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Spis.zn.: 37971/2008 
                Č.j.: 40466/2008 

U S N E S E N Í  

ze 41. schůze rady města Šumperka ze dne 17.4.2008. 
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. 
 

2019/08 Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2007 

bere na vědomí 
materiál „Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2007“. 

 

2020/08 Trvalé označování psů – možnost OZV 

ukládá 
pokračovat v přípravě obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

2021/08 Správa monitorovacích vrtů 

schvaluje 
převod 7 monitorovacích vrtů na pozemcích města Šumperka do správy PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 2.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

 

2022/08 Provozování sběrného dvora 

schvaluje 
- zadávací dokumentaci na poptávku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, na „Provozování sběrného dvora“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Brož, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Mgr. Milan 
Šubrt 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Renata Křížová, Jaromír 
Komárek, Mgr. Petra Hatoňová 
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- minimální seznam zájemců 
SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, Praha 2 
JK Morava, s.r.o., Dolnostudénská 14, Šumperk 
TSR Czech Republic, s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

2023/08 Optimalizace systému hospodaření s odpady 

ukládá 
rozšířit uzavírání smluv na nájem pozemků pro zahrádkářské účely i o nabídku 
přistavování kontejnerů a zajistit přistavování kontejnerů v souladu s uzavřenými 
smlouvami. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Ficnar, CSc. 
 

2024/08 Optimalizace systému hospodaření s odpady 

ukládá 
zpracovat návrh umístění sběrných míst pro zpracování prvního stupně projektové 
dokumentace na rozšíření třídění odpadů v Šumperku. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

2025/08 Optimalizace systému hospodaření s odpady 

ukládá 
zajistit finance na zpracování projektové dokumentace na rozší ření třídění odpadů. 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

2026/08 Optimalizace systému hospodaření s odpady 

ukládá 
zajistit zpracování prvního stupně projektové dokumentace na rozšíření třídění 
odpadů v Šumperku tak, aby mohla být podána žádost o dotaci. 
 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2027/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení: 
100/06, 492/07, 1224/07, 1226/07, 1369/07, 1485/07, 1547/07, 1549/07, 1566/07, 
1583/07, 1584/07, 1600/07, 1601/07, 1640/07, 1641/07, 1642/07, 1643/07, 
1649/07, 1712/08, 1716/08, 1731/08, 1741/08, 1772/08, 1773/08, 1792/08, 
1795/08, 1800/08, 1828/08, 1830/08, 1838/08, 1844/08, 1847/08, 1848/08, 
1849/08, 1850/08, 1851/08, 1853/08, 1854/08, 1855/08, 1856/08, 1857/08, 
1858/08, 1860/08, 1861/08, 1862/08, 1863/08, 1864/08, 1865/08, 1867/08, 
1868/08, 1869/08, 1871/08, 1872/08, 1873/08, 1874/08, 1876/08, 1877/08, 
1878/08, 1879/08, 1880/08, 1882/08, 1883/08, 1884/08, 1885/08, 1887/08, 
1890/08, 1892/08, 1895/08, 1896/08, 1897/08, 1899/08, 1901/08, 1902/08, 
1903/08, 1904/08, 1905/08, 1906/08, 1908/08, 1909/08, 1910/08, 1911/08, 
1913/08, 1914/08, 1916/08, 1917/08, 1918/08, 1919/08, 1924/08, 1925/08, 
1926/08, 1927/08, 1929/08, 1930/08, 1932/08, 1933/08, 1934/08, 1935/08, 
1938/08, 1939/08, 1941/08, 1942/08, 1943/08, 1944/08, 1945/08, 1946/08, 
1947/08, 1950/08, 1951/08, 1952/08, 1955/08, 1958/08, 1959/08, 1960/08, 
1969/08, 1970/08, 1971/08, 1974/08, 1975/08, 1978/08, 1981/08, 1982/08, 
1983/08, 1985/08, 1986/08, 1987/08, 1988/08, 1992/08, 1993/08, 1997/08, 
1998/08, 1999/08, 2000/08, 2001/08, 2002/08, 2003/08, 2004/08, 2005/08, 
2009/08, 2011/08, 2012/08, 2014/08, 2016/08, 448/07, 1761/08, 1845/08, 
1846/08, 1912/08, 1936/08, 1937/08. 
 

2028/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1341/03, kontrola 31.3.2009  Z: Ing. Répalová 
1481/07 do 30.4.2008  Z: Ing. Répalová 
1603/07 do 30.9.2008  Z: Ing. Bittnerová 
1663/07 do 30.6.2008  Z: Ing. Peluhová  
1816/08 do 30.6.2008   Z: Ing. Répalová 
1940/08 do 30.4.2008  Z: Ing. Bittnerová 
1972/08 do 30.6.2008  Z: Ing. Répalová 
1973/08 do 15.5.2008  Z: Ing. Répalová 
 

2029/08 Závěrečný účet Města Šumperka za rok 2007 

doporučuje  
ZM souhlasit  s celoročním hospodařením Města Šumperka za rok 2007 bez 
výhrad. 
Výsledky Města Šumperka k 31.12.2007:  
příjmy ve výši     627.265 tis. Kč 
výdaje ve výši     616.009 tis. Kč 
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2030/08 Závěrečný účet Města Šumperka za rok 2007 

bere na vědomí 
- že hospodaření města v hospodářské činnosti za rok 2007 skončilo převahou 

výnosů nad náklady ve výši 33.587 tis. Kč  
- že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2007 činí 42.402 

tis. Kč  
- vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
- přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o 

ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2007 
 

2031/08 Výtěžek z provozování VHP za rok 2007 

bere na vědomí 
částku výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2007 ve výši 
3.622.959,70 Kč. 
 

2032/08 Výtěžek z provozování VHP za rok 2007 

schvaluje 
použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů ve výši 3.622.959,70 Kč 
na veřejně prospěšné účely, a to na provoz zimního stadionu Šumperk. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2033/08 Fondy Města Šumperka 

bere na vědomí 
tvorbu a použití fondů Města Šumperka v roce 2007: 
 
 
Tvorba a použití fondů Města Šumperka v roce 2007  

    
    

Fond stav příjmy výdaje  stav 
 k 1.1. 2007 2007 2007 k 31. 12. 2007 

    
Sociální fond 125.590,20 2.118.969,00 2.165.090,00 79.469,20

    
Fond životního prostředí 1.897.911,10 118.256,76 24.830,00 1.991.337,86

    
Fond na úpravu zevnějšku 0,00 96.750,00 96.750,00 0,00
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2034/08 Rozpočtová opatření Města Šumperka č. III roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření Města Šumperka č. III roku 2008: 
příjmy ve výši       3.496 tis. Kč 
výdaje ve výši       2.007 tis. Kč 
 
příjmy celkem   665.103 tis. Kč 
výdaje celkem   635.082 tis. Kč 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2035/08 Žádosti o veřejnou finanční podporu 

neschvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Šumperka: 
 
Žadatel:  Charita Javorník, Lidická 89, 790 70 Javorník 
Zastoupený:  ředitelem Robertem Neugebauerem, DiS. 
Účel použití: na poskytování sociálních služeb Domova pokojného stáří sv. 
Hedviky ve Vidnavě 
 
 
Žadatel: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U sanatoria 25,  
787 01 Šumperk 
Zastoupený:  ředitelem Ing. Jaroslavem Pasekou  
Účel použití:  na poskytování sociálních služeb 
 
       Termín: 18.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2036/08 Odměny členům dozorčí rady obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 
jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.  
se sídlem Komenského 312/3 Šumperk, návrh odměňování pro období od 
1.1.2008 členům dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. takto:  
předseda dozorčí rady:  1.100,--Kč/za čtvrtletí 
členové dozorčí rady:  1.030,--Kč/účast na jednání DR (max. 4x ročně) 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
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2037/08 Vklad majetku města do základního kapitálu PMŠ, a.s. 

doporučuje  
ZM schválit záměr jediného akcionáře spočívající  v navýšení základního kapitálu 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 
65138163, zast. Mgr. Zdeňkem Brožem, předsedou představenstva o 3.175.000,--
Kč formou nepeněžitého vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu 
společnosti v hodnotě dle znaleckých posudků č. 3495-40/2008 a 3496-41/2008, 
oba ze dne 29.2.2008 ve výši celkem 3.179.000,--Kč v rozsahu: 
 
a) nemovitosti u bratrušovského koupaliště v Šumperku – nemovitosti, 

zapsané na listu vlastnictví č. 378 pro obec Šumperk a k. ú. Dolní Temenice, a 
to: 
- občanská vybavenost bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 242, oceněna 

shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 309.000,--Kč 
- p.č. st. 242 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným 

znaleckým posudkem na částku 95.000,--Kč 
- občanská vybavenost bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 600, oceněna 

shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 2.530.000,--Kč 
- p.č. st. 600 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným 

znaleckým posudkem na částku 70.000,--Kč 
 
b) nemovitost – stavba altánu u ulice Radniční v Šumperku a okolní pozemek 

– nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 3478 pro obec a katastrální území 
Šumperk, a to: 
- zem. stav. bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 138, oceněna shora 

uvedeným znaleckým posudkem na částku 150.000,--Kč 
- p.č. st. 138 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným 

znaleckým posudkem na částku 12.000,--Kč 
- p.č. 312/3 ostatní plocha, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem 

na částku 13.000,--Kč 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

2038/08 Pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033, předzahrádky 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 50 m2 pro nájemce Jiřího Giesla, Polská 3, Šumperk, IČ: 48437514 za 
podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za 
účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně Suterén – Divadelní klub. 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2039/08 MJP – objekt bývalé OVS Šumperk 

nedoporučuje 
ZM schválit žádnou z doručených nabídek uchazečů o odkoupení areálu bývalé 
Okresní vojenské správy na Hlavní tř. 1 v Šumperku, které byly Městu Šumperk 
doručeny do 31.3.2008, na základě usnesení ZM č. 555/07 ze dne 13.12.2007. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2040/08 MJP – objekt bývalé OVS Šumperk 

doporučuje  
ZM schválit podmínky pro zveřejnění  záměru města odprodat nemovitosti, a to 
budovy čp. 15 - jiná st. stojící na pozemku st.p.č.   225 – zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – 
ostatní plocha, pozemku st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří bez stavby 
garáže situované na pozemku st.p.č. 6055, v obci a k.ú. Šumperk (areál bývalé  
Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1).  
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 15 situované 
na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v památkové zóně města Šumperka 
Minimální kupní cena 10 mil. Kč (další bude upřesněno v materiálu předloženém 
do ZM).    
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

2041/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 70 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/79 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 30.4.2008 s nájemcem panem T. K.,  bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.5.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/79 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, 
s manžely L. a K. H.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2042/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 79 
 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/79 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem T. K.,  bytem Šumperk, a to ke dni 30.4.2008. Pan 
T. K.,  bytem Šumperk  v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s manžely L. a 
K. H.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/79 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku s manžely L. a K. H., bytem Šumperk, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1.5.2008.   
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2043/08 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy se spol. NIMIRU, spol. s r.o. 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. MP 64/2007/Pro/Šv ze dne 
29. 10. 2007, kterou město Šumperk jako pronajímatel přenechalo k  užívání 
pozemky v k. ú. Šumperk nájemci společnosti  Nimiru, spol. s r. o., se sídlem 
Havlíčkův Brod, Nádražní 128, PSČ: 580 01, IČ: 25276387,  za účelem realizace 
přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, komunikací a 
chodníků. Předmětná nájemní smlouva bude ukončena ke dni  30.4.2008. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2044/08 MJP – pronájem pozemků za účelem přestavby okružní křižovatky při PZ II 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 27. 3. 2008  do 16. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1952/08 ze 
dne 13. 3. 2008, pronájem části p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, části p.p.č. 
927/62 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 983/6 o výměře cca 2 m2, části p.p.č. 
984/6 o výměře cca 90 m2, části p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 
987/3 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 987/4 o výměře cca 170 m2, p.p.č. 987/7 
o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, části p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, části p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, části p.p.č. 999/49 o výměře cca 
460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, části p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, 
části p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 135 m2, p.p.č. 
1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, části p.p.č. 1093/34 o 
výměře cca 100 m2, části p.p.č. 1093/45 o výměře cca 15 m2, části p.p.č. 1093/46 
o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, části p.p.č. 
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1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o 
výměře 488 m2, p.p.č. 1093/53 o výměře 2 m2, části p.p.č. 1093/58 o výměře cca 
35 m2, p.p.č. 1093/59 o výměře 58 m2, p.p.č. 1093/60 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 183 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/64 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 12 m2, p.p.č. 1093/66 o výměře 1 m2, 
p.p.č. 1093/67 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. 

Jesenické EI/11, přilehlých komunikací a chodníků 
- nájemce: IPROX ST, s.r.o., se sídlem Praha, Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 

140 00, IČ: 27924106  
- nájemné: jednorázová paušální částka ve výši 2.500 Kč k celku, která bude 

uhrazena do 14 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy 
- doba nájmu: určitá od 1.5.2008 do 31.12.2009 
- 2 měsíční výpovědní lhůta, která se počítá od prvního kalendářního dne 

měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 500 Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
- po dokončení stavby a zaměření skutečného stavu budou majetkoprávně 

vypořádány pozemky pod předmětným stavebním dílem 
 

       Termín: 1.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2045/08 MJP – prodej části pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008 do 17. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1978/08 ze dne 
27.3.2008, schválit prodej části 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, zajištění parkovacích míst k objektu č.p. 90 ve vlastnictví 
kupujícího a ucelení daného areálu 

- kupující: NOURRITURE, s.r.o., se sídlem Šumperk, Šumavská 2535/43, 
PSČ: 787 01, IČ: 268 70 339 

- 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 není  zapsaná v katastru nemovitostí, situovanou na části 
pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Šumperk (tato část pozemku není předmětem 
převodu) 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: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2046/08 MJP – realizace příslibu výkupu části pozemku parcela č. 1950/14 v k.ú. 
 Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě usnesení ZM č. 193/07 ze dne 8. 3. 2007, kterým byl vydán příslib 
výkupu, schválit realizaci výkupu části pozemku p. č. 1950/14 o výměře 17 m2 
v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5389-44/2008 ze dne 17. 3. 2008 
označené jako pozemek p. č. 1950/50 o výměře 17 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Pod Lesem 
- prodávající: P. K.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01  
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena:  30,--Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 5389-44/2008 ze dne 17. 3. 

2008 na rozdělení pozemku parcela č. 1950/14 v k. ú. Šumperk uhradilo 
kupující město Šumperk 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2047/08 MJP – příslib prodeje st.p.č. 1286/2 a p.p.č. 545/9 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 27.3.2008 dle usnesení rady města č. 1867/08 ze dne 
6.3.2008   schválit vydání příslibu prodeje  st.p.č 1286/2 o výměře 157 m2 a p.p.č. 
545/9 o výměře 706 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno  jednotlivými budoucími kupujícími nejméně 10% budoucí kupní 
ceny, dále bude kupní cena splácena vždy k datu 15.6. a 15.12 roku, ve kterém 
je povinnost splátek určena, nejdéle po dobu 36 měsíců  

- účel prodeje: zahrada u domu Dobrovského 11, Šumperk 
- budoucí kupující st.p.č. 1286/2 T. A.,  J. D.,  S. V., , V. B.,  D. V.  a Z. V.,   

každý podílem 1/6 
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- p.p.č. 545/9 T. A.,  J. D.,  S. V.,   D. V. a Z. V.  v reálných částech pozemku, 

které se rozdělí geometrickým plánem dle předloženého a odsouhlaseného 
návrhu na rozdělení pozemku mezi kupujícími a prodávajícím  

- budoucí kupující J. D., S. V., V. B., D. V. a Z. V. uznávají, že jsou vlastníky 
staveb na části st.p.č. 1286/2 v k.ú. Šumperk, vzhledem k tomu, že stavby 
nejsou v dobrém stavebně technickém stavu zavazují se budoucí kupující v 
rámci účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní zabezpečit stavby tak, aby 
neohrožovaly okolí a jejich užívání bylo dáno do souladu se stavebním 
zákonem 

- budoucí kupující p.p.č. 545/9 zajistí na své náklady před vyhotovením kupní 
smlouvy geometrický plán na rozdělení pozemku na reálné  části, GP bude 
odsouhlasen prodávajícím  

- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno po zaplacení 
100% kupní ceny 

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

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2048/08 MJP - prodej p.p.č. 295 a dalších v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle usnesení rady města č. 1887/08 ze dne 
6.3.2008   schválit prodej  p.p.č. 295 o výměře 69 m2, části p.p.č. 307/1 o výměře 
598 m2, část p.p.č. 2231 o výměře 2 m2, část p.p.č. 2248/1 o výměře 8 m2 a část 
p.p.č. 2348 o výměře 410 m2, dle GP číslo 5361-1//2008 st.p.č. 6180 o výměře 
1087 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek  
- účel prodeje: pozemek pod stavbou polyfunkčních domů se zázemím 
- kupující: SAN-JV s.r.o., se sídlem Šumperk, Lidická 56, IČ 64618951 
- kupní cena 600,--Kč/m2, kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 311.200,--

Kč, záloha na kupní cenu byla uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní – obch 85/2004 ve znění dodatku č. 1 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení smlouvy a 
správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2049/08 MJP – prodej p.p.č. 295 a dalších v k.ú. Šumperk, sankce 

doporučuje 
ZM nevyměřovat sankci ve výši 10.000,--Kč za nesplnění podmínky dané 
smlouvou č. Obch. 85/2004/Vr ve znění dodatku č. 1 vůči SAN-JV, s.r.o., 
Šumperk, Lidická 2567/56. 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2050/08 MJP – změna usnesení ZM č. 256/07 – výstavba polyfunkčního domu SAN-
 JV, s.r.o. – blok C,D 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3.5.2007, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje za účelem výstavby polyfunkčního domu na 
části p.p.č. 307/1 a části 2348 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující SAN-JV s.r.o. se 
sídlem Šumperk, Lidická 56. Změnou dojde k upřesnění předmětu příslibu 
prodeje, kdy v dodatku ke smlouvě budou uvedeny nově označené pozemky, a 
to část p.p.č. 307/1 o výměře cca 257 m2, část p.p.č. 307/4 o výměře cca      
47 m2 a část p.p.č. 2348 o výměře cca 350 m2, vše v k.ú. Šumperk, s ohledem 
na zaměření skutečného stavu.  
Dále zůstává text usnesení ZM č. 256/07 beze změny. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2051/08 MJP – prodej p.p.č. 556/40 a p.p.č. 556/41 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle usnesení rady města č. 1884/08 ze dne 
6.3.2008   schválit prodej  p.p.č. 556/40 o výměře 72 m2 a p.p.č. 556/41 o výměře 
102 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k objektu na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk – 

zajištění vstupů do objektů 
- kupující: P. D.,  bytem Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN  

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2052/08 MJP – prodej části p.p.č. 1677 a  p.p.č. 1677/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008 do 17.4.2008 dle usnesení rady města č. 1974/08 ze dne 
27.3.2008   schválit prodej  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 o výměře 246 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
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- účel prodeje: zahrada k domu Příčná 29 
- kupující: I. a J. J. , bytem Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN  

- kupující uhradí geometrický plán na dělení p.p.č. 1677 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2053/08 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1278/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008 do 17.4.2008 dle usnesení rady města č. 1975/08 ze dne 
27.3.2008   schválit vydání příslibu 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 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 

- z důvodu provedené opravy na náklady současných budoucích kupujících 
stávajícího oplocení, které má kamennou zídku, a město zde má závazek        
z nájemní smlouvy, se uznává 5.000,--Kč sleva z kupní ceny jako celek, kdy na 
jednoho z budoucího kupujících činí sleva 1.000,--Kč 

- budoucí kupující: L. a B. J.,  podíl ve výši 18/100, A. W. , podíl ve výši 16/100,  
B. a Š. Ch.,  podíl ve výši 22/100, Z. a T. K. , podíl ve výši 26/100 a D. P.,  
podíl ve výši 18/100, všichni bytem Šumperk  

- nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude smlouva o využívání 
pozemku p.č. 1278/2 v k.ú. Šumperk s grafickým vyjádřením, kterou si mezi 
sebou uzavřeli budoucí kupující 

- 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 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100% kupní ceny, 
po schválení v zastupitelstvu města  

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

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2054/08 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 104/4, části st.p.č. 630 a části p.p.č. 95/1 
 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008 do 17.4.2008 dle usnesení rady města č. 1969/08 ze dne 
27.3.2008   schválit vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 104/4 o výměře cca 
2000 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 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 

- budoucí kupující: M. J.,  bytem  Šumperk 
- 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 
- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po pravomocné kolaudaci a 

zaměření  nově vybudované komunikace v dané lokalitě 
- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a 
- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením   geometrického  plánu  

na vymezení předmětu samotného prodeje, kdy geometrický plán bude předem 
odsouhlasen prodávajícím   

       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2055/08 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 95/1 a 
 části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 38/2004/Pro/Vr ze 
dne 22.6.2004,  pronájem části p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice a to k datu 
31.5.2008 a nájemní smlouvy označené jako MP 45/2006/Pro/Vr,  pronájem části 
p.p.č. 104/4  v k.ú. Dolní Temenice ze dne 23.8.2006 a to k datu 31.5.2008. 
Nájemce z nájemních smluv je M. J.,  bytem Šumperk. Nájemce uhradí k datu 
podpisu dohody k ukončení nájemní smlouvy MP 45/2006/Pro/Vr a M/P 
28/2004/Pro/Vr ekvivalentní část nájemného stanoveného jednotlivými nájemními 
smlouvami. Pokud bude nájemné k datu podpisu dohody  uhrazeno, vrátí 
přeplatek nájemného pronajímatel do 14ti ode dne podpisu dohody k ukončení 
nájemní smlouvy MP 45/2006/Pro/Vr a M/P 28/2004/Pro/Vr. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2056/08 MJP – pronájem st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/4, části p.p.č. 589/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle usnesení rady města č. 1872/08 ze dne 
6.3.2008   schválit pronájem  st.p.č. 4323 o výměře 880 m2,  část p.p.č. 589/4 o 
výměře cca 750 m2 včetně zpevněného povrchu v k.ú. Šumperk a  část p.p.č. 
589/3 o výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel pronájmu:  

a)  st.p.č. 4323  - pozemek pod objektem   
b) část  p.p.č. 589/4 a 589/3, pozemek pod účelovou komunikací  a vstupní 
schodiště  

- nájemce: Moravské krematorium s.r.o. se sídlem Šumperk, Zábřežská 78, 
- sazba nájemného: dohodou k celku 20.000,--Kč/rok, kdy nájemné po dobu 5ti 

let je stanoveno jako nájemné pevné 
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce výhradně na své náklady bude udržovat účelovou komunikaci vedoucí 

k zadní části budovy krematoria 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2057/08 MJP – výpůjčka části p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008 do 17.4.2008 dle usnesení rady města č. 1980/08 ze dne 
27.3.2008   schválit výpůjčku části 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 
- vypůjčitel: EKOZIS, spol. s r.o. se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, IČ 

41031024 
- komunikace bude vybudována výhradně nákladem  vypůjčitele. 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. 

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

 
       Termín: 31.45.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2058/08 MJP – prodej p.p.č. 109/3 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat p.p.č. 109/3  o výměře 587 m2 v k.ú.Horní 
Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada s možností výstavby v souladu s územním plánem 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  

1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  
 

       Termín: 25.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2059/08 MJP – zrušení usnesení ZM č. 168/07 

doporučuje 
ZM zrušit usnesení ZM č. 168/07 ze dne 8.3.2007, kterým byl schválen prodej 
p.p.č. 311/1 a 311/2 v k.ú. Horní Temenice. Kupujícím z usnesení je  M. D.,  bytem 
Šumperk. Důvodem zrušení usnesení je povinnost města Šumperk vrátit pozemky 
p.č. 311/1 a 311/2 v k.ú. Horní Temenice z důvodu nesplnění podmínky uvedené 
ve smlouvě o bezúplatném převodu Pozemkovému fondu České republiky, se 
sídlem Praha Ve Smečkách 33, IČ 45797072. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2060/08 MJP – souhlas k vrácení pozemků PF ČR 

doporučuje 
ZM vydat souhlas zpětného převodu p.p.č. 311/1  a p.p.č. 311/2 vše v k.ú. Horní 
Temenice a to z důvodu nesplnění podmínky převodu vlastnictví z Pozemkového 
fondu České republiky se sídlem Praha, Ve Smečkách 33, IČ 45797072 do 
vlastnictví města Šumperk, a to smlouvou o bezúplatném převodu p.p.č. 311/1 a 
311/2 v k.ú. Horní Temenice.  Smlouvu o zpětném převodu vyhotoví PFČR a 
město Šumperk uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva                 
k pozemkům na katastrálním úřadu. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2061/08 MJP- ukončení nájemní smlouvy dohodou – nájemce ŠPVS, a.s. 

schvaluje 
ukončit nájemní smlouvu, označenou jako MP 28/95/Pro ze dne 20.6.1995 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 1.1. 1997 a dodatku č. 2 ze dne 9.4.1997, dohodou ke 
dni 31.5.2008. Nájemce Šumperská provozní vodohospodá řská společnost a.s. se 
sídlem Šumperk, Jílová 2, IČ 47674911. Pronájem  p.p.č. 1713/1 a st.p.č. 949 v 
k.ú. Šumperk.  
Podmínky dohody:  
- nájemce je povinen ke dni podpisu dohody uhradit nájemné za rok 2008 ve 

výši 2.066,--Kč, což je nájemné za období leden-květen roku 2008. 
- datum ukončení nájmu dohodou je vázán na fyzickém předání pozemku ze 

strany  nájemce. 
 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2062/08 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1904/21 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města příslibu prodeje části p.p.č. 1904/21 o výměře cca 22 m2 
v k.ú. Šumperk za účelem výstavby garáže.  
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2063/08 MJP – zahrádkářské kolonie – vyhlášení moratoria 

doporučuje 
ZM schválit moratorium na prodej  souboru pozemků ve vlastnictví města, které 
tvoří  zahrádkářské kolonie v obci Šumperk -   katastrálních územích Šumperk a  
Dolní Temenice, mimo pozemky, které jsou součástí kolonie Osada Javoříčko a 
kolonie s názvem občanského sdružení „Kolonie u Splavu“ a zahrádkářské kolonie 
U náhonu  s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 30.6.2011. 
Příprava území  zahrnující tyto zahrádkářské lokality pro eventuální bytovou 
výstavbu není tímto opatřením dotčena. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2064/08 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1324/2 a p.p.č. 1266/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru  města prodat p.p.č. 1324/2 o výměře 21141 a p.p.č. 1266/2 o 
výměře 941 m2 v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou  70,--Kč/m2 
     b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2  
- v případě nutnosti vymezit předmět prodeje geometrickým plánem bude 

geometrický plán hrazen kupujícími 
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  

1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 25.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2065/08 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 365/1 a dalších v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  p.p.č. 365/1 o výměře 651 m2, p.p.č. 365/2 o 
výměře 180 m2, p.p.č. 366 o výměře 324 m2, p.p.č. 378/3 o výměře 1221 m2, 
p.p.č. 436/2 o výměře 3127 m2 vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: 

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 70,--Kč/m2 
     b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2  
- v případě nutnosti vymezit předmět prodeje geometrickým plánem bude 

geometrický plán hrazen kupujícími 
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  

1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 25.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2066/08 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1229/2 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat části p.p.č. 1229/2 o výměře cca 8350 m2, st.p.č. 
5588 o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5590 o výměře 16 m2, 
st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, st.p.č. 5432 o výměře 
12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 16 m2  a st.p.č. 5428 o 
výměře 12 m2 vše  v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 70,--Kč/m2 
     b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2  
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- v případě nutnosti vymezit předmět prodeje geometrickým plánem bude 

geometrický plán hrazen kupujícími 
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  

1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

Termín: 25.4.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2067/08 MJP – směna pozemků z vlastnictví města a  M. Š. – lokalita  u objektu 
Povodí Moravy 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle usnesení rady města č. 1879/08 ze dne 
6.3.2008   schválit směnu z vlastnictví města Šumperka části p.p.č. 920/2 o 
výměře 333 m2, části p.p.č. 924/5 o výměře 248 m2, části  p.p.č. 921/11 o výměře 
194 m2, části p.p.č. 99/1 o výměře 193 m2, p.p.č. 98 o výměře 187 m2 a části 
st.p.č. 77 o výměře 171 m2, dle GP zak.č. 693-5/2008 p.p.č. 98 o výměře 551 m2, 
p.p.č. 920/2 o výměře 333 m2, p.p.č. 924/5 o výměře 248 m2 a p.p.č.921/11 o 
výměře 194 m2 do vlastnictví M. Š.,  bytem  Ostrava Poruba a z vlastnictví  M. Š.,  
bytem Ostrava Poruba p.p.č. 100/4 o výměře 46 m2 a.p.č. 100/7 o výměře 16 m2 
do vlastnictví města Šumperk, vše v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel směny: výstavba objektů sociálních služeb, pozemek pod chodníkem a 

nájezdem na zastávku 
- kupní cena: 400,--Kč/m2 se vzájemným  finančním  vyrovnáním, kupní cena  

M. Š.  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN  

- náklady s vyhotovením geometrického plánu a směnné smlouvy uhradí město 
Šumperk,  

- správní poplatek  za vklad vlastnického práva a daň z převodu nemovitostí 
uhradí   M. Š.   

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2068/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2047/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení VN přes pozemek p.č. 2047/5 v k.ú.  Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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  zřízení věcného břemene: 
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- 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 uhradil za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 300,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/36/07/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Skutečná částka za VB činí  
403,--Kč. Částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a GP č. 5372-
30/2008. Rozdíl mezi cenou zálohovou a skutečnou, který  činí  103,--Kč,  
uhradí strana oprávněná z věcného břemene do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5372-30/2008, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2069/08 MJP – žádost bývalých nájemců Bratrušovského koupaliště manželů           
O. a E. C.  

doporučuje 
ZM vzít na vědomí žádost bývalých nájemců Bratrušovského koupaliště  manželů 
O a E. C.  ze dne 12.3.2008, zastoupených advokátkou Mgr. Janou Hamplovou,  o 
náhradu části nákladů za zhodnocení areálu Bratrušovského koupaliště. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2070/08 MJP – žádost bývalých nájemců Bratrušovského koupaliště manželů                
O. a E. C.  

doporučuje 
ZM nevyhovět žádosti bývalých nájemců Bratrušovského koupaliště manželů O. a 
E. C.  ze dne 12.3.2008, zastoupených advokátkou Mgr. Janou Hamplovou,  o 
náhradu části nákladů za zhodnocení areálu Bratrušovského koupaliště. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2071/08 MJP – předání díla místní komunikace obci Vikýřovice a Rapotín (silnice 
 přes Holubí vrch) 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1.4.2008  do 17.4.2008 dle usnesení rady města č. 1993/08 ze dne 
27.3.2008, schválit předání  díla místní komunikace  situované 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), a to obci Rapotín, IČ: 00635901 a Vikýřovice, IČ: 
00635898, každé z nich tu část, která leží v katastrálním území příslušné obce. 
Předávací protokoly vyhotoví na své náklady Město Šumperk. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2072/08 MJP – pronájem areálu Bratrušovského koupaliště – zúžení  předmětu nájmu 
 a změna výše  nájemného 

schvaluje 
v souvislosti s realizací usnesení rady města č. 1962/08 ze dne 27.3.2008 upravit 
s účinností od 1.6.2008 dodatkem  nájemní smlouvu na nemovitosti v areálu 
Bratrušovského koupaliště uzavřenou dne 28.2.2007 mezi Městem Šumperk jako 
pronajímatelem a společností Šumperské sportovní areály s.r.o., IČ: 27786781, se 
sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, PSČ: 787 01, jako nájemcem tak, že předmět 
nájmu bude zúžen o budovu bez čp/če - občanská vybavenost stojící na pozemku 
st.p.č.242, budovu bez čp/če - občanská vybavenost stojící na pozemku 
st.p.č.600, pozemek st.p.č.242 a pozemek st.p.č.600 v k.ú. Dolní Temenice, a to 
v souvislosti s plánovaným vkladem předmětných nemovitostí do základního 
kapitálu společnosti Podniky města Šumperka, a.s. Dále dojde ke změně 
nájemného, a to ze stávající částky 110.000,--Kč/ročně (z toho  100.000,--Kč – za 
budovu bez čp/če – občanská vybavenost stojící na pozemku st.p.č.242 a budovu 
bez  čp/če – občanská vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 600, včetně 
pozemků st.p.č. 242 a st.p.č. 600 (budova restaurace se zázemím restaurace) a 
10.000,--Kč za zbývající předmětu nájmu, vše v k.ú. Dolní Temenice), na novou 
částku 20.000,--Kč/ročně/celek. 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2073/08 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu Šumperské nemocnice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města č. 1731/08 ze dne 
17.1.2008 schválit majetkoprávně vypořádat pozemky v areálu Šumperské 
nemocnice, a to formou směnné smlouvy takto: 
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Z majetku Šumperské nemocnice a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, 
PSČ 787 52, IČ: 47682795 do majetku Města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám.Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 pozemky st.p.č.673/2 o výměře 97 m2, 
st.p.č.1769/2 o výměře 5 m2, st.p.č.2508/1 o výměře 49 m2, p.č. 578/12 o výměře 
17 m2, p.č. 578/9 o výměře 71 m2, p.č. 578/7 o výměře 74 m2, p.č. 569/14 o 
výměře 122 m2, st.p.č.5384 o výměře 1782 m2, st.p.č. 5529 o výměře 647 m2, 
st.p.č.5471 o výměře 41 m2, st.p.č. 5596 o výměře 575 m2 , pozemek pod stavbou 
parkoviště 568/8 o výměře 1533 m2 a část 568/5 o výměře cca 1200 m2, vše v k.ú. 
Šumperk.  
Z majetku Města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 
00303461 do majetku Šumperské nemocnice a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 
640/41, PSČ 787 52, IČ: 47682795 pozemky p.č. 569/11 o výměře 192 m2, p.č. 
569/16 o výměře 1015 m2, p.č. 569/12 o výměře 334 m2, st.p.č. 2509/2 o výměře 
544 m2, p.č. 568/10 o výměře 47 m2, p.č. 567/5 o výměře 35 m2, p.č. 567/1 o 
výměře 99 m2, vše v k.ú Šumperk. 
 
Směnná smlouva bude realizována za těchto podmínek: 
- směna pozemků bez finančního vyrovnání z důvodu majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbami a narovnání vlastnických vztahů dle 
užívacích vztahů v areálu nemocnice 

- směna pozemků bude realizována po výmazu zástavního práva k pozemkům 
ve vlastnictví Šumperské nemocnice a.s. 

- směnnou smlouvu zajistí na vlastní náklady Město Šumperk 
- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč, znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí uhradí obě smluvní 
strany společně.  

       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2074/08 MJP – příslib daru části pozemků pod stavbou rozšířeného parkoviště u 
 areálu Šumperské nemocnice 

doporučuje 
ZM schválit příslib daru nemovitého majetku z majetku Šumperské nemocnice 
a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ: 47682795 do 
majetku Města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám.Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 
00303461 pozemky pod stavbou parkoviště, jako investiční akci Města Šumperka 
na rok 2008 za účelem úpravy a rozšíření stávajícího parkoviště na části pozemků 
dle projektové dokumentace p.č. 568/4 o výměře cca 840 m2, části pozemku p.č. 
568/5 o výměře cca 1590 m2 a části pozemku p.č. 569/8 o výměře cca 4725 m2 
v k.ú. Šumperk, or.ozn. při ulici Nerudově a Zábřežské u areálu Šumperské 
nemocnice, za podmínek: 
- účel příslibu převodu: sjednocení vlastnictví stavby a pozemků pod stavbou 

parkoviště 
- vlastnické právo k pozemkům pod stavbou bude převedeno po výmazu 

zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví Šumperské nemocnice a.s. , po 
zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a pravomocném 
kolaudačním rozhodnutí předmětné stavby 

- údržbu parkoviště bude zajišťovat Šumperská nemocnice a.s. na vlastní 
náklady 
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- město Šumperk uhradí náklady na geometrický plán pro zaměření skutečného 
stavu předmětu převodu 

- město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního 
poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2075/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Žižkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2035/2 a p.p.č. 2256 v k.ú.  Šumperk (ul. Žižkova) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  1.600,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni. Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a 
uložení starého vedení dle platných předpisů a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tzn. že nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
pokládá-li investor nové potrubí vedle stávajícího řadu, zaplatí strana 
oprávněná dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2076/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. 
 Bludovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2061/1, p.p.č. 2080/2, p.p.č. 2253/4, p.p.č. 481/1 a p.p.č. 476/5 vše v k.ú.  
Šumperk (ul. Bludovská) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  8.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí termín rekonstrukce, kterou 
bude dotčen p.p.č. 476/5 v k.ú. Šumperk Podnikům města Šumperka a.s. a 
vlastníkům objektů garáží na st. p.č.: 5989, 5990, 5991, 5992, 5994, 5995 a 
5996 vše v k.ú. Šumperk nejméně 14 dnů před započetím stavebních prací, 
jelikož přes jmenovaný pozemek je zabezpečen příjezd ke garážím, které jsou 
ve vlastnictví PMŠ a.s. a fyzických osob. Na jmenovaný pozemek je uzavřena 
mezi městem a PMŠ a.s. smlouva  o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu  chůze, příchodu, odjezdu, průjezdu a příjezdu motorovými i 
nemotorovými vozidly  na sousední pozemky  - garáže  

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 41 

 
25 

 

2077/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. 
 Lužickosrbská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2248/1 a p.p.č. 2231 v k.ú.  Šumperk (ul. Lužickosrbská) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  700,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2078/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. 
 Šumavská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2211, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 25/3, p.p.č.11/2, p.p.č. 9/3 a p.p.č. 2350 vše  v  k.ú.  
Šumperk (ul. Šumavská) mezi 
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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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  3.500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- rekonstrukce plynového vedení, kterou bude dotčen i p.p.č. 2211 
v k.ú.Šumperk  – ul. J. z Poděbrad, bude provedeno před rekonstrukcí a 
konečnou povrchovou úpravou  této ulice 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2079/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. 
 Evaldova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2053/4, p.p.č. 2216/1, p.p.č. 2053/1, p.p.č. 2053/2, p.p.č. 2053/3 vše  v  k.ú.  
Šumperk (ul.  Evaldova) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  1.400,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací)  o uzavření vlastní 
smlouvy. Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení 
starého vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného 
stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2080/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. 
 Husitská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2035/2,  p.p.č. 2216/1 a p.p.č. 25/3 vše  v  k.ú.  Šumperk (ul. Husitská) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  3.700,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
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- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2081/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Reissova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2144/1, p.p.č. 1995/1, p.p.č. 1992/1, p.p.č. 1992/2 a p.p.č. 2304 vše  v  k.ú.  
Šumperk (ul. Reissova) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  2.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 
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- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2082/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Okružní 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2248/1 a p.p.č. 2044/1  v  k.ú.  Šumperk (ul. Okružní) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  1.500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy. 
Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a uložení starého 
vedení dle platných předpisů a platných norem a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tj. nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
druhá odrážka - u produktovodů dvojnásobek sazby běžného ochranné pásma 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
10.10.2007 v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2083/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st.p.č. 1202/2 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st.p.č.  1202/2 o výměře  
430 m2  v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Jánošíkova 9, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:  
vymezený prostor k domu Jánošíkova 9, Šumperk. 
 
       Termín: 28.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2084/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 546/6 a část 
pozemku st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 546/6 o výměře 197 m2 a 
část pozemku st.p.č. 998 o výměře 76 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada a 
část pozemku pod domem Myslbekova 24, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:  
a) zahrádkářské využití 
b) vymezený prostor k domu Myslbekova 24, Šumperk 
c) část pozemku pod domem Myslbekova 24, Šumperk  
 
       Termín: 28.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2085/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 555/20 a  pozemek 
st.p.č. 1193/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 555/20 o výměře 116 m2 a 
pozemek st.p.č. 1193/2 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada u 
domu Bří. Čapků 11, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:   
a) zahrádkářské využití 
b) pozemek pod stavbou kolny 
c) vymezený prostor k domu Bří. Čapků 11, Šumperk 
d) zahrada u domu Bří. Čapků 11, Šumperk  
 
       Termín: 28.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2086/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1346/8 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1346/8 o výměře 36 m2 
v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Javoříčko 20, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:  
a) zahrádkářské využití 
b) pozemek pod stavbou kolny 
       Termín: 28.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2087/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na základě vyhodnocení žádostí dle Opatření č. 
5/2007: 
- Š. J.   na byt č. 9 v Šumperku na ulici Banskobystrické 48 o velikosti 1+1 

obytných  místností    
     Podmínky: NS na dobu  neurčitou, smluvní nájemné ve výši 34,--Kč/m²/měs. 
  
- E. S.   na byt č. 7 v Šumperku na ulici Balbínově 19  o velikosti 1+1 obytných   

místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  smluvní nájemné ve výši 34,--Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2088/08 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
- J. K.,  nájemce obecního bytu č. 36 v Šumperku na ulici Kmochově 2, G. J.,  

nájemce obecního bytu č. 4 v Šumperku na ulici Myslbekově 6 a V. D.,  
nájemce obecního bytu č. 5 v Šumperku na ulici Starobranské 20. 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2089/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
- J. K.,  jejímž předmětem je byt č. 5 v Šumperku na ulici Starobranská 20 o 

velikosti 1+4 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok  2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs 
 

- G. J.,  jejímž předmětem je byt č. 36 v Šumperku na ulici Kmochova 2 o 
velikosti 1+3 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem č. 107/2006 
Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs. 
 

- V. D.,  jejímž předmětem je byt č. 4 v Šumperku na ulici Myslbekova 6 o 
velikosti 1+1 obytných   místností     
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,   nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs. 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2090/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- J. K.  k  bytu č. 36 v Šumperku na ulici Kmochově 2  o velikosti 1+3 obytných 

místností   
- G. J.  k bytu č. 4 v Šumperku na ulici Myslbekově 6 o velikosti 1+1 obytných 

místností   
- V. D.  k bytu č. 5 v Šumperku na ulici Starobranské 20 o velikosti 1+4 obytných 

místností   
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2091/08 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou: 
- L. K.   na byt č. 12 v Šumperku na ulici Banskobystrická 41 o velikosti 1+1 

obytných   místností       
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem č. 107/2006 
Sb.  pro  rok  2008 ve výši 24,33 Kč/m².       
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2092/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- V. S.  k bytu č. 12 v Šumperku na ulici Banskobystrická 41 o velikosti 1+1 

obytných místností   
 

       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2093/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na dobu určitou: 
- P. K. a D. K.   na byt č. 20 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22  o velikosti 1+3 

obytných   místností        
     Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.6.2008 do 30.11.2008, nájemné ve výši  
     34,--Kč/m²/měs.   
                     
- J. Š. a B. Š.   na byt č. 7 v Šumperku na ulici Banskobystrická 44  o velikosti 

1+1 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.6.2008 do 31.5.2009, nájemné     
v souladu se  zákonem č. 107/2006 Sb.  pro rok  2008 ve výši 24,33 Kč/m².                      

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2094/08 MJP – vrácení části zálohové částky za věcné břemeno společnosti SAN-JV, 
s.r.o.  

schvaluje 
vrácení  části zálohové částky za uložení inženýrských sítí dle smlouvy č. 
VBb/26/06/Foj  (elektro vedení a horkovod)  ve výši  50.500,--Kč. 
Finanční částka bude vrácena povinným z věcného břemene - městem Šumperk, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ: 00303461,  na účet strany oprávněné 
z věcného břemene, a to   Společnosti  SAN – JV s.r.o , se sídlem Šumperk, 
Lidická 56, IČ: 64618951, č. účtu: 5804960237/0100 – KB Šumperk. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2095/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1950/25 a p.p.č. 1955/4 v k.ú. Šumperk (or. ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu  uložení  a  správy  vodovodní a plynové  přípojky přes pozemek  p.č. 
1950/25 a p.p.č. 1955/4  v  k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy elekro NN přípojky přes pozemek p.č.  1955/10 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: 
F. K., , bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
H. K.,  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  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 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 
 

2096/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
709/17 a pozemek ve ZJE původ GP p.č. 859 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení  a  správy  přeložky vodovodního řadu  přes pozemek  p.č. 
709/17  a pozemek ve ZJE původ GP p.č. 859 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 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ: 
00150584 
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 i 
přeložky vodovodního řadu  zálohu ve výši   6.200,--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, 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 odboru RÚI 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 

- stavbou přeložky vodovodního řadu nesmí dojít k narušení funkčnosti 
odvodňovacího příkopu na p.p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek musí 
být uveden do stávajícího stavu na náklady strany oprávněné z věcného 
břemene 

 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2097/08 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o podnájmu k MP 114/00/P/Ko  

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o podnájmu č. MP 114/00/P/Ko ze dne     
13.3.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2000 uzavřené mezi městem 
Šumperk a Zemědělským obchodním družstvem Bludov, se sídlem Bludov, 
Špalkova 156, PSČ: 789 61, IČ: 00150053, jako podnájemcem, za účelem 
podnájmu pozemků v k. ú. Šumperk o celkové výměře 42 670 m2 pro zemědělské 
obhospodařování. Předmětná smlouva o podnájmu bude ukončena ke dni         
30. 4. 2008. 

Termín: 30. 4. 2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2098/08 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu č. MP 324/2000/Pro 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků č. MP 324/2000/Pro ze 
dne 1.5.2000, kterou město Šumperk jako pronajímatel přenechalo k  užívání 
pozemky v k. ú. Šumperk o celkové výměře 137 327 m2 nájemci Bludovské a.s. se 
sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ: 789 61, IČ: 25836498. Předmětná nájemní 
smlouva bude ukončena ke dni  30. 4. 2008. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2099/08 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v lokalitě PZ IV 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p. p. č. 1040/4 o výměře 16 606 m2, p. p. č. 
1040/5 o výměře 8 467 m2, p. p. č. 1040/7 o výměře 1 076 m2, p. p. č. 1041/3 o 
výměře 16 008 m2, p.p. č. 1041/4 o výměře 9 087 m2, p.p.č. 506/29 o výměře 104 
m2, část p.p.č. 1268/44 o výměře 6 250 m2, p.p.č. 1615/2 o výměře 655 m2, p.p.č. 
2081 o výměře 1 948 m2, p.p.č. 601 o výměře 6 959 m2, p.p.č. 832/64 o výměře 
336 m2, p.p.č. 832/67 o výměře 245 m2, část p.p.č. 914/5 o výměře 10 896 m2, 
p.p.č. 607 o výměře 5 000 m2 vše v k. ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
 
       Termín: 2.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2100/08 MJP – Prievidzská 25, 27 – dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku 

doporučuje  
ZM schválit změny smluv o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky č. 2923/2, 2923/3, 2923/5, 2923/7, 2923/10, 2922/1, 2922/3, 2922/5, 
2922/7, 2922/9, 2922/12 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a 
na pozemku uzavřených mezi Městem Šumperk a společností FORTEX-AGS, 
a.s., IČ 00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1 a budoucími nabyvateli: 

 Z. R.  (byt č. 2923/2), bytem Šumperk 
J. a Z. K.  (byt č. 2923/3), oba bytem Šumperk 
D. J.  (byt č. 2923/5), bytem Vikýřovice 
V. M.  (byt č. 2923/7), bytem Šumperk 
M. V.  (byt č. 2923/10), bytem Šumperk 
D. K.  (byt č. 2922/1), bytem Šumperk 
A. M.  (byt č. 2922/3), bytem Šumperk 
J. K.  (byt č. 2922/5), bytem Šumperk 
M. H.  (byt č. 2922/7), bytem Šumperk 
M. Ch.  (byt č. 2922/9), bytem Šumperk 
I. M.  (byt č. 2922/12), bytem Šumperk 
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Změna spočívá ve: 
 
- změně budoucího převádějícího z Města Šumperk a společnosti FORTEX-

AGS, a.s. na Město Šumperk jako jediného budoucího převádějícího 
- označení bytových jednotek v souladu s vymezením jednotek prohlášením 

vlastníka ze dne 8.3.2002 podle zákona č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, s právními účinky vkladu ke dni 13.3.2002 a označení skutečně 
užívaného sklepa, avšak pouze v případě, že se neshoduje s označením 
uvedeným v prohlášení vlastníka a smlouvě 

- specifikaci podílů na společných částech domu a pozemku pod domem dle 
prohlášení vlastníka ze dne 8.3.2002 podle zákona č.72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, s právními účinky vkladu ke dni 13.3.2002 

- změně termínu uzavření vlastní smlouvy z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021 
- stanovení částky uhrazené budoucím nabyvatelem na sjednanou cenu bytové 

jednotky (sjednaná cena uhrazena buď zčásti větší mimořádnou splátkou nebo 
celá) 

- změně z původních 2 na 3 po sobě jdoucí nezaplacené měsíční ceny 
nájemného anebo úhrady za užívání bytu a služby s tím spojené, kdy je 
budoucí převádějící oprávněn od smlouvy odstoupit  

- stanovení předchozího souhlasu rady a zastupitelstva města při postoupení 
práv a povinností budoucího nabyvatele na jiné osoby  

- stanovení možnosti budoucího převádějícího jednostranně snížit jeho nárok na 
smluvní pokutu, popř. od něj odstoupit s ohledem na okolnosti skončení 
smluvního vztahu 

- neuplatnění smluvní pokuty v případě, kdy od smlouvy odstoupí budoucí 
nabyvatel z důvodu porušování smlouvy budoucím převádějícím, v takovém 
případě má budoucí nabyvatel nárok na vrácení zaplacené ceny bytu a s tím 
související vypuštění ujednání o smluvní pokutě, která se uplatní v případě 
odstoupení od smlouvy budoucím nabyvatelem 

- stanovení možnosti i jiného vypořádání a jiných lhůt při odstoupení od smlouvy, 
a to dohodou smluvních stran.  

 
Smlouvy budou na základě přijatých dodatků upraveny tak, aby jejich znění bylo 
shodné s výjimkou označení bytové jednotky, sklepa a spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku a ustanovení o výši a splatnosti kupní 
ceny.  
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

          

2101/08 MJP – Prievidzská 25, 27 – dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku 

doporučuje  
ZM schválit změny smluv o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky č. 2922/2, 2922/4,  2922/8, 2922/10, 2922/11, 2923/9, 2923/11 a 
spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku uzavřených 
mezi Městem Šumperk a společností FORTEX-AGS, a.s., IČ 00150584, se sídlem 
Šumperk, Jílová 1550/1 a budoucími nabyvateli: 
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L. V.  (byt č. 2922/2), bytem Šumperk 
J. V.  (byt č. 2922/4), bytem Šumperk 
M. Š. (byt č. 2922/8), bytem Šumperk 
J. K.  (byt č. 2922/10), bytem Rapotín   
M. O. (byt č. 2922/11), bytem Šumperk 
P. F.  (byt č. 2923/9), bytem Šumperk 
T. V.  (byt č. 2923/11), bytem Šumperk 
 
Změna spočívá v: 
 
- označení skutečně užívaného sklepa, avšak pouze v případě, že se neshoduje 

s označením uvedeným v prohlášení vlastníka a smlouvě 
- stanovení částky uhrazené budoucím nabyvatelem na sjednanou cenu bytové 

jednotky (sjednaná cena uhrazena buď zčásti větší mimořádnou splátkou nebo 
celá). 

Smlouvy budou na základě přijatých dodatků upraveny tak, aby jejich znění bylo 
shodné s výjimkou označení bytové jednotky, sklepa a spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku a ustanovení o výši a splatnosti kupní 
ceny.  
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2102/08 MJP – Prievidzská 25, 27 – dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku 

doporučuje  
ZM schválit změny smluv o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky č. 2922/6, 2923/1, 2923/6, 2923/8, 2923/12 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku uzavřených mezi Městem Šumperk a 
společností FORTEX-AGS, a.s., IČ 00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1 
a budoucími nabyvateli: 
P. O.  (byt č. 2922/6), bytem Šumperk 
F. S.  (byt č. 2923/1), bytem Šumperk 
J. a K. H.  (byt č. 2923/6), oba bytem Šumperk 
D. K.  (byt č. 2923/8), bytem Šumperk 
J. a S. K. (byt č. 2923/12), oba bytem Šumperk 
 
Změna spočívá v: 
 
- označení skutečně užívaného sklepa, avšak pouze v případě, že se neshoduje 

s označením uvedeným ve smlouvě a nebo v prohlášení vlastníka. 
 
Smlouvy budou na základě přijatých dodatků upraveny tak, aby jejich znění bylo 
shodné s výjimkou označení bytové jednotky, sklepa a spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku a ustanovení o výši a splatnosti kupní 
ceny.  
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2103/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 36 v Šumperku na ulici 
Jesenická 55  k OS 
 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 9C/101/2005, který 

nabyl právní moci dne 22. 2. 2008 soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil 
povinným  M. M. a M. M.   předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 
15-ti dnů od zajištění přístřeší. 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2104/08 MJP – zveřejnění výpůjčky p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vypůjčit p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:  
- účel výpůjčky: správa a údržba pozemku  
- doba výpůjčky: určitá od podpisu smlouvy do 31.12.2010 

 
       Termín: 25.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2105/08 MJP – změna usnesení ZM č. 390/07 – příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. 
Šumperk – budoucí kupující pan K. R.  

doporučuje  
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13.9.2007 spočívající 
v prodloužení  předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního 
povolení a to z data 30.6.2008 na nově stanovený termín 31.12.2008, pokud 
nebude k nově stanovenému datu předloženo povolení v souladu se stavebním 
zákonem,  uhradí budoucí kupující  smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý 
započatý měsíc, za nesplnění této smluvní podmínky, nebo využije budoucí 
prodávající sjednaného práva a od smlouvy odstoupí. Následně dokončení 
stavby  z termínu 30.6.2011 na nově stanovený termín do 31.12.2011. V případě 
nedodržení podmínky dokončení výstavby – povolení užívání stavby v termínu do 
31.12.2011 se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč. 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 49/2007. 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2106/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat spoluvlastnické podíly ve 
vlastnictví města Šumperka na pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat: 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č. 994 o výměře 487 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č. 1000 o výměře 419 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č. 1223/2 o výměře 116 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č. 1223/3 o výměře 21 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č.  1892/12 o výměře 100 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/32 na pozemku p. č. 1892/13 o výměře 76 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/32 na pozemku p. č. 986 o výměře 366 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 20/60 na pozemku p. č. 1865/13 o výměře 39 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/32 na pozemku p. č. 1206/2  o výměře1013 m2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/32 na pozemku p. č. 1225 o výměře 421 m2, 
spoluvlastnický  podíl ve výši 2/32 na pozemku p. č. 1226 o výměře 202 m2 , 
vše v k.ú. Vikýřovice 
 
Účel prodeje:  uvedení vlastnictví do souladu s užíváním. 
 

Termín: 2. 5. 2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2107/08 MJP – nabídka prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. 
Vikýřovice 

doporučuje  
ZM schválit učinění nabídky prodeje spoluvlastnických podílů ve vlastnictví 
města Šumperk dle ustanovení § 140 občanského zákoníku, a to  
spoluvlastnického podílu ve výši 3/32 na pozemku p. č. 994 o výměře 487 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši 3/32 na pozemku p. č.  1892/12 o výměře 100 
m2, spoluvlastnického podílu ve výši 3/32 na pozemku p. č. 1892/13 o výměře 76 
m2, spoluvlastnického podílu ve výši 2/32 na pozemku p. č. 986 o výměře 366 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši 20/60 na pozemku p. č. 1865/13 o výměře 39 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši 2/32 na pozemku p. č. 1226 o výměře  202 m2 
vše v k. ú. Vikýřovice, 
zbývajícím podílovým spoluvlastníkům těchto pozemků, a to za kupní cenu ve 
výši 20 Kč/m2.   
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2108/08 MJP – oprava domu Gen. Svobody 50, Šumperk 

doporučuje  
ZM vzít na vědomí zprávu odboru MJP k financování oprav domu Gen. Svobody 
50 v Šumperku a vyčerpání finančních prostředků ze zvláštního účtu zřízeného 
k účelu financování oprav domu Gen. Svobody 50. 
 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2109/08 MJP – realizace vydaného příslibu prodeje 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.9.2006 do 19.10.2006 dle usnesení rady města č.5168/06 ze dne 
21.9.2006  a podle usnesení ZM č. 1817/06 ze dne 19.10.2006 a usnesení ZM č. 
34/06 ze dne 30.11.2006, kterými byl vydán příslib prodeje části p.p.č. 1773/18      
o výměře 233 m2 v k.ú. Šumperk, realizaci prodeje p.p.č. 1773/18 o výměře     
195 m2, p.p.č. 1773/59 o výměře 19 m2 a p.p.č. 1773/60 o výměře 19 m2 vše  
v k.ú. Šumperk ( pozemky nově zapsané GP 5165-264/2006 ze dne 18.12.2006) 
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: p.p.č. 1773/18 – zahrada k domu Blahoslavova 2, Šumperk 

                       p.p.č. 1773/59 a 1773/60 – pozemky určené k výstavbě garáží 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – zahrada 300,--Kč/m2,  

pozemky s možností výstavby 500,--Kč/m2 
- budoucí kupující: p.p.č. 1773/18 J. Č., E. T.,  A. a M. Ch.  J. a L. C. , všichni 

bytem Šumperk, L. Ř.,  bytem  Šumperk,  každému podíl ve výši 1/5, do 
společného jmění manželů C.  p.p.č. 1773/59 v k.ú. Šumperk a do vlastnictví J. 
Č.  p.p.č. 1773/60 v k.ú. Šumperk  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy – 1.000,--Kč, 
stanoveno „ Postupem...“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2110/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- M. P.,  na byt č. 5 v Šumperku na ul. Banskobystrické č.o. 50, č.p. 1279 o 

velikosti 1+1 obytných místností ve 2. nadzemním podlaží ke dni 18.4.2008 
 

       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2111/08 MJP – prodej (úplatné postoupení) pohledávek 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného ve stanoveném termínu 
dle usnesení rady města č.1981/08 ze dne 27. 3. 2008, schválit prodej  (úplatné 
postoupení) pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
včetně penále a soudních nákladů  v nominální hodnotě ve výši 1.908.636,--Kč 
s příslušenstvím mezi: 
- postupitel:  Město Šumperk se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ: 00303461 
- postupník: ŠMR, a.s se sídlem Šumperk, 8. května 20, PSČ 787 01, IČ: 

60793295 
- cena za postoupení pohledávky: 60.000,--Kč 
- termín úhrady: do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o postoupení 

pohledávky 
- podmínka: postupník si vůči Městu Šumperk, jako postupiteli, nebude činit 

žádných nároků i v případě, že některé z postoupených pohledávek budou 
nevymahatelné 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2112/08 Civilní ochrana 2007 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2007“ o činnosti Města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2007. 
 

2113/08 Podání žádosti o dotaci 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci “Vzdělávání pro běžný život“ (soutěž obcí v civilní 
ochraně), od Olomouckého kraje v rámci významných projektů. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

2114/08 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2007 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2007. 
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2115/08 Smlouva o výpůjčce 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., se 
sídlem Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13 Vikýřovice, IČ: 49608851 jako půjčitelem 
a Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 jako 
vypůjčitelem. 
 
Předmět výpůjčky: 3 silážní věže, inv. č. 2814 000292, bez č.p./č.e., ležící v k. ú. 
Rapotín na pozemku st.p.č. 1384/3, 1384/4 a 1384/5. 
 
Účel výpůjčky: výcvik členů lezeckého družstva Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Šumperka 
 
Doba výpůjčky: doba určitá od 1.5.2008 do 31.12.2008. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

2116/08 Smlouva o výpůjčce 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi  Jiřím Komárkem, bytem Bohdíkov 69, 789 64 
Bohdíkov,  IČ: 64965309  jako půjčitelem a Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 
1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 jako vypůjčitelem. 
 
Předmět výpůjčky: 1 samostatně ležící sklad sena, bez č.p. a č.e., ležící v k.ú. 
Horní Temenice na pozemku st.p.č. 269 
 
Účel výpůjčky: výcvik členů lezeckého družstva Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Šumperka 
 
Doba výpůjčky: doba určitá od 1.5.2008 do 31.12.2008. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

2117/08 Sociální situace ve městě Šumperk v roce 2007 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperk v roce 2007 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí. 
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2118/08 Systém včasné intervence v okrese Šumperk 

bere na vědomí 
vyhodnocení projektu „Systém včasné intervence v okrese Šumperk“. 
 
 

2119/08 Veřejná finanční podpora 2008 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:   Svaz důchodců pracovníků ve školství , Vrchlického 10, Šumperk 
Zastoupený:  Libuší Deutschovou 
Účel použití:  na činnost svazu 
Částka dotace: 6 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2008 
Vyúčtování: do  31.1.2009 
Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠKV. 
 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2120/08 Veřejná finanční podpora 2008 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:  Konfederace politických vězňů, Okresní pobočka č. 58, Lautnerova 1, 
Šumperk 
Zastoupený:  předsedou   
Účel použití:  na činnost konfederace 
Částka dotace: 4 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12. 2008 
Vyúčtování: do  31.1.2009 
Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠKV. 
 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2121/08 Veřejná finanční podpora 2008 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka a to: 
Příjemce:  Modrá muzika Šumperk 
Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem  
Účel použití:  na činnost  (dle rozpočtu mimo nákupu vybavení) 
Částka dotace: 13  tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12. 2008 
Vyúčtování: do  31.1.2009 
Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠKV. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2122/08 Rozdělení hospodářských výsledků p.o. Města Šumperka za rok 2007 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 2 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení 
hospodářských výsledků za rok 1007 příspěvkových organizací města Šumperka 
takto:  
 

v Kč                                                                          
Název PO Dosažený HV 

 
Rezervní 

fond 
Fond 

odměn 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 25082,16 5082,16 20000,00 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 70769,00 20769,00 50000,00 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 -41902,00 0,00 0,00 
Základní škola Šumperk, 8. května 63 112290,00 56145,00 56145,00 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 200413,00 184646,00 15767,00 
Kino OKO Šumperk 196129,00 196129,00 0,00 
Městská knihovna Šumperk -37893,09 0,00 0,00 
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk 296557,00 163107,00 133450,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 134,00 134,00 0,00 
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 69730,00 34865,00 34865,00 
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 102050,27 102050,27 0,00 

 
Organizace, které skončily hospodaření v roce 2007 ztrátou, provedou úhradu 
zhoršeného výsledku hospodaření z rezervního fondu. 

 
Termín:      30.4.2008   
Zodpovídá: ředitelé PO 
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2123/08 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22 v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených 
na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na 
rozsáhlejší opravu elektroinstalace a osvětlení v celkové výši do 350 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

2124/08 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 – použití investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb.,                      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby oprav 
majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na opravu dlažby teras a dlažby kolem 
budov v celkové výši do 25 tis. Kč. 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: pí Bendová 
 

2125/08 Městská knihovna Šumperk – použití investičního fondu 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením      
§ 31 odst. 2 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení terminálového serveru, v celkové výši do     
70 tis. Kč. 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá:  Mgr. Daňková 
 

2126/08 ZŠ Šumperk, Sluneční 38 – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38 v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. 
a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, 
a to na pořízení serveru v celkové výši do 45 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: pí Hynková 
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2127/08 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Šumperka na rok 2008 

doporučuje 
ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Šumperka na rok 2008 pro 
subjekty:  
- Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk, p říspěvek ve 
výši 670 tisíc Kč 

- Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., Šumavská 13, 787 01 
Šumperk, příspěvek ve výši 258 tisíc Kč 

- Ječmínek o.p.s., Evaldova 25, 787 01 Šumperk, příspěvek ve výši 376 tisíc Kč 
 

Podmínky: 
 

1. podkladem pro uzavření smlouvy bude žádost příjemce podepsaná statutárním 
orgánem 

2. účel použití poskytnutého příspěvku je vázán na provoz a činnost organizace, 
3. příjemce příspěvku je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých 

finančních prostředků a profinancovat je nejpozději do 31.12.2008, 
4. vyúčtování poskytnutého příspěvku bude provedeno a předloženo odboru ŠKV 

prostřednictvím podatelen MěÚ Šumperk, kde bude zaevidováno ve spisové 
službě a opatřeno PIDem, a to nejpozději do 28.02.2009. V případě nedodržení 
termínu bude poskytovatelem zahájeno vymáhání p říspěvku nebo jeho části. 

 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2128/08 Prodejní ceny propagačních předmětů 

schvaluje 
prodejní ceny propagačních předmětů takto: 
- reflexní páska    20,--Kč/ks 
- reflexní nálepka – ruka     5,--Kč/ks 
- vlaječka se znakem města  50,--Kč/ks 
 

       Termín: 23.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2129/08 Zápisy do kroniky města Šumperka za léta 2001 až 2005 

schvaluje 
kronikářské zápisy za léta 2001 až 2005. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2130/08 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 hod. 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2008 takto: 
1. Jiří Giesl – H – club, Rooseveltova 17, Šumperk 

27.06. – 28.06.  „Hrnečku pař“ – multižánrový festival 
11.07.  Holátka představují - country večer  
26.07.    Bigbeat Friday – Omikron a jejich hosté 
01.08. – 02.08. Skatemagpárty – hrají Dead Popes Comp. a spol. 
16.08. George Beatoven a Omikron 
29.08.    Country pod noční oblohou – přehlídka country kapel 
 
Výše uvedené akce se uskuteční ve dvorním traktu H – clubu do 01:00 hod. 

 
 
2. Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk 

19.06.  Spirituál Kvintet do 24:00 hod. 
20.06. Festival Pavlínin dvůr open do 02:00 hod. 
21.06.    Blues Aperitiv do 01:00 hod. 
22.08.     Pivní guláš fest do 01:00 hod. 
23.08.    Druhý den Pivní guláš fest do 01:00 hod. 
 
Výše uvedené akce se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora. 
 

 
3. Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3 

13.06.  Divadlo Veselé školky, před divadlem: Baby box do 23:00 hod. 
14.06. Ach, ta něha našich dam, před divadlem do 23:00 hod. 

 
 
4. Město Šumperk 

30.05. Slavnosti města Šumperka 2008 – ohňostroj (Sady 1. máje) 
do 24:00 hod. 

 
 
5. Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou 

15.08. – 16.08. Mezinárodní folklorní festival, kulturní vystoupení, ohňostroj 
   (Sady 1. máje) 
 
 

6. Martin Honzík, Hotel Hanza, Langrova 29 
21.05., 13.06., 28.06., 12.07., 02.08., 23.08. 
   Uspořádání šesti koncertů na zahrádce u Hotelu Hansa 
   do 01:00 hod. 
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7. Radoslav Večeřa, HANUŠOVICKÁ PIVNICE, Zemědělská 20 (Bratrušovské 
koupaliště)  
7.06., 21.06., 05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 27.09.  
   hudební produkce do 01:00 hod. 
 
       Termín: 23.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

2131/08 Šumperské koště 

neschvaluje 
umístění dřevěné skulptury „Šumperské koště“ v Parku nad Slovanskou. 
 
       Termín: 18.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2132/08 Šumperské koště 

ukládá 
vyhledat vhodnou lokalitu pro umístění dřevěné skulptury „Šumperské koště“. 
 
       Termín: 30.4.2008  
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2133/08 Obecně závazná vyhláška 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 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. xx/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 
       Termín: 24.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2134/08 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění vydávání městských periodik 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění vydávání městských periodik ze dne 
13.12.2007, uzavřené mezi městem Šumperk a PhDr. Zuzanou Kvapilovou a 
schválené usnesením RM č. 1498/07 ze dne 8.11.2007, a to ve znění dle 
projednaného materiálu. 
 
       Termín: 2.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2135/08 Povolení svodu psů 

schvaluje 
konání svodu psů v termínu 26. a 27.4.2008 na kynologickém cvičišti KK 
Temenice na akci „Závody agility pořádané Kiricanem Olomouc a Agility při DDM 
U Radnice Šumperk při dodržení určených veterinárních podmínek pro konání 
svodu psů uvedených v přípisu KVS pro Olomoucký kraj. 
Pořadatel zabezpečí parkování vozidel tak, aby byla zachována průjezdnost 
komunikací ve smyslu platné legislativy a úklid na použitých plochách tak, aby byly 
ve stavu jako před zahájením akce. 
 
       Termín: 26.4.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

2136/08 Otočný regál 

schvaluje 
výsledek poptávkového řízení na zakoupení 1 ks rotační kartotéky pro odbor SVV, 
oddělení správní, pracoviště občanské průkazy a ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
nákup a instalaci 1 ks rotační kartotéky s firmou MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., 
Spodní 5, 748 01 Hlučín za podmínek, předložených v poptávkovém řízení za 
konečnou cenu celkem 689.843,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

2137/08 Kino Oko – zastřešení 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem stavby „Kino Oko – zastřešení“ firmu FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, 
Šumperk. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2138/08 Cyklostezka Desná 

schvaluje 
zapojení města do realizace integrovaného projektu „cyklostezka Desná“ v úseku 
Vikýřovice – Šumperk – Dolní Studénky“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2139/08 Cyklostezka Desná 

ukládá 
odboru RÚI zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro 
stavební povolení k realizaci cyklostezky Desná v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2140/08 Cyklostezka Desná 

ukládá 
odboru MJP vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům v k.ú. Šumperk, které 
budou dotčeny stavbou cyklostezky Desná. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2141/08 Jesenická 31 – stavební úpravy 1. NP 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Jesenická 31 – 

stavební úpravy 1. NP“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Emilie Lovichová, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Vlasta 
Vitásková, Ing. Zdeněk Dočekal 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Petr Závodný, Eva Malá, Martin 
Urbánek 
 

- minimální seznam zájemců: 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk, 787 01 
EKOZIS, s.r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, 789 01 
PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Starobranská 
IRSTAV s.r.o., Nový Malín 267, 788 03 
JAN a CO spol.  s r.o., Komenského 593, Postřelmov, 789 69 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
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2142/08 Radnice – přestavba bytu domovníka na kanceláře a úprava informací 

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

přestavba bytu domovníka na kanceláře a úprava informací“ 
- hodnotící komisi ve složení 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Hana 
Répalová, PaedDr. Petr Holub 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Marie Dvořáčková 
 

- minimální seznam zájemců: 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk, 787 01 
SAN-JV s.r.o., Lidická 56, Šumperk, 787 01 
STAVREL v.o.s., Hlavní 87, Hanušovice, 788 33 
IRSTAV s.r.o., Nový Malín 267, 788 03 
JAN a CO spol.  s r.o., Komenského 593, Postřelmov, 789 69 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2143/08 Žádost o dotaci na rekonstrukci zastávek MHD 

schvaluje 
podání žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava na 
stavební úpravy, rozšíření a bezbariérové úpravy zastávek MHD. 
 
       Termín: 5.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2144/08 I. ZŠ – rekonstrukce jídelny 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „I. ZŠ – rekonstrukce jídelny“ jako zhotovitele projektové 
dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění 
stavby Ing. arch. Luboše Mutňanského. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2145/08 Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Sběrný dvůr, ul. Příčná 
v Šumperku“ zhotovitelem stavby firmu FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2146/08 Radnice – klimatizace v obřadní síni 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele 
stavby „Radnice – klimatizace v obřadní síni“ veřejnou zakázku malého rozsahu 
zrušit a vypsat znovu s pozdějším termínem plnění. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Petr Suchomel v.r. 
         starosta                    2. místostarosta  

 


