246 v obci a k.ú. Šumperk. Souhlas se uděluje Kinu Oko 
Šumperk, se sídlem Šumperk, Masarykovo náměstí 1170/3, IČ 00851400. Instalace paraboly 
bude provedena na náklady Kina Oko Šumperk. 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3776/13 MJP – zúžení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce  sportovního areálu č. Obch 
86/99/JG 

schvaluje 
zúžit předmět výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG ze dne 
28.2.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem 
a TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, jako vypůjčitelem. Předmět 
výpůjčky se zužuje o pozemek p.č. 2088 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3777/13 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne     
2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v k.ú. Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, Šumperk) 
za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem 
Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 
výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 
č.p. 1907/25, jako vypůjčitelem, na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 
20.2.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 1.7.2013 do 30.6.2014. Výnos nájemného 
bude příjmem MŠ Sluníčko.  
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3778/13 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, jako půjčitelem a JEČMÍNEK, 
o.p.s., IČ 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25,  jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, vypůjčila obecně prospěšné 
společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských jeslí, movité věci. Smlouva 
o výpůjčce bude prodloužena od 1.7.2013 do 30.6.2014. 
 
       Termín:  30.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3779/13 MJP – směrnice o nakládání se smlouvami a objednávkami 

bere na vědomí 
směrnici o nakládání se smlouvami a objednávkami, která nabývá účinnosti dnem 6.6.2013. 
 
 

3780/13 MJP – smlouva o propagaci – film Krásno 

doporučuje ZM 
schválit uzavření trojstranné smlouvy o propagaci uzavřené mezi městem Šumperkem, jako 
poskytovatelem, organizací Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu,  zájmové sdružení 
právnických osob se sídlem: Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 68923244, jako partnerem a 
společností  LOVE.FRAME s.r.o., se sídlem Praha 1 - Hradčany, Gogolova 228/8, PSČ 118 00, 
IČ 27994635, jako producentem celovečerního hraného filmu Krásno, režiséra Ondřeje 
Sokola. 
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- povinnost producenta: poskytnout poskytovateli a partnerovi propagační plnění 
v souvislosti s výrobou a exploatací audiovizuálního díla – celovečerního hraného filmu 
s názvem Krásno 

- povinnost poskytovatele: poskytnout producentovi za propagační plnění konečnou částku 
500.000,--Kč, a to 300.000,--Kč do 14 dnů od uzavření smlouvy a 200.000,--Kč nejpozději 
do 30.6.2014 

 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3781/13 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 231/2 v k.ú. Šumperk, or. nám. Republiky 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 231/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- kupní cena: dle znaleckého posudku  6.910,--Kč 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou kioskové trafostanice 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené  s vyhotovením znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  
 
        Termín:  10.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3782/13 MJP – výstavba garáže mezi ulicemi Javoříčko a Uničovská 

neschvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1354/12 a části p.p.č. 1354/13 o celkové výměře 
cca 22 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků s dostavbou stávajících 
řadových garáží.  
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3783/13 MJP – prodej části p.p.č. 1553/1 v k.ú. Šumperk, při ul. Zborovské 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.4.2013  do 18.4.2013 dle usnesení rady města č. 3435/13 ze dne 27.3.2013, schválit  
prodej části p.p.č. 1553/1 o výměře 61 m2, dle GP p.p.č. 1553/9 o výměře 61 m2  v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zajištění vjezdu k  pozemkům  ve vlastnictví fyzických osob 
- kupující: Z. P., bytem  Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a   J. a M. S., bytem  

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

zápis vlastnického práva  do katastru 
 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3784/13 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1905/5 v k.ú. Šumperk, zahrada u domu Janošíkova 2, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení rady města č.  2886/12 ze dne 4.10.2012, schválit  
budoucí prodej  p.p.č. 1905/5 o výměře 737 m2  v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- budoucí kupující: T. N.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, P. a L. P.,  spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4, V. a Z. P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 a  F. Š.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- budoucím kupujícím  se uzná sleva z kupní ceny ve výši 6.000,--Kč za umístění lampy 

veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení, přičemž toto právo umístění lampy a 
vedení veřejného osvětlení bude zřízeno, jako věcné břemeno bezúplatné na dobu 
neurčitou,  společně s prodejem p.p.č. 1905/5 v k.ú. Šumperk  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní minimálně  10% 
kupní ceny  a dále budou kupní cenu splácet v 11 pravidelných měsíčních splátkách  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 
31.12.2014  

- budoucí kupující T. N. a P. a L. P.,  vezmou na vědomí, že na předmětu budoucího prodeje 
jsou stavby ve vlastnictví  F. Š.- a V. a Z. P., s tím, že další užívání staveb si mezi sebou 
upraví budoucí kupující sami  

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

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou dohodou ukončeny nájemní 
smlouvy  
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3785/13 MJP – prodej části pozemku p.č. 1403/3 v k.ú. Šumperk – výstavba rodinného domu 
při ul. Revoluční       

neschvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1403/3 o  výměře cca 75 m2 v k.ú. Šumperk              
z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku s výstavbou rodinného domu v daném místě.  
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3786/13 MJP – zřízení věcného břemene průjezdu přes st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk 
k objektu garáže na st.p.č. 4938 v k.ú. Šumperk, or. vedle obytného domu Janošíkova 

trvá 
na podmínkách stanovených usnesením RM č. 2503/12 ze dne 7.6.2012 ve znění usnesení 
RM č. 3260/13 ze dne 7.2.2013, kterými bylo  schváleno zřízení věcného břemene 
spočívajícího v průchodu a průjezdu přes st.p.č. 1202/2 k objektu garáže na st.p.č. 4938 vše  
v k.ú. Šumperk. Současně se stanovuje termín podpisu smlouvy nejpozději do 30.9.2013. 
Pokud nebude k tomuto termínu smlouva o zřízení věcného břemene oprávněnými z věcného 
břemene  podepsána, uhrazena jednorázová úhrada a předán kolek k zápisu věcného práva, 
budou usnesení, kterými bylo schváleno zřízení věcného břemene zrušena  a následně bude 
pozemek odprodán  budoucím vlastníkům st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3787/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační vedení „Průmyslová zóna II, 
Šumperk, ul. Jesenická“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemky p.č. 927/11, 927/61, 927/92, 984/7, 999/3, 
999/5, 999/10, 999/34, 999/49, 999/61, 999/73, 1017/5, 1093/9, 1093/30, 1093/31, 
1093/62, 2076/3, 2299 v k.ú. Šumperk, v celkové délce 533,4 m. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,             
PSČ 140 22, IČ 60193336. 
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  19.362,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 20.638,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po 
započtení zaplacené zálohy ve výši 40.000,--Kč, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/24/04/Foj ze dne 20.10.2004, uhradí povinný 
oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, před vkladem 
věcného práva do KN 

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

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3788/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1403/2 v k.ú. Šumperk pro účely 
zahrada a zázemí k bytovému domu Wolkerova 6 a 8 v Šumperku a pozemek pod 
ostatní stavbou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1403/2 o výměře 488 m2 v k.ú. 
Šumperk,  (or. ul. Wolkerova 6, 8). 
Účel nájmu:  a) zahrada a zázemí k bytovému domu Wolkerova 6 a 8 v Šumperku 
  b) pozemek pod ostatní stavbou 
 
Nájemné:   a) 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
   b) 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále 
 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 

bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3789/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Přípojky IS pro RD na ul. Pod Senovou 
3124/57 v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN v délce 5,9 m, přípojky splaškové kanalizace o výměře 46 m2 
a vodovodní přípojky v délce 15,3 m, přes pozemky p.č. 29 a 871/2 (pozemek ZE p.č. 871 PK) 
v k.ú. Dolní Temenice, v rámci stavební akce „Přípojky IS pro RD na ul. Pod Senovou 3124/57 
v Šumperku“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
M. a  J. H.,  oba bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  814,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 514,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 300,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/01/04/Foj ze dne 25. 2. 2004, uhradí oprávnění  v termínu 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

- oprávnění doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávnění uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3790/13 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění vjezdu ke garáži 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk  (ul. Čsl. armády 
v Šumperku). 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Uživatel práva:   J. V., Vikýřovice, PSČ 788 13 
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 uživatele práva na pozemku st.p.č. 3871    
v k. ú. Šumperk 

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

 
      Termín:  31.08.2013 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3791/13 MJP – prominutí úhrady za užívání bytu 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s P. a M. H.,  oba bytem Šumperk, 
bývalými nájemci bytu číslo 52 na adrese Čsl. armády 445/22 v Šumperku, a to za podmínek: 
Dlužná částka:    max. do výše 101.000,--Kč 
Délka splatnosti:   max. 60 měsíců  
Datum splátky:    do 25. dne v měsíci 
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3792/13 MJP – prominutí úhrady za užívání bytu 

doporučuje ZM 
prominout pohledávku ve výši nájemného za období od 29.7.2012 do 19.4.2013 za užívání 
bytu číslo 8 v budově č.p. 1278 na adrese Banskobystrická 48, Šumperk. 
Dlužná částka:  29 944,--Kč  
Dlužník:  M. P.,  bytem Šumperk 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3793/13 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Vodovodní přípojka č.p. 2530 v k.ú. Horní 
Temenice“, or. křižovatka ul. Temenické, Bohdíkovské a Hrabenovské 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy vodovodní 
přípojky v délce 14 m, přes pozemky p.č. 82, 1184/11, 1275/37 a st. 36/1 v k.ú. Horní 
Temenice, v rámci stavební akce „Vodovodní přípojka č.p. 2530, v  k. ú. Horní Temenice“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
F. K.,  bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  508,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 208,--Kč včetně platné sazby DPH, vzniklý po započtení 
zálohy ve výši 300,--Kč, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/19/07/Foj ze dne 13.7.2007, uhradí oprávněný  v termínu 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

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

3794/13 MJP – zrušení usnesení RM č. 4612/09 

ruší 
usnesení RM č. 4612/09 ze dne 19.11.2009 ke zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 
227/1 v k.ú. Horní Temenice, pro bezpředmětnost. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3795/13 MJP – zveřejnění směny pozemků v k.ú. Horní Temenice mezi městem Šumperkem a 
Luborem Kociánem  

schvaluje 
záměr města zveřejnit směnu části p.p.č. 227/1 o výměře 129 m2, dle GP nově p.p.č. 227/5 o 
výměře 129 m2 v k.ú. Horní Temenice, která je ve vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za část p.p.č.1212 o výměře cca 40 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, která je ve vlastnictví L. K.,  bytem Šumperk, za dále uvedených podmínek:  
- hodnota směňovaných pozemků 300,--Kč/m2 
- L. K.  doplatí městu Šumperku finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílům skutečných 

výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu směňovaných pozemků 
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru uhradí L. K. a oprávněný z věcného břemene 
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- společně se směnou pozemku bude zřízeno ve prospěch vlastníka budovy s č.p. 2248 na 
st.p.č. 212 v k.ú. Horní Temenice věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy 
přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, přičemž úhrada za zřízení věcného 
břemene bude stanovena dohodou  mezi povinným a oprávněným z věcného břemene 

 
        Termín:  10.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

3796/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 227/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 227/1 o výměře 7 m2, dle GP nově p.p.č. 227/6        
o výměře 7 m2 v k.ú. Horní Temenice,  za dále uvedených podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

zápis vkladu do katastru  
 
        Termín:  10.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3797/13 MJP – zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace přes p.p.č. 227/1, vše v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy přípojky vodovodu, splaškové a 
dešťové kanalizace přes pozemek p.p.č. 227/1 v k.ú. Horní Temenice, který je ve vlastnictví 
města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka objektu s čp. 2248 na pozemku 
st.p.č. 212 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice. Povinným z věcného břemene je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, oprávněným z věcného břemene je 
Jaroslav a Aloisie Šulovi, bytem Bohdíkovská 2248/60, Šumperk. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatné s jednorázovou úhradou 500,--Kč. 
 
       Termín:  10.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3798/13 MJP – dohoda k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Šumperkem a Karlem a Alicí Křížkovými 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 37/Vk/HT, která byla 
uzavřena mezi městem Šumperkem, jako budoucím kupujícím a K. a  A. K., bytem jako 
budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je budoucí prodej části p.p.č. 1212 o výměře 2 m2 
v k.ú. Horní Temenice. Smlouva byla uzavřena v rámci přípravy stavby „Inženýrské sítě, 
komunikace a regulace potoka Temence v Dolní  a Horní Temenici“. Při podpisu dohody bude 
budoucími prodávajícími vrácena vyplacená záloha na kupní cenu ve výši 120,--Kč.  
 
       Termín:  10.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3799/13 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu – STL plynovod pro výstavbu v lokalitě „Za Hniličkou“ 

schvaluje  
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o zřízení práva provést 
stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu 
v právu uložení a správy zemního vedení STL plynovodu, v předpokládané délce 132 m, přes 
pozemky p.č. 1316/7, 1376, 223/1 a 1316/11 v k.ú. Horní Temenice, v rámci stavby 
“Inženýrské sítě Lokalita Za Hniličkou“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,    
IČ 27768961. 
Investor: 
J. a M. G.,  oba bytem Šumperk. 
Podmínky: 
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude 

stanovena v souladu s cenovými podmínkami dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 
16.4.2009, ve znění usnesení RM č. 1794/11 ze dne 1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm 
trasy 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 oprávněný 

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v částce 14.520,--Kč včetně platné sazby DPH, 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.3.2016 

- investor je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky stanovené 
odborem RÚI a PMŠ a.s. 

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro investora právo provést na těchto pozemcích příslušnou stavbu, 
v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 31.8.2015 

 
        Termín:  31.08.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3800/13 MJP – stavební úpravy objektu č.p. 2471/151 na ul. Temenické, Šumperk 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a  a části p.p.č. 59/6 o 
výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 
- kupní cena: 400,--Kč/m2 
- účel prodeje: odstavná plocha vytvořená v rámci stavebních úprav obj. č.p. 2471/151, ul. 

Temenická, Šumperk 
- před samotným prodejem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s tím, že 

vlastnické právo bude převedeno po zaměření stavby a úhradě doplatku kupní ceny a to 
nejpozději do 31.12.2014 

- 1. splátka na kupní cenu ve výši 11.000,--Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu 
 

        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3801/13  MJP – stavební úpravy objektu č.p. 2471/151 na ul. Temenické, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 59/2 a p.p.č. 59/6, vše v k.ú. Horní Temenice, zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavební úpravy obj. č.p. 2471/151 ul. 
Temenická. 
Vlastník pozemků: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník:  ŠMR a.s., Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ  60793295 
Podmínky uzavření smlouvy: 
- stavební úpravy obj. č.p. 2471/151 ul. Temenická budou provedeny dle ověřené 

dokumentace 
- stavba bude dokončena do 30.06.2014 
- budou dodrženy podmínky k připojení ke komunikaci dle vyjádření správce komunikací tj.  

PMŠ a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, č.j. sř-022-13 ze dne 29.05.2013 
- budou dodrženy podmínky, které stanoví samostatným vyjádřením odbor strategického 

rozvoje, územního plánování a investic 
- stavebník se zavazuje, že po zaměření stavby požádá vlastníka p.p.č. 59/2 a p.p.č. 59/6 

vše v k.ú. Horní Temenice o odkoupení zastavěné části pozemku za kupní cenu 400,--
Kč/m2 , přičemž další podmínky budou stanoveny smlouvou o smlouvě budoucí kupní, 
kterou se stavebník zavazuje uzavřít s vlastníkem p.p.č. 59/2 a 59/6 v k.ú. Horní 
Temenice , tj. městem Šumperkem nejpozději do 31.10.2013 

- při stavbě nedojde k zúžení profilu a k poškození povrchu účelové komunikace na ul. 
Holandské, Šumperk a zároveň nedojde k poškození přilehlého veřejného osvětlení. 
 
       Termín:  31.08.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3802/13 MJP – změna usnesení ZM č. 1621/06 ve znění usnesení ZM č. 489/12 a ZM č. 
660/12, výstavba RD při ul. Okružní 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20.4.2006  ve znění usnesení ZM č. 489/12 
ze dne 26.1.2012 a usnesení ZM č. 660/12  ze dne 12.7.2012, kterými byl schválen budoucí 
prodej části p.p.č. 290/1 a části 2230 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby rodinného domu.  
Změna usnesení spočívá:  
- budoucí prodávající město Šumperk neuplatňuje právo budoucího prodávajícího od 

smlouvy v plném rozsahu odstoupit z důvodu nedodržení stanoveného termínu 
31.12.2012 k předložení územního rozhodnutí a současně stanovuje povinnost uhradit 
sjednanou smluvní pokutu za nedodržení stanovené lhůty 31.12.2012 k předložení 
územního rozhodnutí. Pokuta se stanovuje ve výši 5.000,--Kč a je splatná při podpisu 
dodatku ke smlouvě obch/19/2006/Vr ve znění dodatku č. 1. a 2.  

 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1621/06 ze dne 20.4.2006 ve znění usnesení 
ZM č. 489/12 ze dne 26.1.2012 a usnesení ZM č. 660/12  ze dne 12.7.2012 zůstávají 
nezměněny. 
 
       Termín:  30.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3803/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit dohodu o ukončení smlouvy „ o závazcích investorů výstavby ........“ označenou jako 
obch/0041/2010/Vr ze dne 1.7.2010 z důvodu přijetí nové smlouvy s ohledem na nově 
stanovené termíny. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3804/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů v k.ú. Horní Temencie na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob – p.p.č. 1070/2, 
1070/3 1070/4,  1316/5, 223/3 a p.p.č. 224 a pozemcích ve vlastnictví města Šumperk – 
pozemek p.č. 1376, p.p.č. 223/1, p.p.č. 1316/7,  p.p.č. 1316/11, p.p.č. 1031/2 a pozemků 
ve ZJE  p.č. 213, 222/10 a 1031 vše v k.ú. Horní Temenice. 
Podmínky investičního  záměru  budou smluvně upraveny dále nepojmenovanou smlouvou, ve 
které účastníkem smlouvy bude na jedné straně město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, na druhé straně J. a M. G.,  bytem Šumperk a M. P., bytem  
Innsbruck. 
Podmínky stanovené pro investora město Šumperk: 
- vybuduje výhradně na své náklady společnou část komunikace, tj. komunikace od ul. 

Bohdíkovské po plánovanou účelovou komunikaci na pozemcích ve vlastnictví fyzických 
osob 

- požádá o vydání územního a stavební povolení na výstavbu společné části komunikace v 
termínu tak, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno k datu 31. 12. 2013, 
projektová dokumentace bude výhradně na náklady investora 

- výstavba komunikace započne po nabytí právní moci stavebního povolení a bude uvedena 
do předčasného užívání do 07/2014 

- společně s komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení a odvod povrchových vod 
 

Podmínky stanovené pro investory J. a M. G. a M. P.:  
- vybudují výhradně na své náklady společné inženýrské sítě (splašková kanalizace, vodovod 

a plyn), přičemž společné inženýrské sítě jsou dány studií ze dne 12. 9. 2010 „Inženýrské 
sítě – lokalita za Hniličkou“ vypracovanou Ing. Petrem Dolečkem 

- inženýrské sítě společné části budou vybudovány do 31. 12. 2013 a  po kolaudaci budou 
předány správcům sítí 

 
Další podmínky: 
- město Šumperk se zavazuje, že vydá souhlas k napojení povrchových vod 

z účelové komunikace, kterou vybudují manželé G. a M.P.  do své dešťové kanalizace, 
která bude vybudována společně s komunikací 

- ostatní povrchové vody spojené s výstavbou rodinných domů na pozemcích fyzických osob 
budou řešeny samostatně 

- účelová komunikace k výstavbě ve vlastnictví fyzických osob bude vybudována výhradně 
na náklady vlastníků pozemků a po kolaudaci zůstane v jejich majetku a správě 

- v rámci výstavby společných inženýrských sítí jsou manželé G. a M. P.  povinni informovat o 
průběhu prací odbor RÚI, který bude na stavbě vykonávat stavební dozor 

- manželé G. a M. P.  se zavazují, že v rámci řízení územního a stavebního povolení na 
inženýrské sítě v lokalitě, která je ve vlastnictví města Šumperka, dají souhlas s napojením 
na sítě, kterými budou investory. 

 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3805/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finanční půjčky v maximální výši 750.000,--Kč, za podmínek:  
- věřitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461. 
- dlužník: manželé  J. G.,  a M. G.,   oba bytem  Šumperk 
- smluvní úrok: dlužník bude každý rok hradit smluvní úrok ve výši 3,2%  p.a. z dosud 

nesplacené částky počítaný ke dni 31.12. každého roku. Věřitel provede v měsíci lednu 
výpočet úroku a zašle dlužníkům složenku, kterou dlužníci uhradí do 30 dnů od obdržení 

- sjednaná doba půjčky:  na dobu určitou 3 let od podpisu smlouvy 
- splatnost půjčky: ve třech  ročních splátkách s výši splátky 100.000,--Kč k datu 30.9.2014, 

100.000,--Kč k datu 30.9.2015 a 550.000,--Kč k datu 30.9.2016. Nezaplacením, byť 
jediné splátky, se stává půjčka splatná jako celek 

- účel půjčky:  vybudování inženýrských sítí (splašková  kanalizace, vodovod, plyn), dle 
rozhodnutí vydaného odborem životního prostředí Sp.zn.: 71814/2011ŽPR/IVPU č.j.: 
MUSP 80564/2011 ze dne 10.8.2011 a  smlouvy o závazcích investorů výstavby 
komunikace a inženýrksých sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní 
Temenici, v termínu nejpozději do 31.12.2013. Město Šumperk bude mít právo odstoupit 
od smlouvy v případě, že dlužník použije půjčku k jinému účelu,  v tomto případě se stane 
půjčka splatná jako celek  

- k zajištění pohledávky věřitele ve výši 750.000,--Kč, včetně jejího veškerého příslušenství a 
případných nákladů vzniklých s vymáháním pohledávky,  bude zřízeno zástavní právo ve 
prospěch města Šumperka, a to k části pozemku p.č. 1070/2 o výměře cca 920 m2, který 
je ve vlastnictví dlužníků 

 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3806/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
uzavřít s J. a M. G.,  bytem Šumperk, jako vlastníky p.p.č. 1070/2 a p.p.č. 1070/3, vše v 
k.ú.Horní Temenice, smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem budoucího převodu 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, je část 
p.p.č. 1070/2 o výměře cca 80 m2 a část p.p.č. 1070/3 o výměře cca 30 m2 vše v k.ú. Horní 
Temenice, přičemž maximální plocha budoucího prodeje je dána délkou pozemků v maximální 
šíři 2,5 m. Smlouva bude uzavřena za podmínek: 
- účel prodeje: vybudování komunikace 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 1. splátku na kupní cenu ve 

výši 50 % budoucí předpokládané kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 15 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- budoucí kupující vyhotoví kupní smlouvu, uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu a uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014 
 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3807/13 MJP – výstavba inženýrských sítí a komunikace – výstavba „Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 320/11 ze dne 21.7.2011, kterým byl schválen budoucí výkup 
částí pozemků z vlastnictví M. P.,  bytem  Innsbruck, kterým dojde  k posunutí sjednané doby 
určité do 31.12.2012 nově na do 31.12.2014 s povinností  ze strany města Šumperka  
uhrazení sjednané úhrady 1. splátky na kupní cenu ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodatku ke 
smlouvě budoucí kupní označené jako obch/0066/2011/Vr.  
Ostatní  podmínky schválené usnesením ZM č. 320/11 zůstávají nezměněny. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3808/13 MJP – doplnění usnesení ZM č. 843/13, kterým byly schváleny „Zásady pro 
rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové kanalizace, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob v roce 2013-2014 – lokalita ulic Temenické atd…“ 

doporučuje ZM 
schválit platnost „Zásad pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či 
vybudování nových soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stové sítě 
města v lokalitě ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, 
Anglické, Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, 
Dolnostudenské v Šumperku“, v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy„ – II. fáze, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Šumperka dne 
7.3.2013 usnesením č. 843/13 i pro akce – rekonstrukce (vybudování) kanalizačního řadu, 
které realizovala společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. v letech 2008 – 2012 ve 
městě Šumperku, a kde došlo na vlastní náklady vlastníků napojených nemovitostí 
k rekonstrukci (výměně) celých přípojek splaškové kanalizace k bytovým (rodinným) domům. 
Vlastník napojené nemovitosti musí městu Šumperku předložit potvrzení o řádném napojení 
přípojky splaškové kanalizace na kanalizační řád a dále potvrzení o skutečné délce přípojky 
splaškové kanalizace, která představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou a bodem 
napojení přípojky splaškové kanalizace v hlavním řadu. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3809/13 MJP – nařízení obce č. 2/2013,  tržní řád 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 odst. 3 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení obce č. 2/2013, tržní řád. Zrušuje nařízení č. 3/2012, tržní řád, 
které nabylo účinnosti dnem 1.12.2012, a to ke dni 30.6.2013. Nařízení nabývá účinnosti 
dnem 1.7.2013. 
 
       Termín:  01.07.2013 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3810/13 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 3067 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit  prodej části p.p.č. 3067 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel: majetkoprávní narovnání skutečného stavu 
Podmínky: 
- kupní cena: 400,--Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3811/13 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2012 

bere na vědomí 
zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2012. 
 
 

3812/13 Hospodaření s komunálním odpadem ve městě Šumperku – hodnocení roku 2012, 
plán na rok 2013 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 
 
- hospodaření s odpady ve městě v roce 2013 
 
 

3813/13 Plnění plánu investiční výstavby k 29.5.2013 

schvaluje 
plnění plánu investiční výstavby k 29.5.2013. 
 
       Termín:  20.06.29013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3814/13 Pořízení 1. změny územního plánu Šumperku  

doporučuje ZM 
schválit pořízení 1. změny územního plánu Šumperka dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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3815/13 Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk 

schvaluje  
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ zhotovitelem stavby EKOZIS, spol. s r.o., 
Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024. Nabídková cena je 6.213.795,--Kč 
bez DPH, tj. 7.518.692,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3816/13 Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk 

ukládá  
odboru FAP navýšit rozpočet na akci „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“           
o částku 2.800 tis. Kč. 
 
       Termín:  30.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3817/13 Prodej silničních panelů z investiční akce  

schvaluje 
prodat silniční panely z investiční akce „Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, Sokolská, Pod 
Senovou vč. rekonstrukce komunikací dotč. stavbou v Šumperku – dešťová kanalizace“ 
v počtu max. 104 ks za cenu 500,--Kč za kus bez DPH (605,--Kč za kus včetně DPH) firmě 
EVJÁK s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk, IČ 26836980. 
 
       Termín:  27.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3818/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na 

činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a 
dorostenců pro rok 2013, dle přílohy č. 1 

 
        Termín:  20.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3819/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění: 
- přidělení finančních částek o 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost 

organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců pro 
rok 2013, dle přílohy č. 2 

 
        Termín:  06.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3820/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje  
seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců pro rok 2013, které komise 
pro přidělování grantů a dotací doporučuje nepodpořit, dle přílohy č. 3. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3821/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka  

neschvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory  z rozpočtu města Šumperka Liboru Dvořáčkovi, bytem 
nám. Míru 6, Šumperk, trenérovi oddílu „Pohybovky 1. ZŠ“. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3822/13 Finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny 
Šumperk a Kina OKO Šumperk 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk 
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3823/13 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, od organizace MARTEC MEDICAL a.s., Prostějov, U Spalovny 4582/17,  
IČ 47675934, ve výši 5.000,--Kč. Finanční dar bude účelově poskytnut na činnost kroužku 
mažoretek SANY III. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3824/13 Užití loga „Šumperáček“ pro účely vítání občánků města Šumperka 

schvaluje 
užití loga „Šumperáček“ na potisk upomínkových předmětů pro účely vítání občánků města 
Šumperka. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3825/13 Změna organizace školního roku 2012/2013 na ZŠ Šumperk, Vrchlického 12 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2012/2013 na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22,       
IČ 60339381. 
 

3826/13 Obecně závazná vyhláška č. xx/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

doporučuje ZM 
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. xx/2013, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 
10.7.2013. 
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

3827/13 Žádost o užití loga 

schvaluje 
užití loga města Šumperka na základě žádosti pro: 
- Jeseníky přes hranici, o.s., Mahenova 624/11, 790 01 Jeseník, IČ 26574047 

Logo bude použito při propagačních aktivitách v rámci festivalu Chuť Jeseníků, který se 
uskuteční ve dnech 15.6. – 30.9.2013. 
 
       Termín:  06.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
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3828/13 Petice občanů ve věci „Domu v ohrožení Pod hájovnou 6, 4, 2 v Šumperku“ 

bere na vědomí  
petici občanů ve věci „Domu v ohrožení Pod hájovnou 6, 4, 2 v Šumperku“ a ukládá kanceláři 
tajemníka zaslat petentům odpověď. 
       Termín:  12.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
        

3829/13 Petice občanů ve věci „Zlepšení životních podmínek“ obyvatel domů Čajkovského 16, 
18, 20, 22, 24 v Šumperku   

bere na vědomí 
petici občanů ve věci „Zlepšení životních podmínek“ obyvatel domů Čajkovského 16, 18, 20, 
22, 24 v Šumperku. 
 

3830/13 Petice občanů proti provozování Večerky na adrese Čsl. armády 2077/3 v Šumperku 

bere na vědomí 
petici občanů proti provozování Večerky na adrese Čsl. armády 2077/3 v Šumperku. 
 

3831/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 105 o velikosti 1+kk obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, jako pronajímatelem na straně 
jedné a V. H., bytem Nový Malín, jako podnájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2013 do 30.6.2014 
- měsíční nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs. 

 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

3832/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 203 o velikosti 1+kk obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk PSČ 787 01 jako pronajímatelem 
na straně jedné a M. T., bytem Česká Lípa, jako nájemcem na straně druhé za podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2013 do 30.6.2014 
- měsíční nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs. 
 

Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3833/13 Byty podle opatření č. 4/2012 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 403 o velikosti 2+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské 2336/24, mezi městem 
Šumperkem IČ  00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk PSČ 787 01 jako 
pronajímatelem na straně jedné a  J. Š.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé za 
podmínek:    
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.7.2013 do 30.6.2014 
- měsíční nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 

Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3834/13 Přijetí dotací a příspěvku na výkon pěstounské péče 

schvaluje 
přijetí dotací: 
1. neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 ze státního 

rozpočtu kapitoly MV ČR: 
- Projekt „Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování“ dotace 

ve výši 150.000,--Kč 
- Projekt „Prázdninové pobyty a víkendový pobyt“ dotace ve výši 220.000,--Kč 
- Projekt „KLUBÍK“ dotace ve výši 40.000,--Kč 
- Projekt „Pohovorová místnost“ ve výši 40.000,--Kč 
 
2. neinvestiční dotace MVSV ČR na terénní programy ve výši 157.000,--Kč 
 
        Termín:  31.12.2013 
        Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3835/13 Přijetí dotací a příspěvku na výkon pěstounské péče 

schvaluje 
přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu ve formě příspěvku na výkon pěstounské 
péče. 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3836/13 Havarijní pojištění a povinné ručení služebního vozidla Škoda Fabia 

schvaluje 
- s účinností od 29.5.2013 pojistit osobní automobil Škoda Fabia RZ 5M0 7977, rok výroby 

2013 dle pojistné smlouvy č. 6980652197 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, uzavřené dne 31.12.2012 mezi městem Šumperkem a Kooperativou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 
47116617, ve znění pozdějších dodatků, roční pojistné ve výši 2.096,--Kč 



RM 69 – 06.06.2013 

 
27 

 
- s účinností od 29.5.2013 pojistit osobní automobil Škoda Fabia RZ 5M0 7977, rok výroby 

2013 dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění vozidel uzavřené dne 
31.12.2012 mezi městem Šumperkem a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, ve znění pozdějších 
dodatků, roční pojistné činí 5.292,--Kč.  

 
        Termín:  30.06.2013 
        Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

3837/13 Havarijní pojištění a povinné ručení služebního vozidla Škoda Fabia 

schvaluje 
- vyjmout ke dni prodeje osobní automobil Škoda Fabia RZ SUJ-4798, rok výroby 2001 

z pojištění dle pojistné smlouvy č. 6980652197 o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, uzavřené dne 31.12.2012 mezi městem Šumperkem a 
Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 
186 00, IČ 47116617, ve znění pozdějších dodatků, roční pojistné bude poníženo o 
částku ve výši 3.376,--Kč 
 

- vyjmout ke dni prodeje osobní automobil Škoda Fabia RZ SUJ-4798, rok výroby 2001 
z pojištění dle pojistné smlouvy č. 2266896165 o havarijním pojištění vozidel uzavřené 
dne 31.12.2012 mezi městem Šumperkem a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47116617, ve znění 
pozdějších dodatků, roční pojistné bude poníženo o částku ve výši 2.710,--Kč 
 
       Termín:  31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

3838/13 Finanční výpomoc městu Český Krumlov 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí  finanční výpomoci ve výši 500 tis. Kč městu Český Krumlov na 
rekonstrukci sportovišť v souvislosti s odstraňováním povodňových  škod.  
 
       Termín:  20.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3839/13 Veřejná sbírka ve prospěch města Český Krumlov 

schvaluje 
v souladu se  zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění, uspořádání veřejné 
sbírky ve prospěch města Český Krumlov v souvislosti s odstraňováním povodňových škod. 
 
       Termín:  10.06.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3840/13 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 265/1 a části p.p.č. 265/3 v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 265/1 o výměře 1061 m2 a část 
pozemku p.č. 265/3 o výměře 116 m2 vše v  k.ú. Horní Temenice. 
Účel nájmu  a) pozemek pro individuální využití 
  b) pozemek pod ostatní stavbou 
Nájemné:  a) 5,-- Kč/m2/rok 2013 a dále 
  b) 30,-- Kč/m2/rok 2013 a dále 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od podpisu smlouvy s povinností úhrady od 1.1.2013, 

ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 
stanovuje tříměsíční 

 
       Termín:  31.07.2013 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
     starosta          1. místostarosta 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                      

        
 
 
 
 
 
 
 

 












