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Spis.zn.: 47858/2008 

                Č.j.: 49306/2008 
 
 
 

U S N E S E N Í  

ze 43. schůze rady města Šumperka ze dne 15.5.2008. 
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. 
 

2149/08 Rozpočtová opatření Města Šumperka č. IV roku 2008 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami oddělení bezpečnostní rady města dle 
předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2150/08 Rozpočtová opatření Města Šumperka č. IV roku 2008  

schvaluje 
rozpočtová opatření Města Šumperka č. IV roku 2008: 
příjmy ve výši    12.018 tis. Kč 
výdaje ve výši    11.810 tis. Kč 
 
příjmy celkem    677.121 tis. Kč 
výdaje celkem    646.892 tis. Kč 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2151/08 Smlouva o poskytování právní pomoci 

ukládá 
připravit podmínky pro poptávkové řízení na smlouvu o poskytování právní pomoci 
na vymáhání pohledávek za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytů a 
nebytových prostor. 
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2152/08 Vyúčtování poskytnuté dotace 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál 
bazénů Na Benátkách v Šumperku za rok 2007. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2153/08 Vyúčtování poskytnuté dotace 

schvaluje 
valorizaci dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku pro rok 2008 způsobem dle čl. III odst. 2 smlouvy, formou uzavření 
příslušného dodatku. 
       Termín: 1.7.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

2154/08 Vyúčtování poskytnuté dotace 

ukládá 
zapracovat do rozpočtových opatření částku 30.000,--Kč jako valorizaci dotace na 
činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., provozující areál bazénů 
Na Benátkách v Šumperku pro rok 2008. 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2155/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
1226/07, 1470/07, 1481/07, 1627/07, 1629/07, 1630/07, 1705/08, 1706/08, 
1791/08, 1793/08, 1803/08, 1805/08, 1809/08, 1820/08, 1840/08, 1870/08, 
1888/08, 1889/08, 1921/08, 1962/08, 1963/08, 1964/08, 1965/08, 1967/08, 
1977/08, 1979/08, 1980/08, 1990/08, 1991/08, 2008/08, 2015/08, 2017/08, 
2021/08, 2034/08, 2035/08, 2039/08, 2040/08, 2042/08, 2045/08, 2046/08, 
2047/08, 2048/08, 2049/08, 2050/08, 2051/08, 2052/08, 2053/08, 2054/08, 
2058/08, 2059/08, 2060/08, 2062/08, 2063/08, 2064/08, 2065/08, 2066/08, 
2067/08, 2069/08, 2070/08, 2071/08, 2073/08, 2074/08, 2083/08, 2084/08, 
2085/08, 2086/08, 2087/08, 2088/08, 2089/08, 2090/08, 2092/08, 2099/08, 
2100/08, 2101/08, 2102/08, 2104/08, 2105/08, 2106/08, 2107/08, 2108/08, 
2109/08, 2110/08, 2111/08, 2113/08, 2122/08, 2127/08, 2128/08, 2129/08, 
2130/08, 2131/08, 2132/08, 2133/08, 2134/08, 2135/08, 2136/08, 2141/08,     
2143/08, 2146/08, 1564/07, 1804/08, 1940/08, 2022/08,  2036/08, 2037/08, 
2038/08, 2129/08, 2137/08. 
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2156/08 Kontrola plnění usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1227/07  další kontrola 15.9.2008 Z: Ing. Répalová 
1471/07 do 31.12.2008  Z: Ing. Répalová 
1875/08 do 30.6.2008   Z: Ing. Répalová 
1907/08 do 31.8.2008   Z: Ing. Répalová 
1973/08 do 30.6.2008   Z: Ing. Répalová 
1976/08 do 31.12.2008  Z: Ing. Répalová 
2010/08 do 5.6.2008    Z: Ing. Dvořáčková 
2043/08  do 31.8.2008   Z: Ing. Répalová 
2044/08 do 31.8.2008   Z: Ing. Répalová 
2091/08 do 31.5.2008   Z: Ing. Répalová 
2093/08 do 31.5.2008   Z: Ing. Répalová 
2097/08 do 31.8.2008   Z: Ing. Répalová 
2098/08 do 31.8.2008   Z: Ing. Répalová 
2115/08 do 31.5.2008   Z: Mgr. Brož 
2116/08 do 31.5.2008   Z: Mgr. Brož 
2142/08 do 30.5.2008   Z: Ing. Bittnerová 
2144/08 do 5.6.2008    Z: Ing. Bittnerová 
2145/08 do 5.6.2008    Z: Ing. Bittnerová 
 
 

2157/08 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2022/08 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2022/08 k provozování sběrného dvora takto: 
Do textu usnesení v části členové hodnotící komise se doplňuje chybějící jméno 
Vladimír Hošek. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

2158/08 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2025/08 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2025/08 k optimalizaci systému hospodaření s odpady 
takto:  
V textu usnesení v části zodpovídá bude uvedeno jméno Ing. Peluhová. 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2159/08 MJP - podnájem části nebytového prostoru (zadní trakt) v objektu na č.p. 
289, or. ozn. Hlavní tř. 12, Šumperk 

schvaluje 
1. podnájem části nebytového prostoru (zadní trakt) v objektu na č.p. 289, 

orientační označení Hlavní tř. 12, Šumperk, o výměře cca 12 m2, pronajatého 
společnosti VV First Company, s.r.o., se sídlem Lidická 610/51, 787 01 
Šumperk, IČ: 26 81 99 37, zast. Květoslavou Vágnerovou, pro podnájemce 
Květoslavu Vágnerovou, bytem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ: 60 97 
77 61 

 
2. podnájem části nebytového prostoru (zadní trakt) v objektu na č.p. 289, 

orientační označení Hlavní tř. 12, Šumperk, o výměře cca 32,37 m2, 
pronajatého společnosti VV First Company, s.r.o., se sídlem Lidická 610/51, 
787 01 Šumperk, IČ: 26 81 99 37, pro podnájemce Alenu Juráskovou, bytem 
Jeremenkova 2916/1B, Šumperk, IČ: 76 18 20 96  

 
za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku, 

tj. ŠMR, a.s. 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem. 

- ad 1) pronajímatel Město Šumperk uděluje společnosti VV First Company 
s.r.o., se sídlem Lidická 610/51, 787 01 Šumperk, IČ: 26 81 99 37, zastoupené 
jednatelem společnosti Květoslavou Vágnerovou, souhlas se změnou užívání 
části NP o výměře 40,41 m2 v objektu na č.p. 2879, or. ozn. Hlavní tř. 12, 
Šumperk s tím, že nájemce společnost VV First Company, s.r.o., zast. 
Květoslavou Vágnerovou, provede rekolaudaci části NP z původního účelu 
užívání - prodejna spotřebního zboží na nový účel užívání – kancelářské 
prostory, na vlastní náklady. Rovněž drobné stavební úpravy spočívající ve 
vložení odstranitelné přepážky z překližky mezi pravou částí o výměře       
40,41 m2 se samostatným vstupem a druhou levou částí o výměře 32,37 m2 
také se samostatným vstupem.  

 
       Termín: 31.5.2008  
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2160/08 MJP – zveřejnění pronájmu části stavby komunikace na p.č. 2152/1 v k.ú. 
Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2152/1 v k.ú. Šumperk  o velikosti 35 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 
1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou s omezením provozu od 18.00-22.00 
hod., za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – Pivnice U Švábů. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 

2161/08 MJP – zveřejnění pronájmu části stavby komunikace na p.č. 2033 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 32 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně – hudební klub Music Machine. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2162/08 MJP – úklid komunikací mimo vlastnictví města 

schvaluje  
provádět pravidelné čištění komunikací na území města Šumperka, které nejsou 
ve vlastnictví města Šumperka, na náklady města z prostředků správce majetku 
města určených na údržbu komunikací.  
Rozsah a četnost dle přílohy č. 1 usnesení.  
 
       Termín:  15.5.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
  

2163/08 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část p.p.č. 2235 

schvaluje  
vypůjčit část pozemku p.p.č. 2235 o velikosti 60 m2 a p.p.č. 2234 o velikosti 90 m2 
v k.ú. Šumperk o velikosti celkem 140 m2 na dobu určitou od 15.7.2008 do 
31.10.2008, za účelem umístění lešení a zařízení staveniště při stavbě: oprava 
věže kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2164/08 MJP – prodej nemovitostí Kozinova 7, Šumperk  

schvaluje 
jako valná hromada společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 
prodej nemovitosti ve vlastnictví společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, tj. budova č.p. 937 na pozemku st.p.č. 
244/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek st.p.č. 244/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a 
povinnostmi kupujícímu J. B., bytem Nový Malín, za kupní cenu celkem 
2.481.425,--Kč, z toho kupní cena pozemku a stavby činí:   
 
- kupní cena za převáděný pozemek st.p.č. 244/2 o výměře 185 m2 činí za 1 m2 

částku 500,--Kč, což činí celkem částku 92.500,--Kč 
- kupní cena za převáděnou budovu č.p. 937 činí částku 2.388.925,--Kč včetně 

19 % DPH 
 
Prodej nemovitosti za podmínek dle projednaného a schváleného textu kupní 
smlouvy. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

2165/08 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o umísťování psů do útulku  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a 
nalezené psy a o bezúplatném převodu vlastnického práva k opuštěným a 
nalezeným psům uzavřené dne 13. 6. 2006 mezi Městem Šumperk, IČ 00303461, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, zastoupeném starostou Mgr. 
Zdeňkem Brožem, jako převádějícím a společností EKO servis Zábřeh s.r.o., IČ 
25896903, se sídlem Zábřeh, Dvorská 19, PSČ 789 01, jednající Ing. Karlem 
Jílkem, jako nabyvatelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2006.   
Předmětem dodatku č. 2 je změna cenového ujednání v čl. III. výše uvedené 
smlouvy, kde bude navýšen denní poplatek za umístění psa malého a 
středního plemene (do kohoutkové výšky 50 cm) z původní výše 60,--Kč /den 
+ DPH na novou výši 65,--Kč/den + DPH  a dále budou navýšeny náklady na 
povinnou a kvalifikovanou veterinární péči po příjmu psa do útulku: 
vakcinace a odčervení  u malého a středního plemene z původní výše 310,--Kč 
na novou výši 350,--Kč.  
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2166/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 56 v domě Jana Zajíce 13, 
 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 30.6.2008 s nájemcem panem O. D., bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
J. B.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2167/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 56 
 v domě Jana Zajíce 13,14 v Šumperku 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem O. D., bytem Šumperk,  a to ke dni 30.6.2008. Pan 
O. D.,  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 paní J. B.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku s paní J. B. , bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 
1.7.2008.   
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2168/08 MJP – zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 564/4 v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka prodat část pozemku p.č. 564/4 v k.ú. Dolní 
Temenice o výměře 32 m² oddělenou geometrickým plánem č. 651-547/2006 ze 
dne 2. 10. 2006 a označenou v tomto geometrickém plánu jako díl „b“, a to za 
účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům v areálu Základní školy 
pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřské školy logopedické SCHOLA 
VIVA, o.p.s. 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 43 – 15-05-2008 

 
8 

 

2169/08 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 525 v k.ú. Hraběšice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat p.p.č. 525 o výměře 5139 m2 v k.ú. 
Hraběšice za podmínek:  
- účel prodeje: zemědělské využití 
- kupní cena: 3,--Kč /m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2170/08 MJP – úprava nájemní smlouvy  k umístění reklamního zařízení  

schvaluje 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě označené jako MP 0014/2008/Pro/Vr ze dne 
16.4.2008, nájemce FORTEX-AGS, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1. IČ 
00150584. Dodatkem dojde od 1.1.2008  k zúžení předmětu pronájmu, kde z 
důvodu ukončení užívání části p.p.č. 1950/36 v k.ú. Šumperk, zůstane v pronájmu 
pouze část p.p.č. 108/33 v k.ú. Dolní Temenice. Společně s úpravou předmětu 
pronájmu dojde k úpravě nájemného, kdy nově bude nájemné stanoveno na 
12.000,--Kč s tím, že pro rok 2008 platí nájemné ve výši 22.000,--Kč.  Ostatní 
podmínky stanovené v nájemní smlouvě zůstávají beze změny.  
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2171/08 MJP – změna usnesení ZM č. 129/07 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 129/07 ze dne 25.1.2006, na základě kterého 
byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem Šumperk, jako 
budoucím prodávajícím a Z. K.,  bytem Šumperk,  jako budoucím kupujícím. 
Předmětem budoucího prodeje je část p.p.č. 1947/6 o výměře cca 640 m2 v k.ú. 
Šumperk s účelem prodeje: zázemí k budově na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk. 
Změna usnesení spočívá v rozšíření účelu prodeje, kdy nově bude:  zázemí k 
budově na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk s možností výstavby schodiště o ploše cca 
12 m2  k bytové jednotce v objektu na st.p.č. 724/6 v k.ú. Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené smlouvou o smlouvě budoucí kupní, označené jako 
obch 25/2007/Vr ze dne 11.4.2007 zůstávají beze změny.  Změny obsažené v 
tomto usnesení budou sjednány dodatkem ke smlouvě. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2172/08 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 167 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část p.p.č. 167 o výměře cca 160 m2 
v k.ú. Horní Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč /m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení GP 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 

       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2173/08 MJP – prodej p.p.č. 109/3 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.4.2008 do 14.5..2008 dle usnesení rady města č. 2058/08 ze dne 
17.4.2008   schválit prodej  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  
- kupující: P. a D. Z.,  bytem Šumperk,  a J. a M. S.,  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 na své náklady nechají vyhotovit geometrický plán na rozdělení 
pozemku na reálné části pozemku, které si odkoupí  kupující do společného 
jmění manželů  

- 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: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2174/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části p.p.č. 1645/1 o 
výměře cca 22 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: rozšíření stávajících garáží 
- kupní cena: 500,--Kč /m2, při podpisu smlouvy bude uhrazeno 70% kupní ceny 

s  doplatkem kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu vlastní    kupní smlouvy 
schválené zastupitelstvem města před vkladem vlastnického práva do KN   
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- budoucí kupující stavební úpravy provede po kolaudaci sběrného dvora na 

p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk  
- vlastnické právo bude převedeno po předložení geometrického plánu a 

kolaudaci sběrného dvora na p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní ve výši 100,--Kč 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2175/08 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 581/2 a p.p.č. 555/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 581/2 o výměře cca 9627 
m2 a p.p.č. 555/2 o výměře 11647 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek:  
- účel pronájmu: zahrádkářská kolonie 
- sazba nájemného: a) zahrádkářské účely 2,--Kč/m2/rok  
                                    b) pod stavbou 5,--Kč/m2  
- doba nájmu určitá do 30.6.2011 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2176/08 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 362/1, p.p.č. 362/2 a st.p.č. 
 814 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje p.p.č. 362/1 o výměře 
401 m2, p.p.č. 362/2 o výměře 346 m2 a st.p.č. 814 o výměře 223 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod domem, vstupy   a zahrada u domu  
- kupní cena: a) st.p.č. 814.......................... 105,--Kč/m2  
     b) p.č. 362/2, 362/1..............    300,--Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 10% 

budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách po dobu 36 měsíců  

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy ve výši 100,--
Kč 

 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2177/08 MJP – změna usnesení RM č. 1972/08 ze dne 27.3.2008 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1972/08 ze dne 27.3.2008, kterým bylo schváleno zřízení 
věcného břemene vjezdu pro vlastníky spoluvlastnických podílů objektu na st.p.č. 
755/2 v k.ú. Šumperk a  to přes st.p.č. 755/4 v k.ú. Šumperk.  
Změna spočívá v novém označení oprávněného z věcného břemene a to 
původně Ivo Ing. a Naťka Dezortovi, podíl ve výši 3397/10000 na nové oprávněné 
a to K. F.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1509/10000 a I. D.,  bytem Šumperk,  
podíl ve výši 1888/10000. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení RM č. 1972/08 ze dne 27.3.2008 zůstávají 
beze změny. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2178/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 1630/03  

ruší 
usnesení  RM č. 1630/03 ze dne 4.12.2003 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2179/08 MJP – zastupování města ve správních řízeních 

schvaluje                        
zastupování města ve správních řízeních jednotlivými subjekty takto: 
 
ŠMR, a.s., Dr. E. Beneše 5, Šumperk 
se pověřuje zastupováním města Šumperka ve všech správních úkonech v celém 
správním řízení, vedeným příslušnými orgány  státní správy na objektech v jejich 
správě  
 
ŠMR, a.s., může pověřit i jinou organizaci zastupováním ve správních 
úkonech v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní 
správy na objektech v jejich správě. 
 
PMŠ, a.s., Slovanská 21, Šumperk 
se pověřují zastupováním města Šumperka ve všech správních úkonech v celém 
správním řízení, vedeným příslušnými orgány státní správy na objektech a 
pozemcích v jejich správě. Dále zastupují město  ve správním řízení, kdy se 
vydává rozhodnutí ke kácení stromů na pozemcích, které jsou pronajaté městem 
Šumperk  a  jsou zastupovány odborem majetkoprávním (netýká se pozemků u 
základních škol, středních škol a  speciálních školských zařízeních) .  
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Současně se ponechává v platnosti přijaté usnesení RM č. 3391/01, kterým se 
pověřují PMŠ, a.s. zastupováním města ve všech úkonech ve věci pořízení LHP 
pro lesy v majetku města Šumperka na období 2003-2013. 
 
Dále se PMŠ, a.s. pověřují vydáním stanovisek k povolování vjezdů a sjezdů přes 
pozemky města Šumperka. 
 
PMŠ, a.s., může pověřit i jinou organizaci zastupováním ve správních 
úkonech v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní 
správy na objektech v jejich správě. 
 
Odbor RÚI 
se pověřuje zastupováním města Šumperka ve věci správních řízení, jeho 
úkonech, vedenými příslušnými orgány státní správy na objektech a pozemcích 
města v k.ú. Šumperk, Horní a Dolní Temenice. 
 
Odbor RÚI může pověřit i jinou organizaci zastupováním ve správních 
úkonech v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní 
správy na objektech v jejich správě. 
 
Odbor MJP 
se pověřuje zastupováním města Šumperka ve věci správních řízení, jeho 
úkonech, vedenými příslušnými orgány státní správy na objektech a pozemcích 
města, mimo k.ú. Šumperk, Horní a Dolní Temenice. 
 
Dále se pověřuje podáváním žádostí na dělení pozemků, změny kultury, změny 
využití všech pozemků v majetku města a zastupováním v řízeních ve smyslu 
výkonu práv. 
 
Odbor MJP může pověřit i jinou organizaci zastupováním ve správních 
úkonech v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní 
správy na objektech v jejich správě. 
 
 
Město Šumperk může pověřit i jiné organizace zastupováním ve správních 
úkonech v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní 
správy na objektech v jejich správě. 

        
Postup  jednotlivých odborů v rámci vydávání rozhodnutí ke kácení stromů a 
předávání náhradní výsadby, která byla provedena na pozemcích ve vlastnictví 
města Šumperk, je upraveno v zápise z jednání k problematice veřejné zeleně ze 
dne 8.4.2008. Zápis je přílohou č. 2 usnesení. 
        

Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2180/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Kosmonautů 

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, 5/1, 1965/1, 1965/15, 1965/5, 1965/16, 1969/3, 1969/6, 1969/1, 1991/10  
v k.ú. Šumperk a p.p.č. 631/2 v k.ú. Dolní  Temenice (ul. Kosmonautů)  
souhlas s umístěním náhradního zdroje na p.p.č. 608 k.ú. Dolní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost 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  10.400,--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) 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 

- náhradní zdroj na p.p.č. 608 v k.ú. Dolní Temenice bude umístěn po dobu  
realizace výstavby 

- 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 podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007 – stavební práce provést do konce roku 2009 z důvodu navrženého 
parkoviště  při této ulici, od ul.  J.K. Tyla po ul. Gagarinovu je nutná koordinace 
s VHZ a.s.  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2181/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Fibichova 

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, 2040, 2159/5, 2160 a 2039/1  v k.ú. Šumperk (ul.  Fibichova)   
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) 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. Podmínky budou nedílnou součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

- budoucí oprávněný z věcného břemene  dodrží podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007, zejména ohledně koordinace stavby “Rekonstrukce plynovodu 
v ul. Langrova a Okružní“ s postupem prací v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace ul. J. z Poděbrad“   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
Termín:  31.7.2008  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2182/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Langrova 

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, 2053/5 a 2040 v k.ú. Šumperk (ul.  Langrova)  
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  5.900,--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 podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007, zejména ohledně koordinace stavby “Rekonstrukce plynovodu 
v ul. Langrova a Okružní“ s postupem prací v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace ul. J. z Poděbrad“   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2183/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. J. z 
 Poděbrad 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
239/1, 25/1, 9/3, 25/2, 25/3, 2211, 1965/5, 1965/11, 1965/12, 1991/8, 1992/1, 
1995/1, 5/1 a pozemku st. p.č. 1981  v k.ú. Šumperk (ul.  J. z Poděbrad)  
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  33.900,--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 podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007, rekonstrukci je nutné provést před konečnou úpravou komunikace 
ul. J. z Poděbrad, v křižovatce ul. Šumavská a Gen. Svobody  je navržena 
okružní křižovatka. Nutno prověřit, zda může trasa plynovodu vést rovně přes 
okružní křižovatku , v ul. Reissova byl proveden definitivní povrch komunikace 
chodníků, v případě zásahu do nových povrchů uvedení do původního stavu 

- na pozemcích  p.č. 1965/11 a p.p.č. 1965/12 v k.ú. Šumperk se nachází 
vybudované oplocení – nutno uvést do původního stavu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2184/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. Gen. 
 Svobody 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2035/3, 2035/2, 25/3, 2035/4, 1960/2, 1960/1 v k.ú. Šumperk (ul.  Generála 
Svobody)  
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  18.800,--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 podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2185/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Kmochova 

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 a 9/25  v k.ú. Šumperk  (ul. Kmochova)  
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  800,--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 podmínky odboru RÚI ze dne 
23.4.2008, 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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2186/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. Gen. 
 Krátkého 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2216/1, 2149/2,  1920/4  a  st. p.č. 1782/4  a  765/2  (ul. Gen. Krátkého)  
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  10.000,--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) 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 podmínky odboru RÚI ze dne 
18.10.2007,  přípojky budou vedeny protlakem a dle příslibu SMP Net s.r.o. 
plynovodu bude veden zeleným pásem, upozornění – od křižovatky s ul. 
Žižkova po ul. Reissova je proveden nový povrch komunikace 

- na pozemku p.č. 1920/4  v k.ú. Šumperk se nachází oplocení – nutno uvést do 
původního stavu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2187/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Slovanská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  dešťové kanalizační přípojky přes pozemek  p.č.  
390  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: 
Společenství vlastníků jednotek domu Slovanská 1,  se sídlem Šumperk, 
Slovanská 260/1, PSČ 787 01, IČ: 26811014 
 
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  600,--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. ze dne 11.4. 2008 v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný splní podmínky MěÚ, odboru RÚI  ze dne 3.4.2008 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 
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2188/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – ul. Zemědělská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
splaškové kanalizační přípojky  přes pozemek p.č. 879/4  v k. ú.  Dolní 
Temenice 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: 

  M.B., bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
 

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za  věcné břemeno  zálohovou 

finanční částku ve výši  750,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005, skutečná částka za uložení inženýrských sítí činí    
2.550,--Kč, částka byla vypočtena na základě GP č.: 701 67/2008  a dle 
usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, rozdíl  -  doplatek mezi zálohovou a skutečnou částkou činí  
1.800,--Kč, tato částka bude uhrazena oprávněným z věcného břemene do 
15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  
na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti  vyhotoveních  GP č. 701-67/2008,  které budou 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 
 

2189/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – ul. Komenského 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
telekomunikačního vedení  přes pozemek p.č. 151/2 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: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 
266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o zřízení věcného břemene vyhotoví strana oprávněná z věcného 

břemene na vlastní náklady 
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za  věcné břemeno  zálohovou 

finanční částku ve výši  5.250,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM 
č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, skutečná částka za uložení telefonního vedení 
činí  4.386,--Kč, částka byla vypočtena na základě GP č.: 5349-993/2007  a dle 
usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, rozdíl – přeplatek mezi zálohovou a skutečnou částkou činí  864,--
Kč, tato částka bude vrácena na účet strany oprávněné z věcného břemene do 
30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni, a to:                          
27-4908440207/0100 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5349-993/2007,  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 

 

2190/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – Masarykovo nám. 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
telekomunikačního vedení  přes pozemek p.č. 1239/1 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: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 
266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o zřízení věcného břemene vyhotoví strana oprávněná z věcného 

břemene na vlastní náklady 
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za  věcné břemeno  zálohovou 

finanční částku ve výši  9.000,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM 
č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, skutečná částka za uložení telefonního vedení 
činí 10.472,--Kč, částka byla vypočtena na základě GP č.: 5343-981/2007  a 
dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007, rozdíl – přeplatek mezi zálohovou a skutečnou částkou činí    
1.472,--Kč, tato částka bude vrácena na účet strany oprávněné z věcného 
břemene do 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni, a to: 27-
4908440207/0100 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5343-981/2007,  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 

 

2191/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 18 Zahradní 35, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 18 v Šumperku na ulici Zahradní 35 pro A. Š.  podle § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2192/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 44 Čsl. armády 22, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 44 v Šumperku na ulici Čsl.armády pro P. H.  a M. H.   
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

2193/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 30 Kmochova 2, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 30 v Šumperku na ulici Kmochova 2 pro I. K.  podle § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2194/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 10 Kmochova 2, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 10 v Šumperku na ulici Kmochova 2 pro R. Ř.  podle § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2195/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 4 Kmochova 2, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 4 v Šumperku na ulici Kmochova 2 pro J. R. a S. R.  podle 
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2196/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 14 Jesenická 55, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 14 v Šumperku na ulici Jesenická 55 pro J. S.,  podle § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2197/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 10 Jeremenkova 19, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 10 v Šumperku na ulici Jeremenkova 19 pro L. M. a J. M.  
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2198/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 1 Banskobystrická 50, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 1 v Šumperku na ulici Banskobystrická 50 pro P. Ch. a L. 
Ch.  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2199/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 57 Čsl. armády 22, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 57 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22 pro Z. Š.  podle      
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2200/08 MJP – výpověď z nájmu bytu č. 4 Banskobystrická 43, Šumperk 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrická 43 pro R. J.  podle 
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2201/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. Tichá 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek  p.č.  
820/20, p.p.č. 820/14 a p.p.č. 820/11  v k.ú.  Dolní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“ 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  800,--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 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky odboru RÚI, 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 

 

2202/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – ul. Temenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes pozemek p.č. 61/11 a p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní 
Temenice 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: 
 
- 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 3.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/15/07/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Skutečná částka za VB dle 
GP č. 694-594/2007  a na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 činí  
3.267,--Kč. Rozdíl – doplatek mezi cenou zálohovou a skutečnou, který  činí  
267,--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. 694-594/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 
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- 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 

 

2203/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. 
 Zábřežská 

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

562/4, p.p.č. 565/6, p.p.č. 2080/2, p.p.č. 565/3  v k.ú. Šumperk  
- umístění pojistkové skříně na pozemku  budově  č. p. 908 na pozemku st. p.č. 

4390 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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  40. 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 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od uvedení 
stavby do užívání 

- stávající   vedení  NN a transformátor bude demontován na náklady strany 
oprávněné z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2204/08 MJP – uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Šumperk a 
 Bludovskou, a.s. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008  do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2099/08 ze 
dne 17. 4. 2008, uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MP 47/2006/Pro/Vr 
ze dne 20. 9. 2006 uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám.  
Míru 1, PSČ: 787 93,  IČ: 00303461,  jako pronajímatelem a společností 
Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 140 00, IČ: 25836498, jako 
nájemcem. Dodatkem č. 1 dojde k rozšíření předmětu nájmu o p.p.č. 506/29 o 
výměře 104 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 a část p.p.č. 607 o výměře 
5 000 m2 vše v k. ú. Šumperk za účelem zemědělské velkovýroby. Z důvodu 
rozšíření předmětu nájmu dojde ke zvýšení nájemného z 20.963,--Kč/rok na 
22.469,--Kč/rok. Nájemné se zvyšuje zpětně od 1. 1. 2008.  
Ostatní  ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny. 
Nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 250 Kč za vyhotovení dodatku               
k nájemní smlouvě v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 

 
Termín: 31.7.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2205/08 MJP – pronájem pozemků v lokalitě PZ IV a v lokalitě při ul. Blanické 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008  do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2099/08 ze 
dne 17. 4. 2008, pronájem 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 a část p.p.č. 1268/44 o výměře  
6 250 m2, vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel pronájmu: zemědělská velkovýroba 
- nájemce: Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 140 00, IČ: 

25836498  
- nájemné: 3.312,--Kč/rok 
- doba nájmu: určitá ode dne uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2008 
- nájemce uhradí nájemné zpětně, a to od 11. 10. 2007  
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 500 Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2206/08 MJP – prodej spoluvlastnických podílů v k.ú. Vikýřovice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na 
pozemku p. č. 1206/2  o výměře 1013 m2,  spoluvlastnického podílu o 
velikosti 2/32 na pozemku p. č. 1225 o výměře 421 m2, spoluvlastnického 
podílu o velikosti 3/32 na pozemku p. č. 1000 o výměře 419 m2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 na pozemku p. č. 1223/2 o výměře 
116 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 na pozemku p. č. 1223/3 o 
výměře 21 m2, vše v k. ú. Vikýřovice, za těchto podmínek:  
 
- účel prodeje: uvedení vlastnictví do souladu s užíváním 
- kupující: obec Vikýřovice, se sídlem Vikýřovice, Petrovská 168, PSČ: 788 13, 

IČ: 00635898 
- kupní cena: 20,--Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny nejpozději do 1 měsíce po zápisu  vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí  
- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady a uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 
500,--Kč 

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2207/08 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje  části p.p.č. 2053/1 o  výměře cca 
100 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
 
- účel příslibu  prodeje: výstavba parkoviště 
- kupní cena 500,--Kč/m2 
- budoucí kupující předloží územní rozhodnutí ke stavbě do 31.12.2008, pokud  

toto nebude přeloženo, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy 
jednostranně v plném rozsahu odstoupit 

- v rámci správního řízení o povolení stavby je budoucí kupující povinen vyžádat 
si stanovisko PMŠ a.s., odboru dopravy a odboru RÚI -  stanoviska jsou 
závazná a je nutné je ze strany budoucího kupujícího respektovat, pokud 
nebude budoucí kupující souhlasit s podmínkami vydanými v rámci stavebního 
řízení, je možné od smlouvy odstoupit     

- náklady spojené s dokumentací  stavby v rámci územního a stavebního řízení 
nese výhradně budoucí kupující, bez nároku kompenzace nákladů v případě 
odstoupení od smlouvy nebo pokud se prokáže, že výstavbu nelze realizovat 
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- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 70% 

budoucí kupní ceny 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 6ti měsíců od 

kolaudace nebo povolení k užívání stavby, po zapsání stavby v katastru 
nemovitostí a předložení GP  

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí paušální poplatek za 
vyhotovení smlouvy ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2208/08 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 a p.p.č. 1632/10  
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje  části p.p.č. 1632/9  výměře       
840 m2 v k.ú. Šumperk, včetně oplocení při ul. Krameriově, dle GP zak.č. 5235-
118/2007 p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu  prodeje: výstavba v souladu s územním plánem (rodinný nebo 

bytový dům) 
- kupní cena 600,--Kč/m2 
- rodinný nebo bytový dům bude umístěn u jižní hranice pozemku, musí 

respektovat výškové uspořádání okolní zástavby RD při  ul.Krameriově a 
respektovat  její čáru jako hranici zástavby 

- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení v termínu do 
30.3.2009, pokud toto nebude přeloženo, sjednává si budoucí prodávající 
právo od smlouvy jednostranně v plném rozsahu odstoupit 

- stavba bude povolena k užívání nebo kolaudována nejpozději do tří let od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, pokud nebude splněna podmínka, 
sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč, která bude 
uhrazena prodávajícímu uhrazena do 15ti ode dne podání výzvy k úhradě 

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 70% budoucí 
kupní ceny 

- převod vlastnického práva k části p.p.č. 1632/9, dle GP zak.č. 5235-118/2007 
p.p.č. 1232/10, po dostavbě 1m hrubé stavby nad terénem 

- další podmínky budou dány po zveřejnění příslibu prodeje, jako závazné 
podmínky příslibu prodeje 

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí paušální poplatek za 
vyhotovení smlouvy ve výši 100,--Kč 

 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2209/08 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 725/7 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část p.p.č. 725/7 o výměře cca        
210 m2 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč /m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení GP 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 

       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2210/08 MJP – zveřejnění směny pozemků ve vlastnictví města  Šumperka a 
 pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka majetkoprávně vypořádat pozemky zahrnuté 
do lesního hospodářského plánu, a to formou směnné smlouvy takto: 
 
z majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 do 
majetku České republiky, právo hospodaření s majetkem státu Lesy České 
republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec králové, Nový Hradec 
Králové, PSČ 501 68, IČ: 4219645, pozemky jmenovitě: 
 
p.p.č. 682/3 o výměře 5 648 m2, p.p.č. 689 o výměře  2 949 m2, p.p.č. 690 o 
výměře 662 m2, p.p.č. 1275/3 o výměře 543 m2, p.p.č. 1275/2 o výměře  1 285 
m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 1277/2 o výměře 360 m2, pozemek ve ZJE 
původ EN p.č. 694/102 o výměře 207 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 682/3 o 
výměře 2 512 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 691 o výměře 93 526 m2, 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 690 o výměře 1 635 m2, pozemek ve ZJE původ 
PK p.č. 692 o výměře 8 844 m2, pozemek ve ZJE původ EN p.č. 1279/103 o 
výměře 255 m2, pozemek ve ZJE původ EN p.č. 694/101 o výměře 1 063 m2, 
pozemek ve ZJE původ GP p.č.  667 o výměře 13 128 m2, pozemek ve ZJE 
původ GP p.č. 669 o výměře 51 950 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 687/3 o 
výměře  1 638 m2,  část pozemku ve ZJE původ EN p.č. 695/101  o výměře  1 463 
m2 /výměra bude upřesněna na základě GP), pozemek ve ZJE původ GP p.č. 421 
o výměře  34 870 m2,  pozemek ve ZJE původ GP p.č. 423 o výměře  1 363 m2, 
pozemek ve ZJE původ GP p.č.  424 o výměře  2 025 m2 vše v k.ú. Horní 
Temenice. 
 
Z majetku České republiky, právo hospodaření s majetkem státu  Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova  1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec 
králové, PSČ 501 68, IČ: 4219645, do majetku města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, pozemky jmenovitě: 
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p.p.č. 1184/4 o výměře 2 088 m2, p.p.č. 1170/7 o výměře  2 514 m2, pozemek ve 
ZJE původ GP p.č. 1263/3 o výměře 25 m2, pozemek ve ZJE  původ GP p.č. 1265 
o výměře 3 968 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 1607 o výměře  48 m2, p.p.č. 
1185 o výměře  2 086 m2, p.p.č. 1186 o výměře  4 690 m2, p.p.č. 1332/4 o 
výměře 26 759 m2,  p.p.č. 1184/6 o výměře  5 030 m2, p.p.č. 1332/3 o výměře 
279 m2 vše v k.ú. Bratrušov, p.p.č. 2618/1 o výměře 4 825 m2, p.p.č. 2619/2 o 
výměře  55 250 m2, p.p.č. 2621/23 o výměře 740 m2,  p.p.č. 2621/22 o výměře 
234 m2, p.p.č. 2621/15 o výměře 1 405 m2, p.p.č. 2625/1 o výměře  168 m2, 
p.p.č. 2621/14 o výměře 348 m2, p.p.č. 2621/21 o výměře 935 m2, p.p.č. 2621/13 
o výměře 222 m2, p.p.č. 2689/6 o výměře 69 417 m2, p.p.č. 2698/3 o výměře  338 
m2, p.p.č. 2689/11 o výměře 283 m2, p.p.č. 2370 o výměře  351 vše v k.ú. 
Rapotín, p.p.č. 1829/15 o výměře  674 m2, p.p.č. 1829/16 o výměře 554 m2, p.p.č. 
1832/25 o výměře  2 254 m2, p.p.č. 1829/14 o výměře 6 457 m2, p.p.č. 1829/94 o 
výměře 341 m2, p.p.č. 1829/44 o výměře 2 438 m2, p.p.č. 1829/45 o výměře 992 
m2, p.p.č. 1829/17 o výměře 190 m2, p.p.č. 1829/95 o výměře 173 m2, p.p.č. 
1829/46 o výměře 2 399 m2, p.p.č. 1829/18 o výměře  335 m2, p.p.č. 1829/96 o 
výměře 327 m2, p.p.č. 1829/47 o výměře  277 m2, p.p.č. 1829/48 o výměře  4 853 
m2, p.p.č. 1831/3 o výměře  317 m2, p.p.č. 1831/4 o výměře 76 m2 vše v k.ú. 
Vikýřovice, p.p.č. 231/2 o výměře 8 254 m2, p.p.č. 242/2 o výměře 6 005 m2, 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 231 o výměře  912 m2, pozemek ve ZJE  původ 
GP p.č. 232 o výměře  3 765 m2, pozemek ve ZJE původ PK p.č. 355 o výměře  
1 102 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 235 o výměře 900 m2, pozemek ve 
ZJE původ GP p.č. 236 o výměře  1 834 m2 vše v k.ú. Hraběšice, p.p.č. 2951 o 
výměře 3 252 m2, p.p.č. 2952 o výměře 10 855 m2, p.p.č. 2976 o výměře  11 484 
m2, p.p.č. 2977/1 o výměře  5 213 m2, p.p.č. 2978 o výměře  1 424 m2, p.p.č. 
2980/1 o výměře  7 886 m2, p.p.č. 3073 o výměře  1 814 m2, p.p.č. 3074 o 
výměře 358 m2 vše v k.ú. Nový Malín. 
 
Směnná smlouva bude realizována za těchto podmínek: 
- účel – směna pozemků z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků 

zahrnutých do lesního hospodářského plánu za účelem scelení lesních 
pozemků 

- ocenění předmětných pozemků zajistí nezávislá společnost TAXONIA CZ, 
s.r.o., Olomouc 

- správní poplatek z vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500,--Kč, znalecký posudek a daň z převodu uhradí obě smluvní strany 
společně 

       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2211/08 MJP – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/26/06/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení dešťové kanalizace přes 

pozemek p.č. 2347 v k.ú. Šumperk 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
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Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost SAN-JV s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se sídlem 
Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 

a odborem RÚI,  které budou nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě č. 
VBb/26/06/Foj 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 3  ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2212/08 MJP- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  - ul. Příčná 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy tlakové kanalizační  přípojky přes pozemek  p.č.  
1645/5 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: 
společnost PRO LEN s.r.o.,  se sídlem Šumperk, Příčná 1735/25, PSČ  787 01, 
IČ:258 19 178 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 5.400,--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 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od uvedení 
stavby do užívání 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
- budoucí oprávněný z věcného břemen dodrží podmínku stanovenou ve 

vyjádření odboru RÚI, které bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, a to že bude koordinace výstavby 
přeložek inženýrských sítí stavby „Sběrný dvůr v ul. Příčná“, položení nového 
kabelu 22 kV ze stávající rozvodny ČEZ do trakční měnírny stavby 
„Elektrifikace trati Zábřeh – Šumperk“ a stavby „Tlaková kanalizační přípojky 
PRO LEN s.r.o.“, kde její trasa položení bude respektovat trasy inž. sítí, 
uvedených staveb 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2213/08 MJP – prodejní stánky na ul. 17. listopadu  

bere na vědomí 
stanoviska jednotlivých vlastníků stánků typu ELVÍRA při ul. 17.listopadu 
v Šumperku. 
 

2214/08 MJP – prodejní stánky na ul. 17. listopadu 

ukládá 
komisí životního prostředí, komisi obchodu a komisi majetkoprávní projednat 
materiál MJP 8 k problematice prodejních stánků na ul. 17. listopadu v jednotlivých 
komisích. Stanovisko předat tajemníkovi MěÚ do 28.5.2008. 
 
       Termín: 28.5.2008 
       Zodpovídá: předsedové komisí 
         ŽPR, OBCH a MJP 
 

2215/08 Lesní hospodářské osnovy – nařízení č. 5/2008 

schvaluje 
nařízení č. 5/2008 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov. 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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2216/08 Hřbitov Temenice – IV. etapa 

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

Temenice – IV. etapa“ 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, 
Ing. Luděk Šperlich 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, 
Lubomír Polášek 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Ing. Josef Janáček, Nový Malín 708 
REVIA, s.r.o., Vikýřovice 560 
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk 
STAVREL HANUŠOVICE, v.o.s., Hlavní 137, Hanušovice 
IRSTAV, s.r.o., Nový Malín 267 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2217/08 Podání žádosti o dotaci 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity 
v Šumperku – I. etapa“ do Regionálního operačního programu NUTS II – Střední 
Morava. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2218/08 Cyklokomunikace Desná – veřejná zakázka malého rozsahu  na zpracování 
projektové dokumentace  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Cyklokomunikace Desná – 

zpracování projektové dokumentace“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Ing. Radek Novotný, 
Ing. Luděk Šperlich 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, vedoucí investičního oddělení odboru RÚI, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Emilie Lovichová, Lubomír Polášek  
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Regioprojekt Morava s.r.o., Slovanská 21, Šumperk 
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk 
Projekce s.r.o., Jílová 6, Šumperk 
Dopravní projektování s.r.o.,středisko Olomouc, Křížkovského 5, Olomouc 
IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, Olomouc 
IGEA s.r.o., Divize Olomouc, Wittgensteinova 6, Olomouc 
Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 1136/4, Olomouc 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2219/08 II. etapa dostavby fy. SAN-JV s.r.o. 

bere na vědomí 
program dostavby II. etapa SAN-JV s.r.o. 
 
   

2220/08 Park nad Slovanskou – uzavření dodatku č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke SOD č. 050/07 s firmou Ekozis spol. s r.o., který bude 
řešit provedení přístupu k objektu na ul. Slovanské 11, st.p.č. 150 v k.ú. Šumperk 
a dvouletou péči o vysazenou zeleň, celkem do maximální částky 253.288,90 Kč 
včetně DPH.  
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2221/08 Vyhodnocení výběru zhotovitele stavby „Jesenická 31 – stavební úpravy     
1. NP“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
jako zhotovitele stavby „Jesenická 31 – stavební úpravy 1. NP“ firmu EKOZIS 
s.r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh. 
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2222/08 Vyhodnocení výběru zhotovitele stavby „Jesenická 31 – stavební úpravy      
1. NP“ 

ukládá 
odboru FaP navýšit na akci „Jesenická 31 - stavební úpravy 1. NP“ rozpočet         
o částku 1.000.000,--Kč. 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2223/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování projektové 
dokumentace“ vyloučit Ing. Zbyňka Pospíšila i Ing. Vladislava Fornůska z další 
účasti v otevřeném řízení. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2224/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

ruší 
soutěž na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny 
v Šumperku – zpracování projektové dokumentace“. 
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2225/08 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ ul. Sluneční v Šumperku 

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

na zhotovitele stavby „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. 
Sluneční v Šumperku“ 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jiří Frys, Ing. Tomáš Luskač, 
Jarmila Hynková 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Monika Tomanová, Ing. arch. 
Jiří Valert, Mgr. Oldřich Pražák  
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2226/08 Dražba nalezených věcí 

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

dobrovolné dražbě 
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
 

       Termín: 11.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

 

2227/08 Městský znak a prapor 

bere na vědomí 
informaci o znaku a praporu města Šumperka. 
 

2228/08 Městský znak a prapor 

schvaluje 
používání pouze jednoho výtvarného provedení znaku města Šumperka dle 
zpracování heraldika pana Jiřího Loudy. 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2229/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro futsalový oddíl FC BULDOCI Dolní 
Studénky o.s. na propagační materiály na letní futsalový turnaj v Šumperku 
s názvem Buldogs Cup 2008 konaný v termínu 28.6. – 29.6.2008. 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2230/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje k použití na internetové stránky. 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2231/08 Výjimka z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na  
veřejném prostranství 

schvaluje  
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství:  
- pro Město Šumperk na akci Slavnosti města ve dnech 30.5. – 31.5.2008 
- pro Olomoucký kraj na akci Den Olomouckého kraje dne 31.5.2008 
 

       Termín: 30.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2232/08 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obchodní spolupráci 

schvaluje 
podmínky uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 
28.3.2000 uzavřené mezi městem Šumperk a společností DARUMA spol. s.r.o., a 
to ve znění dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2233/08 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obchodní spolupráci 

schvaluje 
navýšení rozpočtu oddělení kultury a vnějších vztahů odboru ŠKV na rok 2008 o 
10.000,--Kč. 
 
       Termín: 20.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2234/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 

nevyhovuje 
žádostem organizace Šermířský spolek, o.s. 
 
 

2235/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

doporučuje 
ZM schválit návrh podmínek pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu 
města Šumperka pro rok 2009. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2236/08 Změna ve složení komise cestovního ruchu 

odvolává 
Ing. Andreu Jahnovou z funkce tajemníka komise cestovního ruchu s účinností 
k 31.5.2008.  
 
       Termín: 15.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2237/08 Změna ve složení komise cestovního ruchu 

jmenuje  
paní Martinu Holubcovou tajemníkem komise cestovního ruchu s účinností od 
1.6.2008. 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2238/08 Změna organizace školního roku 2007/2008 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2007/2008 na ZŠ Šumperk, 8. května 
63. 
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2239/08 Návrh na finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U Radnice, Městské 
knihovny a Kina Oko v 1. pololetí roku 2008 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U radnice, Městské knihovny                  
v Šumperku a Kina Oko Šumperk dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 16.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2240/08 Konání kulturních akcí 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: 
 
Šumperská nemocnice a.s. 
13.6.2008 – Neformální setkání zaměstnanců s hudební produkcí, pohostinské 
zařízení Koliba – do 02:00 hod. 
 
Futsalový oddíl FC Buldoci Dolní Studénky 
28.6.2008 – Buldogs CUP 2008, koncert v prostorách Tyršova stadionu do 24:00 
hod.  
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta                   1. místostarosta  
 
 

 










