
RM 44 – 05-06-2008 

 
1 

Spis.zn.: 54327/2008 
                Č.j.: 56286/2008 

 

U S N E S E N Í  

ze 44. schůze rady města Šumperka ze dne 5.6.2008. 
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. 
 
 

2241/08 Radnice – klimatizace v obřadní síni 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
jako zhotovitele stavby „Radnice – klimatizace v obřadní síni firmu Milan Jílek – 
Jilma, Sudkov 14, 788 21 Sudkov. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2242/08 Radnice – přestavba bytu domovníka na kanceláře a úprava informací   

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
jako zhotovitele stavby „Radnice – přestavba bytu domovníka na kanceláře a 
úprava informací  firmu EKOZIS, s.r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2243/08 Kino Oko – zastřešení 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 147.900,--Kč včetně DPH ke SOD 2PS 
08 03 28 s firmou FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk, který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Kino Oko – zastřešení“ 
- změnu smluvní strany objednatele na Příspěvkovou organizaci Kino Oko, IČ: 

00851400, zast. ředitelkou Zdenkou Holubářovou 
 
       Termín: 29.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2244/08 Stavební úpravy budovy III. ZŠ, ul. 8. května 63 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 243.752,--Kč, včetně DPH ke SOD č. 
06/08 s firmou JAN a CO, spol. s  r.o., Komenského 593, Postřelmov který bude 
řešit: 
- provedení méněprací a víceprací v rámci akce: „Stavební úpravy budovy III. ZŠ 

– 1. etapa“ – stavební úpravy šaten 
 
       Termín: 29.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2245/08 Oprava mostu Langrova M1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 55.573,--Kč, včetně DPH ke SOD č. Ka 
301/08 s firmou SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 2944/1B, 
Šumperk, který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Oprava mostu Langrova M1“ 
 
       Termín: 29.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2246/08 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje části p.p.č.1632/9      
o výměře 840 m2 v k.ú.Šumperk, oznámit žadatelům, kteří svou žádost na vydání 
příslibu prodeje části p.p.č.1632/9 v k.ú.Šumperk  podají nejpozději k datu 
5.6.2008,  aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2 včetně záměru výstavby, a to v termínu do 11.6.2008 do 12.00 hod.         
v zalepené obálce s označením neotvírat a dále popisem vydání příslibu prodeje 
části p.p.č. 1632/9  o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk a označením adresáta s tím, 
že minimální kupní cena  je usnesením rady města číslo 2208/08 ze dne 
15.5.2008 stanovena na 600,--Kč/m2.   
Současně jmenuje členy komise v pořadí: 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel,    
1. místostarosta Ing. Marek Zapletal, vedoucí majetkoprávního odboru  Ing. Hana 
Répalová, vedoucí odboru finančního Ing. Milena Peluhová a referent MJP odboru 
Dagmar Vernerová jako  zapisovatel s tím, že u otevírání obálek musí být p řítomni 
nejméně  3 členové komise. Den a hodinu otevření obálek  si určí komise sama. 
 
       Termín: 20.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2247/08 Řešení poplatků v souvislosti s komunálním odpadem u dětí určených do 
náhradní rodinné péče 

doporučuje 
správci daně odepsat poměrnou část místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“) u dětí, které budou předány k adopci nebo 
pěstounské péči. 
Poplatek bude uplatňován od data pravomocného rozhodnutí soudu o náhradní 
rodinné péči formou osvojení nebo pěstounské péči.  
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2248/08 Tarifní dohoda ve věci dělby tržeb v zóně 1 Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje 

schvaluje 
uzavření „Tarifní dohody ve věci dělby tržeb v zóně 1 Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje“. 
 
       Termín: 10.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
                                   

2249/08 Finanční záležitosti - rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2008: 
příjmy ve výši            184 tis. Kč                   
výdaje ve výši        2.274 tis. Kč 
 
příjmy celkem    677.305 tis. Kč 
výdaje celkem    649.166 tis. Kč 
 
 
       Termín: 30.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2250/08 Finanční záležitosti – VFP Hokej Šumperk 2003 

doporučuje 
ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, na hokejovou 
sezónu 2008/2009 ve výši 2.100 tis. Kč, a to za předpokladu předchozího splnění 
následujících podmínek ze strany společnosti: 
 
1. společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 

sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7.000 tis. Kč. 
 
2. společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 

požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2251/08 Finanční záležitosti – VFP Hokej Šumperk 2003 

doporučuje 
ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, v roce 2009, a to 
za předpokladu předchozího splnění podmínky umístění hokejového  mužstva po 
ukončení hokejové sezóny 2008/2009 ve druhé hokejové lize, v následující výši: 
- 100 tis. Kč za vítězství ve finále II. ligy 
- 400 tis. Kč za postup do I. celostátní ligy  
 

       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

2252/08 Finanční záležitosti – veřejná zakázka 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právní pomoci p ři 

vymáhání pohledávek za dlužné nájemné a služby u bytů a nebytových prostor 
ve vlastnictví města Šumperka 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
Ing. Alena Šmotková, PaedDr. Petr Holub, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Jan 
Havlíček, Ing. Milena Peluhová 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal,   Ing. Martina Švestková, Mgr. Petra Hatoňová, Zdeněk 
Zerzáň, Ludmila Svobodová 
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- minimální seznam zájemců: 

Mgr. Pavla Frodlová, Slovanská 7, Šumperk 
Mgr. Jaroslava Horáková, Radniční 15, Šumperk 
JUDr. Lenka Hostašová, Starobranská 6, Šumperk 
JUDr. Miroslav Martinák, Hlavní třída18, Šumperk 
JUDr. Radovan Mrázek, Masarykovo nám. 11, Šumperk 
JUDr. Jaroslav Němeček, Blahoslavova 4, Šumperk  
Mgr. Pavel Švesták, Starobranská 4, Šumperk 
      
 Termín:  5.6.2008 
 Zodpovídá: Ing. Peluhová
  

2253/08 Finanční záležitosti – VFP Město Staré Město 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka: 
Žadatel:  Město Staré Město 
Zastoupené:  starostou Ing. Vladimírem Černínem 
Účel použití: 13. ročník Anenské poutě, jízda historického vlaku na trase 
Šumperk-Hanušovice-Staré Město 
Částka dotace: 20 tis. Kč 
Vyúčtování: do  30.9.2008 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2254/08 Finanční záležitosti – inventarizace 

bere na vědomí 
zprávu o provedené mimořádné inventarizaci majetku města Šumperka ve správě 
společnosti Pontis Šumperk, o.p.s.,  k datu 30.4.2008. 
 

2255/08 Finanční záležitosti – VFP Kino Oko, p.o. 

doporučuje  
ZM schválit poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Šumperka: 
Příjemce: příspěvková organizace Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk 
Zastoupený:  ředitelkou Zdenou Holubářovou 
Účel použití: rekonstrukce zastřešení budovy kina nad sociálním zázemím a 
pódiem  
Částka dotace: 1.200 tis. Kč 
Vyúčtování: do  15.1.2009 
Ostatní podmínky: Město Šumperk jako vlastník budovy souhlasí se zastřešením 
budovy kina nad sociálním zázemím a pódiem, které bude realizováno  
příspěvkovou organizací Kino Oko. 
Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude dílo bezúplatně převedeno 
na  město Šumperk. 

       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2256/08 Finanční záležitosti – přehled příjmů 

bere na vědomí 
přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2008: 
 
 

 
 tis. Kč     

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

 2008  01-05/08 rozpočtu  01-05/07 rok 08/07 
Daňové příjmy     282 214    115 622 41,0    102 211 113,12 
Daně  246 200 101 220 41,1 88 973 113,76 
     - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 52 000 22 128 42,6 21 689 102,02 
     - daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 13 700 5 012 36,6 4 718 106,23 
      - daň z příjmů fyz. osob  podle zvl.sazby 3 000 1 656 55,2 1 254 132,06 
      - daň z příjmů právnických osob 61 000 25 299 41,5 18 365 137,76 
      - DPH 107 000 46 912 43,8 42 666 109,95 
      - daň z nemovitostí 9 500 209 2,2 276 75,72 
      - ostatní daňové příjmy 0 4 0,0 5 80,00 
Správní poplatky 14 444 4 654 32,2 4 632 100,47 
Místní poplatky 21 570 9 748 45,2 8 606 113,27 
     - za komunální odpad 13 327 3 562 26,7 3 609 98,70 
     - za psy 700 526 75,1 580 90,69 
     -  ze vstupného 120 62 51,7 54 114,81 
     - za vjezd motorových vozidel 150 113 75,3 117 96,58 
     - z užívání veřejného prostranství 50 0 0,0 2 0,00 
     - za výherní hrací automaty 3 000 1 362 45,4 1 161 117,31 
     - část výtěžku z VHP 3 623 3 623 100,0 2 683 135,04 
     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů  600 500 0,0 400 0,00 
Nedaňové příjmy 5 397 2 583 47,9 2 266 113,99 
Přijaté sankční poplatky odborů 3 350 1 364 40,7 1 395 97,78 
Služby za komunální odpad 2 000 1 212 60,6 864 140,28 
Příjmy z cestovního ruchu 47 7 14,9 7 100,00 
C e l k e m  287 611 118 205 41,1 104 477 113,14 
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2257/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 1707/08, 1810/08, 1812/08, 1815/08, 1886/08, 1893/08, 
1900/08, 1915/08, 1966/08, 1984/08, 1989/08, 2010/08, 2024/08, 2032/08, 
2041/08, 2055/08, 2056/08, 2057/08, 2093/08, 2094/08, 2144/08, 2147/08, 
2148/08, 2149/08, 2150/08, 2152/08, 2157/08, 2159/08, 2160/08, 2161/08, 
2162/08, 2163/08, 2164/08, 2168/08, 2169/08, 2170/08, 2172/08, 2174/08, 
2175/08, 2176/08, 2178/08, 2179/08, 2207/08, 2208/08, 2209/08, 2210/08, 
2215/08, 2223/08, 2224/08, 2228/08, 2229/08, 2230/08, 2231/08, 2232/08, 
2236/08, 2237/08, 2239/08, 2240/08, 2018/08, 2115/08, 2116/08, 2142/08, 
2151/08,   2154/08,   2214/08,  2221/08,   2222/08.  
 
 

2258/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
1014/07 do 30.8.2008  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
1278/07 do 31.7.2008   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
1994/08 do 30.6.2008  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2006/08 do 31.8.2008  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2007/08 do 31.8.2008  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2091/08  do 31.7.2008  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2145/08  do 26.6.2008  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2216/08 do 26.6.2008  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2220/08 do 26.6.2008  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2225/08 do 30.6.2008  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

 

2259/08 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2180/08 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2180/08 ze dne 15.5.2008 ke smlouvě o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – ul. Kosmonautů takto: 
Chybně uvedená p.p.č. 631/2 se opravuje na správnou p.p.č. 613/2. 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2260/08 MJP – podnájem NP v objektu na č.p. 2759, or. ozn. Gen. Krátkého 3A, 
Šumperk 

schvaluje  
podnájem nebytového prostoru v objektu na č.p. 2759, or. ozn.  Gen. Krátkého 3A, 
787 01 Šumperk, pronajatého panu Stanislavu Musilovi, bytem Linhartova 1, 787 
01 Šumperk, IČ: 421023418, pro podnájemce společnost R.M.S. Podlahy, spol. 
s.r.o., zastoupenou p.  Stanislavem Musilem, jednatelem společnosti, se sídlem 
Linhartova 1, 787 01 Šumperk, IČ: 64612813, 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 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2261/08 MJP – podnájem části NP v objektu na č.p. 1819, or. ozn. Jesenická 61, 
Šumperk 

schvaluje  
podnájem části nebytového prostoru (jedné ze tří místností), v objektu na č.p. 
1819, or. ozn.  Jesenická 61, 787 01 Šumperk, pronajatého občanskému sdružení 
„SAVORE“, se sídlem  787 01 Šumperk, IČ: 68318481, pro podnájemce - 
občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE o.s., se sídlem Palackého 49, 702 
00 Ostrava, IČ: 68145209, 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 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2262/08 MJP – umístění sídla společnosti VV First Company, s.r.o., v pronajatých NP 
na č.p. 289, or. ozn. Hlavní třída 12, Šumperk  

schvaluje 
umístění sídla společnosti VV First Company, s.r.o., zastoupené pí. Květoslavou 
Vágnerovou, se sídlem Lidická 610/51, 787 01 Šumperk, IČ: 26 81 99 37, 
v pronajatých prostorách v objektu na č.p. 289, or. ozn. Hlavní třída 12, 787 01 
Šumperk po dobu platnosti nájemní smlouvy. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2263/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk  

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 56 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně – restaurace Slovanský dům.  
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2264/08 MJP – výpůjčka části stavby na pozemku p.č. 2053/3 

schvaluje 
výpůjčku části stavby na pozemku p.č. 2053/3 o velikosti 47 m2, stavby na 
pozemku p.č. 2269/1 o velikosti 47 m2, části pozemku p.p.č. 2053/1 o velikosti 
161 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou od 10.6.2008 do 30.9.2008, za účelem 
stavby lešení při opravě fasády domu a zřízení zařízení staveniště u domu Gen. 
Svobody 50 Šumperk – II. etapa. 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2265/08 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Šumperk           
o velikosti 35 m2, nájemce pan Antonín Vidrman, Hlavní tř. 15, Šumperk, IČ: 
60006595, 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: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2266/08 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk              
o velikosti 32 m2, nájemce paní Zuzana Přibylová, Dubové Návrší 748,  
Pardubice, IČ: 60879131, 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: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2267/08 MJP – výpůjčka části pozemku p.p.č. 2235 a p.p.č. 2234 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
výpůjčku části 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 150 m2 pro vypůjčitele Římskokatolickou 
farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, Šumperk, zast. panem Ing. Vojtěchem 
Kološem, 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: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

2268/08 MJP – vodní dílo u bývalé ČSOB 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o provozování a údržbě vodního díla (u býv. 
objektu banky ČSOB) ze dne 7.8.2006 v rozsahu změny povinností smluvních 
stran dle čl. IV smlouvy, a to:  
 
- město Šumperk bude hradit veškeré energie spojené s provozem kašny ve výši 

100 %  
- AV DENT CZ, s.r.o., bude hradit všechny ostatní náklady a bude zabezpečovat 

každoročně řádný provoz zařízení od měsíce dubna do října v době minimálně 
od 8:00 do 20:00 hod. 

       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich  
 

2269/08 MJP – předzahrádka k provozovně Suterén – Divadelní klub 

ukládá 
řediteli PMŠ, a.s., jednat s nájemcem Jiřím Gieslem o změně vzhledu venkovní 
předzahrádky k provozovně Suterén – Divadelní klub v termínu do 25.6.2008.  
 
       Termín: 6.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

2270/08 MJP – žádost o úplatný převod movitých věcí, Lautnerova 1 

schvaluje 
požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
movitých věcí, umístěných v administrativní budově Lautnerova 1, z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábřeží 42, č.p. 390, Praha – 
Nové Město, PSČ 12800, do vlastnictví města Šumperka, IČ 00303461, se sídlem 
nám. Míru 1, 787 01  Šumperk.  
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2271/08 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 
01 jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 
20.2.2003, s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu 
s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 2529 a části pozemku p.č. 179/3 
zahrada, vše v kat. území Šumperk (or. ozn. Evaldova 25, Šumperk) za účelem 
provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, 
se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako nájemcem. Doba pronájmu 
bude prodloužena od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. Výnos nájemného bude příjmem 
MŠ Sluníčko. 
 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         PaedDr. Kolaříková 
 

2272/08 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 
2590/04 ze dne 2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 
1907/25, PSČ 787 01 jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se 
sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace vypůjčila obecně 
prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s. za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. 
 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         PaedDr. Kolaříková 
 

2273/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvána byt č. 63 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/63 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.6.2008 s nájemci manžely R. a S. S. , oba bytem Šumperk. 
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Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/63 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s paní 
V. H.,  bytem Olšany.  
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2274/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvána byt č. 63 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/63 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucími kupujícími: manžely R. a S. S.,  oba bytem Šumperk,  a to ke dni 
30.6.2008. Manželé R. a S. S., oba bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy   
o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na 
kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně 
vyrovnali s paní V. H.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/63 v domě nám. Jana Zajíce 14       
v Šumperku s paní V. H.,  bytem Olšany, a to za stejných podmínek s účinností od 
1.7.2008.   
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2275/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. M.R. 
 Štefánika 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 
2255/1, p.p.č. 2099 a p.p.č. 2047/10  v k.ú. Šumperk (ul. M.R. Štefánika)  
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 11.300,--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 



RM 44 – 05-06-2008 

 
13 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60ti dnů 
ode dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o 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 z věcného břemene dvojnásobek sazby běžného ochranného 
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, jednotlivé podmínky budou 
zapracovány do smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2276/08 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene 

schvaluje 
uzavření Dohody o zrušení  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0018/2008/Foj, jejíž uzavření bylo schváleno usnesením rady 
města č. 1894/08 ze dne 6.3.2008, mezi 
budoucím  povinným  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:  00303461 a 
Budoucím  oprávněným  z věcného břemene: 
Telefónika  O2  Czech Republic, a.s.,  se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3,  PSČ  
130 34, IČ: 60193336, jejíž předmětem bylo právo  uložení  a  správy telefonního 
vedení přes pozemek  p.č.  2246 v k.ú. Šumperk 
- zálohová finanční částka 3 800,-- Kč bude vrácena do 30 dnů ode dne 

uzavření Dohody o zrušení  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0018/2008/Foj na účet společnosti Telefónika  O2  Czech 
Republic, a.s. – č. účtu: 27-4908440207/0100 vedeného u Komerční banky, 
a.s., Centrála Praha 

- důvodem uzavření  Dohody o zrušení  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. VBb/0018/2008/Foj je bezpředmětnost 

 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2277/08 MJP – změna usnesení RM č. 2166/08 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2166/08 ze dne 15. 5. 2008 týkajícího se změny účastníka 
nájemní smlouvy na byt č. 56 v domě Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku. Změna 
spočívá v části usnesení týkající se označení adresy trvalého pobytu nájemce O. 
D., kdy namísto Šumperk, nám. Jana Zajíce 13 bude uvedeno Šumperk, 
Jeremenkova 20.  
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2278/08 MJP – změna usnesení RM č. 2167/08 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2167/08 ze dne 15. 5. 2008 týkajícího se změny účastníka 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 56 v domě Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku. Změna spočívá v části usnesení týkající se označení adresy trvalého 
pobytu budoucího kupujícího O. D.,  kdy namísto  Šumperk, nám. Jana Zajíce 13 
bude uvedeno Šumperk, Jeremenkova 20.  
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2279/08 MJP – Opatření č. 7/2008, Směrnice rady města Šumperka k přidělování 
obecních bytů  

schvaluje 
Opatření č. 7/2008, Směrnice rady města Šumperka k přidělování obecních bytů. 
 
       Termín: průběžný 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2280/08 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
- E. S. a J. S.   na byt č. 17 v Šumperku na ulici Jeremenkova 19   o velikosti 

1+1 obytných   místností     
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.6.2008 do 30.11.2008, nájemné  
v souladu se  zákonem č. 107/2006 Sb.  pro rok  2008 ve výši 24,33 Kč/m².   

 
         Termín: 30.6.2008 

       Zodpovídá:    Ing. Répalová         
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2281/08 MJP – bytová problematika   

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy z rodinných důvodů: 
- M. P.  na byt č. 5 v Šumperku na ulici Myslbekova  o velikosti 1  obytná  

místnost, WC mimo byt , byt se sníženou kvalitou      
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem č. 
107/2006 Sb.  pro rok  2008 ve výši 14,88 Kč/m².         

 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

2282/08 MJP – bytová problematika – služební byt Žerotínova 55 

souhlasí 
v souladu s Čl. V. Smlouvy o výpůjčce s uzavřením nájemní smlouvy ke 
služebnímu bytu v Šumperku na ulici Žerotínova 55 v areálu Tyršova stadionu 
mezi TJ Šumperk, zastoupená předsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem a 
místopředsedkyní výboru TJ paní Naděždou Sündermannovou se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ: 14617790, jako pronajímatel a Jiřím Baslerem  bytem 
Česká Rybná 79, jako nájemcem. 
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1. 7. 2008 do  31. 12. 2008, nájemné  ve výši  
24,33Kč/m², nájem bytu je vázán výkonem práce domovníka a údržbá ře                      
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2283/08 MJP – dohoda zániku nájmu bytu  

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
F. J. , na byt č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrické o velikosti 1+1 obytných 
místností ve 3.  nadzemním podlaží ke dni  31. 5. 2008. 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2284/08 MJP – bytová problematika – převzetí správy majetku 

bere na vědomí 
A) skutečnost, že smlouvy na dodávku energií a služeb pro domy v majetku 

města Šumperk, které jménem Města Šumperk uzavřela společnost ŠMR, 
a.s., budou i po převzetí správy k datu 1.10.2008 nadále pokračovat. 

 
B) skutečnost, že smlouvy na servisní a kontrolní činnosti týkající se správy 

majetku uvedené v příloze č. 1, které jménem Města Šumperk uzavřela 
společnost ŠMR, a.s., budou i po převzetí správy k datu 1.10.2008 nadále 
pokračovat. 

 
C) skutečnost, že ostatní smlouvy na servisní a kontrolní činnosti týkající se 

správy majetku uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu, které jsou 
uzavřeny přímo se společností ŠMR, a.s, případně byly uzavřeny jménem 
města Šumperk na dobu určitou s datem ukončení nejpozději k 30.9.2008. 
Smlouvy na tyto činnosti si město Šumperk uzavře nové. 

 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2285/08 MJP – bytová problematika – převzetí správy majetku 

ukládá 
odboru MJP provést kroky nutné k uzavření nových smluv dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu na servisní a kontrolní činnosti týkající se správy majetku 
města Šumperka platných od 1.10.2008. 
 
       Termín: 30.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2286/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat spoluvlastnické podíly ve 
 vlastnictví města 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 
na pozemku p. č. 172/3 o výměře 87 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na 
pozemku p. č. 172/5 o výměře 2 762 m2, vše v k. ú. Filipová, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví  
- kupní cena:  dle znaleckého posudku ve výši 22.250,--Kč 
- 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: 20.6.2008 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2287/08 MJP – zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 1268/39, 1268/41, 1268/43 a 
 2088 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka vypůjčit pozemky p.č. 1268/39, p.č. 1268/41, 
p.č. 1268/43 a p.č. 2088, vše v k.ú. Šumperk za účelem výstavby 3. hřiště pro 
fotbal (travnaté hřiště) se zázemím.  
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru. 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2288/08 MJP – prodej p.p.č. 525 v k.ú. Hraběšice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2169/08 ze dne 
15.5.2008,  prodej p.p.č. 525 o  výměře  5139 m2 v k.ú. Hraběšice,  za 
podmínek: 
- účel prodeje: zemědělské využití 
- kupující: AGRO – Měřín a.s.,  se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ 49434179 
- kupní cena 3,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za  vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč  kolku 
 

       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2289/08 MJP – prodej části p.p.č. 725/7 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2209/08 ze dne 
15.5.2008,  prodej části p.p.č. 725/7 o  výměře cca 210 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice,  za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Pod Rozhlednou 2, Šumperk 
- kupující: F. a Š. L.,  Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- předmět prodeje bude vyznačen geometrickým plánem, kdy vyhotovení 

geometrického plánu zajistí prodávající, úhrada nákladů spojených s 
vyhotovením GP bude provedena kupujícími jako součást nákladů přípravy 
kupní smlouvy  
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- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za  vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč  kolku 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2290/08 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2207/08 ze dne 
15.5.2008,  vydání příslibu prodeje části p.p.č. 2053/1 o  výměře cca 100 m2 
v k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel příslibu  prodeje: výstavba parkoviště 
- budoucí kupující: Artory s.r.o. se sídlem Staré Město, Nádražní 309, IČ: 

26814960 
- kupní cena 500,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 70% 

budoucí kupní ceny 
- budoucí kupující předloží do 31.12.2008 územní rozhodnutí ke stavbě 

parkoviště pokud  toto nebude předloženo, 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 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 6ti měsíců od 
kolaudace nebo povolení k užívání stavby  a předložení GP, nejpozději do 
31.12.2010  

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

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2291/08 MJP – prodej části p.p.č. 167 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2172/08 ze dne 
15.5.2008,  prodej části p.p.č. 167 o  výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní 
Temenice,  za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupující: J. a P. Č.,  Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- předmět prodeje bude vyznačen geometrickým plánem, kdy vyhotovení 

geometrického plánu zajistí prodávající, úhrada nákladů spojených s 
vyhotovením GP bude provedena kupujícími jako součást nákladů přípravy 
kupní smlouvy  

- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za  vyhotovení kupní  
smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč  kolku 

 
       Termín: 19.6. 2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2292/08 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2174/08 ze dne 
15.5.2008,  vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1645/1 o  výměře cca 22 m2 
v k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel příslibu  prodeje: rozšíření stávajících garáží 
- budoucí kupující: P. B.,  Vikýřovice  
- účel prodeje: rozšíření stávajících garáží 
- kupní cena 500,--Kč /m2, při podpisu smlouvy bude uhrazeno 70% kupní ceny 

doplatkem kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu vlastní    kupní smlouvy 
schválené zastupitelstvem města před vkladem vlastnického práva do KN   

- 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, geometrický plán 
zajistí budoucí prodávající s tím, že náklady spojené  s jeho vyhotovením 
uhradí budoucí kupující  

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

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2293/08 MJP – příslib prodeje st.p.č. 755/4, 1296/7 a st.p.č. 755/5 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 1971/08 ze dne 
27.3.2008,  schvaluje vydat příslib prodeje st.p.č. 755/4 o výměře 482 m2,  
p.p.č. 1296/7 o výměře 454 m2 a st.p.č. 755/5  o výměře  129 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:   
- účel příslibu prodeje: zahrada k domům Jesenická 25, 25A, Šumperk a 

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

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

- kupující: A. S., bytem Šumperk,  T. a D. S.,  bytem Šumperk,  M. L., bytem 
Šumperk, F. a K. K.,  bytem Šumperk, A. a H. Z.,  bytem Šumperk,  J. a   J. Z.,  
bytem Šumperk, každý z kupujících podíl ve výši 1/6 na st.p.č. 755/4, podíl ve 
výši 1/6 na st.p.č. 755/5 a podíl ve výši cca  1/6 na p.p.č. 1296/7 v k.ú. 
Šumperk s tím, že po vzájemné dohodě budoucích kupujících bude p.p.č. 
1296/7 rozdělen  geometrickým plánem na reálné parcely, které si odkoupí 
jednotliví kupující do svého vlastnictví nebo společného jmění manželů 

- geometrický plán na rozdělení p.p.č. 1296/7 v k.ú. Šumperk bude hrazen 
budoucími kupujícími    

- 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 

- budoucí kupující budou povinni respektovat právo zřízení věcného břemene 
příjezdu k domu Jesenická 23, Šumperk a ke garážím na st.p.č. 755/ 2 v k.ú. 
Šumperk, kdy tato povinnost byla zohledněna při stanovení kupní ceny st.p.č. 
755/2 v k.ú. Šumperk  

- budoucí kupující uvedou užívání staveb na st.p.č. 455/5 v k.ú. Šumperk do 
souladu se stavebním zákonem, a to nejpozději do 30.9.2009,  pokud nebude 
dodržen stanovený termín, bude vlastníkem pozemku podán podnět                 
k zahájení řízení o  odstranění staveb na st.p.č. 755/5 v k.ú. Šumperk, garáž 
na st.p.č. 755/5 v k.ú. Šumperk, která je ve vlastnictví Františka a Květoslavy 
Krejčích, bytem Šumperk Jesenická 25 bude odstraněna do 31.12.2008. 

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

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2294/08 MJP – žádost o snížení poplatku za pronájem – zahrádkářská kolonie 
 „Tkalcovna“ 

neschvaluje 
snížit sazbu nájemného u nájemní smlouvy MP 140/99/Pro ze dne 31.5.1999 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 5.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 16.1.2006, pronájem 
části p.p.č. 1246/2 o výměře 3563 m2 v k.ú. Šumperk,  kdy snížení se týká  u 
účelu pronájmu k  zahrádkářské činnosti o výměře za 447 m2 a u zastavěné 
plochy za 14 m2, celkem tedy požadované  snížení o 964,--Kč/rok. Nájemce ČZS 
ZO Moravolen Tkalcovna, pronájem části p.p.č.1246/2 o výměře 3563 m2 v k.ú. 
Šumperk.  
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2295/08 MJP – příslib prodeje p.p.č. 362/1, 362/2 a st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města 2176/08 ze dne 
15.5.2008,  vydání příslibu 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 příslibu  prodeje: pozemek pod domem, vstupy a zahrada k domu 

Nerudova 5 
- budoucí kupující: G. G.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1, 

362/2 a podíl ve výši 196/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, I. M.,  bytem 
Šumperk, podíl ve výši 1/10 na p.p.č. 362/1, 362/2 a podíl ve výši 175/2000 na 
st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, V. O.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/10 na p.p.č. 
362/1, 362/2 a podíl ve výši 175/2000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, Z. a I. B.,  
bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1, 362/2 a podíl ve výši 
161/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, R. a K. H.,  bytem Šumperk,  podíl ve 
výši 1/5 na p.p.č. 362/1, 362/2 a podíl ve výši 209/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. 
Šumperk  a A a  J. Š., bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1, 362/2 
a podíl ve výši 259/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk  

- kupní cena: a) st.p.č. 814................................105,--Kč/m2 
    b) p.p.č. 362/2 a 362/1................300,--Kč/m2 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 
na kupní cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu nejdéle 36ti měsíců 

- vlastnické právo bude převedeno po zaplacení 100% kupní ceny jednotlivými 
budoucími kupujícími a to v rozsahu, aby budoucímu prodávajícímu v době 
převodu nezůstal ve vlastnictví žádný podíl na p.p.č. 362/1 a 362/2 v k.ú. 
Šumperk, netýká se podílu na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk 
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- pokud nebude kupní cena pravidelně budoucími kupujícími placena, sjednává 

si budoucí prodávající právo od smlouvy jednostranně odstoupit. Nesplácený 
podíl potom bude rozdělen mezi budoucí kupující, kteří kupní cenu budou 
splácet nebo ji zaplatili 

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

       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2296/08 MJP – prodej p.p.č. 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/14 a 545/15 v k.ú. 
 Šumperk 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.11.2007 do 5.12.2007 dle usnesení rady města 1438/07 ze dne 
8.11.2007,  prodej   p.p.č. 545/10 o výměře 325 m2 v  k.ú. Šumperk, dle GP č. 
5397-41/2008 p.p.č. 545/10 o výměře 30 m2, p.p.č. 545/11 o výměře 59 m2, p.p.č. 
545/12 o výměře 59 m2, p.p.č. 545/13 o výměře 59 m2, p.p.č. 545/14 o výměře 59 
m2 a p.p.č. 545/15 o výměře 59 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Dobrovského 9 
- kupující: J. D., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 545/10 a p.p.č. 545/15 v 

k.ú. Šumperk, M. H., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 545/10 a p.p.č. 
545/11 v k.ú. Šumperk,  P. a L. S.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 
545/10 a p.p.č. 545/12 v k.ú. Šumperk, G. J.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 
1/5 p.p.č 545/10 a p.p.č. 545/13 v k.ú. Šumperk, M. Š., bytem Šumperk,  podíl 
ve výši 1/5 p.p.č. 545/10 a p.p.č. 545/14 v k.ú. Šumperk 

- kupní cena 300,--Kč/m2 
- předmět prodeje byl vyznačen před schváleným prodejem geometrickým 

plánem, náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu uhradí 
kupujícími jako součást nákladů přípravy kupní smlouvy  

- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za  vyhotovení kupní  
smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč  kolku 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2297/08 MJP – ukončení  nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a městem 
 Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy č. 19 N 00/63 ve znění pozdějších dodatků uzavřené 
mezi: 
Pronajímatel: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, PSČ 130 00, zastoupený Ing. Janem Tomečkem, vedoucím územního 
pracoviště  PF ČR v Šumperku, IČ: 45797072 a 
Nájemce: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ  787 01, IČ: 00303461 
Předmět nájmu: pozemek  ve zjednodušené evidenci původ GP p.č. 843 a p.p.č. 
832/8 vše v k.ú. Šumperk 
Způsob  ukončení nájemní smlouvy: písemnou dohodou ke dni 31.7.2008. 
V případě neuzavření písemné dohody, bude Nájemní smlouva ukončena 
písemnou výpovědí s výpovědní dobou  -  tři měsíce  
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2298/08 MJP – výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti 

schvaluje 
podání výpovědi nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
238/2000/Pro/Ba,  uzavřené dne 27.4.2000 s nájemci – M. a O. L., bytem 
Šumperk, k pronájmu části pozemku p.č. 555/14 o výměře  25 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Balbínova 19, Šumperk) pro účely zahrádkářského využití, z  
důvodu  užívání pozemku v rozporu s ustanovením čl. IV., odst. 2, písm. c) 
smlouvy o nájmu nemovitosti MP 238/2000/Pro/Ba.   
Výpovědní lhůta, stanovena v čl. III., odst. 1. smlouvy, je šestiměsíční, musí být 
podána nejpozději k datu 31.10.2008 a začíná běžet nejdříve dnem 1.11.2008.  Po 
uplynutí výpovědní lhůty bude pozemek vyklizený předán městu Šumperk.  
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2299/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1239/36 a 
 část pozemku st.p.č. 1722/1 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1239/36 o výměře 
402 m2 a část pozemku stavební parcela č. 1722/1 o výměře 231 m2, vše  v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada u domu Masarykovo nám. 14, Šumperk).   
Účel pronájmu – vymezený prostor k domu Masarykovo nám. 14, Šumperk. 
 
       Termín: 9.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2300/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č.1350/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1350/9 o výměře 
110 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Krapkova 6, Šumperk).  
Účel pronájmu –  zahrádkářské využití, přístupy. 
 
       Termín: 9.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2301/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st.p.č. 1915/1 
 v k.ú.  Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1915/1 
o výměře 44 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Žerotínova 26, 28, Šumperk).  
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 9.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2302/08 MJP – investiční záměr společnosti SAN-JV, s.r.o., II a III. etapa dostavby 
 bloků při ulici Langrově v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit investiční záměr obchodní společnosti SAN-JV s.r.o.,  se sídlem 
Lidická 56, Šumperk II. etapy dostavby bloků „I“ a „J“ v lokalitě při ulici Langrově 
v Šumperku na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka, jmenovitě st.p.č. 469/2, 
st.p.č. 454/2 a pozemkové parcely č. 2346, 2347 a část 276/9 v k.ú. Šumperk 
v časovém horizontu II.etapy   v letech 2008 – 2010, a to formou směny pozemků 
shora uvedených z  vlastnictví města Šumperka do vlastnictví obchodní 
společnosti SAN-JV s.r.o. za stavební dílo označené jako revitalizace nám. 
Republiky vybudované obchodní společností SAN-JV s.r.o. na pozemku ve 
vlastnictví města Šumperka pozemková p.č. 227 v k.ú. Šumperk případně 
prodejem předmětných pozemků s konstrukcí ceny pozemku jako dvousložkové. 
První složka je cena pozemků jako cena jednotná 800,--Kč/m2 (bez rozlišení 
velikosti zastavěné a nezastavěné plochy). K této ceně bude připočtena výše 
ušlého parkovného (za parkoviště naproti hotelu Hansa) za dobu 10-ti let ve výši 
1.300.000 Kč, která bude promítnuta jako druhá složka ceny pozemku. 
Obdobný postup se bude aplikovat při realizaci případné III. etapy výstavby 
investičního záměru SAN-JV s.r.o. na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 
p.č. 307/1 a 307/2 v k.ú. Šumperk  pro blok „E“ v časovém horizontu v letech 2009 
– 2010. 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2303/08 MJP – investiční záměr společnosti SAN-JV, s.r.o., II a III. etapa dostavby 
 bloků při ulici Langrově v k.ú. Šumperk 

ukládá 
odboru RÚI zadat zpracování projektové dokumentace za účelem vybudování 
parkovacích míst, revitalizace a ozelenění na pozemku p.č. 227 v k.ú. Šumperk 
(or.ozn. nám. Republiky). 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2304/08 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést část pozemku p.č. 
 420/19 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část pozemku p. č. 
1420/19 o výměře 66 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5377-
26/2008 ze dne 4. 3. 2008  označenou jako díl f,  za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 

pod stavbou komunikace 
- předávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 01, 

IČ: 00303461 
- nabyvatel: Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 

6609460, se správou majetku vykonávanou Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, IČ: 
70960399 

- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 
zajistilo na své náklady město Šumperk 

- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou 
známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 20.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2305/08 MJP – sleva z kupní ceny z prodeje p.p.č. 142/5 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM v souladu s usnesením ZM č. 218/07 ze dne 12.4.2007, kterým bylo 
vlastníkům bj. v domě Terezínská 7 a současně budoucím kupujícím, jmenovitě: J. 
K., J. P. a E. K., všichni bytem Šumperk,  schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 
142/5 v k.ú. Šumperk, uznat slevu z kupní ceny ve výši 70.000,--Kč,  z důvodu 
splnění podmínky budoucích kupujících, kdy se budoucí prodávající ve smlouvě o 
smlouvě budoucí kupní označené jako Obch 35/07 zavázal uznat slevu z kupní 
ceny ve výši 70.000,--Kč v případě, pokud bude k datu 31.12.2007 demontováno 
stávající oplocení a postaveno při ul. Terezínské oplocení nové.  
V souladu se změnou vlastnictví k bytové jednotce dojde také k úpravě označení 
budoucích kupujících, kdy na straně budoucích kupujících u E. K., budou doplněny 
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její děti, a to P. K. a V. K.,  oba bytem Šumperk. Rozšířením na straně budoucích 
kupujících nedojde ke změně podílů ve vztahu k ostatním budoucím kupujícím. 
Sleva z kupní ceny a rozšíření na straně budoucích kupujících  bude sjednáno 
mezi účastníky smlouvy Obch 35/07 dodatkem č. 1. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2306/08 MJP – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Nová osada“ 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 526/5 o výměře 9725 m2 v k.ú. Šumperk, 
za účelem zahrádkářské činnosti a pozemky pod zahradními chatkami, z důvodu 
vyhlášení moratoria na prodej souboru pozemků tvořící zahrádkářské kolonie na 
území města Šumperka, kdy toto moratorium bylo schváleno  usnesením ZM č. 
718/08 ze dne 24.4.2008 a platí do  30.6.2011.  
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2307/08 MJP – doplnění usnesení ZM č. 718/08 ze dne 24.4.2008 

doporučuje 
ZM schválit doplnění usnesení ZM č. 718/08 ze dne 24.4.2008 o následující text:  
Uvedené soubory pozemků v zahrádkářských koloniích, vyjma 
jmenovaných, nebudou v období vyhlášeného moratoria  zatěžovány 
předkupním právem třetích osob. 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2308/08 MJP – zveřejnění p.p.č. 2684/2, p.p.č. 2686, p.p.č. 2685, p.p.č. 2694 a 
 p.p.č.2687 vše v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 2684/2 o výměře 24 m2, p.p.č. 2686 o 
výměře 406 m2, p.p.č. 2685 o výměře 2954 m2, p.p.č. 2694 o výměře 4073 m2 a 
p.p.č. 2687 o výměře 1117 m2 vše v k.ú. Nový Malín, včetně zpevněných ploch  
za účelem: výstavba rekreačního areálu za podmínek:  
- kupní cena 50,--Kč/m2, včetně zpevněných ploch  
- účastníci kupní smlouvy mezi sebou zřídí k předmětným pozemkům předkupní 

právo jako právo věcné 
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- pokud nebude započato s výstavbou investičního záměru  - Přístavba a 

rekonstrukce restaurace na pozemcích 2682, 2683 2684/1, 2685 vše v k.ú. 
Nový Malín  v termínu do 31.12.2011 bude kupujícím uhrazena smluvní pokuta 
ve 100.000,--Kč  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--
Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN ve výši 500,--Kč 
kolku  

 
       Termín: 15.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2309/08 MJP – zveřejnění výpůjčky části p.p.č. 307/1 a části p.p.č. 307/4 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit  část p.p.č. 307/1 o výměře cca 170 m2    a část 
p.p.č. 307/4 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Šumperk, za účelem vybudování 
chodníku a schodů z ul. Langrovy na ul. Na hradbách, za podmínek:  
- chodník a schody budou vybudovány výhradně na náklady půjčitele a budou 

kolaudovány nejpozději do 31.12.2010 
- výpůjčka se sjednává na dobu určitou od podpisu smlouvy  do 31.12.2010 
- v rámci správního řízení budou vydány závazné podmínky pro výstavbu 

chodníku a schodů  budoucím správcem díla a to PMŠ a.s. a odborem RÚI  
- chodník a schody budou vypůjčitelem převedeny do vlastnictví půjčitele tj. 

města Šumperk  a následné správy PMŠ, a.s., za předpokladu, že budou 
vypůjčitelem dodrženy podmínky stanovené v rámci správního řízení 

- vypůjčitel uhradí při podpisu smlouvy paušální poplatek ve výši 500,--Kč za její 
vyhotovení 

       Termín: 15.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2310/08 MJP – nabídka prodeje pozemků ve vlastnictví ÚZSVM 

doporučuje 
ZM nevyužít nabídky prodeje pozemků p. č. 1157/8 o výměře 60 m2, p.č. 1157/10 
o výměře 148 m2 a p. č. 1157/11 o výměře 49 m2, vše v k. ú. Šumperk, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Nové Město, 
Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ: 128 00, a  to z důvodu nepotřebnosti těchto 
pozemků pro město Šumperk. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2311/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 1421/2 v k.ú. Rapotín 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek p. č. 1421/2 o výměře 
201 m2 v k. ú. Rapotín,  za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  uložení inženýrských sítí  a zajištění přístupu k pozemku p.č. 

1414 v k. ú. Rapotín nebo využití jako zahrada  
- kupní cena:  min. 100 Kč/m2 
- 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: 20.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2312/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p.č. 1346/3 a část
 pozemku p.č. 1346/13 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/3 o výměře 
14 m2 a část pozemku parcela č. 1346/13 o výměře 24 m2, vše  v k.ú. Šumperk 
(or. vymezený prostor u domu Javoříčko 10, Šumperk).  
Účel pronájmu – zahrádkářská činnost, pozemek pod stavbou kolny, pozemek 
pod stavbou pergoly. 
 
       Termín: 9.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2313/08 MJP -  bytová problematika – úplatné postoupení pohledávek  

doporučuje 
ZM schválit záměr města Šumperka úplatně postoupit nevymahatelné pohledávky 
za nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, v nominální hodnotě ve výši 370.040,--Kč + příslušenství, 
za minimální cenu ve výši  11.101,--Kč.   
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2314/08 MJP – bytová problematika - uzavření  nájemní smlouvy 

schvaluje 
souhlas s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.:  
- R. D.,  k bytu č. 215 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici 

Žižkově, od 1. 7. 2008 
- K. K.,  k bytu č. 309 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici 

Žižkově, od 1. 7. 2008 
 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2315/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek  p.č. 
2047/10, p.p.č.  2255/1 a p.p.č.  2099  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  32.000,--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 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 29.4.2008 v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene: 
- v trase podél ul. M.R. Štefánika v blízkosti vzrostlé zeleně budou 

provedeny výkopy ručně 
- po provedení výkopových prací a zásypových prací budou uvedeny 

chodníky do původního stavu 
- chodník podél ulice Lautnerovy bude proveden v celé šíři a trase – 

asfaltový povrch 
- chodník podél ulice M.R. Štefánika  bude  proveden v zámkové dlažbě 
- záruční lhůta na prováděné dokončovací práce na překopech  

komunikací bude v délce min. 36 měsíců 
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- po celou dobu výstavby bude prováděn úklid a čištění komunikací 

v okolí staveniště 
- výkopové práce budou koordinovány  podél ul. M.R. Štefánika se 

správcem komunikací  v souvislosti  s opravou části chodníku (odvod 
dešťových vod z chodníku) 

- investor je povinen uzavřít smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 
86/02 města Šumperka 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI, a to že  
nebude městu Šumperk bráněno vybudovat v trase přeložky na pozemku p.p.č. 
2047/1 v k.ú. Šumperk cyklostezku 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2316/08 MJP – doplnění usnesení ZM č. 646/08 ze dne 13.3.2008 

doporučuje 
ZM schválit doplnění usnesení ZM č. 646/08  ze dne 13.3.2008 týkající se 
problematiky pohledávek za nájemné v obecních bytech tak, že p ředmětné 
usnesení ZM se doplňuje o následující odstavce: 
„Splátkový kalendář je možné uzavřít i s dlužníky u kterých již bylo vydáno 
pravomocné rozhodnutí týkající se dlužné částky za užívání obecního bytu.“ 
 
„S dlužníky, kteří uzavřeli splátkový kalendář se správcem společností ŠMR, 
a.s. v roce 2007 a pravidelně splácí, bude uzavřen nový splátkový kalendář 
v souladu s usnesením ZM.“ 
 
V ostatním se usnesení ZM č. 646/08 ze dne 13.3.2008 nemění. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2317/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 68 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13, 14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/68 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.6.2008 s nájemcem panem Janem Podhrázským, bytem 
Šumperk, nám. Jana Zajíce 14. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/68 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s paní 
E. P.,  bytem Zábřeh. 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2318/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 68 
 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/68 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem J. P.,  bytem Šumperk,  a to ke dni 30.6.2008. Pan 
J. P.,  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 E. P.  
 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/68 v domě nám. Jana Zajíce 14 v 
Šumperku s paní E. P., bytem Zábřeh,  a to za stejných podmínek s účinností od 
1.7.2008.   
 
       Termín: 19.6. 2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2319/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 2096/08 ze dne 17.4.2008 

ruší 
usnesení RM č. 2096/08 ze dne 17.4.2008 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2320/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení  a  správy  přeložky vodovodního řadu  přes pozemek  p.č. 
108/21, p.p.č. 108/22 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 
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“ 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přeložky vodovodního řadu  zálohu ve výši  7.900,--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 z věcného břemene provede technické provedení stavby 
uložení vodovodního potrubí a jeho krytí pod pozemní komunikací dle platných 
technických norem – podmínka odboru RÚI 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky stanovené ve 
vyjádření Podniků města Šumperka, a.s. 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2321/08 MJP – prodejní stánky na ul. 17. listopadu  

doporučuje 
ZM schválit s ohledem na získanou dotaci na obnovu zeleně -  projekt s názvem „ 
Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“, vyplacení částky  ve výši 50.000,-Kč 
jednotlivým nájemcům p.p.č.  p.č. 2109 v k.ú. Šumperk, části pozemku pod stánky 
typu ELVÍRA,  kteří k datu 25.6.2008 uzavřou dohodu k ukončení sjednaného 
nájemního vztahu s povinností vyklizení předmětu sjednaného nájemního vztahu k 
datu 31.1.2009. Vyplacení finanční částky 50.000,-Kč platí i v případě podepsané 
dohody o uznání závazku za užívání pozemku s povinností vyklizení části p.p.č. 
2109 v k.ú. Šumperk k datu 31.1.2009. Výše finanční částky ve výši 50.000,-Kč 
bude vyplacena do 14-ti dnů ode dne  vyklizení pozemku a podpisu předávacího 
protokolu. 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2322/08 MJP – odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 

bere na vědomí 
skutečnost, že ve schváleném termínu do 30.5.2008 pro podání nabídek na 
odkoupení areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku v souladu 
s usnesením ZM č. 736/08 ze dne 24.4.2008,  předložila nabídku na odkoupení 
areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1, pouze jedna 
zájemkyně, a to paní Lenka Prchalová, U Pošty 342, 788 13 Vikýřovice, IČ: 
60968460. 
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2323/08 MJP – odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.4.2008  do 30.5.2008, dle usnesení rady města č. 2147/08  ze 
dne 24.4.2008, schválit prodej  nemovitostí, a to budovy č.p. 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 a pozemku st.p.č. 
6055 – zastavěná plocha a nádvoří  v obci a katastrální území  Šumperk (areál 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 

 
Kupující: Lenka Prchalová, U Pošty 342, Vikýřovice, PSČ: 788 13, IČ: 60968460 
Kupní cena: 11.100.000,--Kč (slovy: jedenáctmilionů jednostotisíc korun českých) 
 
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 
 
Podmínky prodeje:  
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

kupní smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí vedeného 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Šumperk 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže provést stavební úpravy, včetně vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 225 
v k.ú.   Šumperk, včetně pozemku stavební parcela č. 225 - zastavěná plocha    a 
nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní plocha, a pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná 
plocha a nádvoří bez stavby, v obci a katastrálním území Šumperk, a to nejpozději 
ve lhůtě 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy na předmětné nemovitosti 

- předmět koupě bude prodán ve stavu jak stojí a leží dle ust. § 501 občanského 
zákoníku 

- Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 
kupní ceny v dohodnutém termínu 

- sankce za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a vydání kolaudačního 
souhlasu 200.000,--Kč, a to i opakovaně za každý i započatý rok prodlení 
následujícím po stanoveném termínu ukončení stavebních úprav        a předložení 
kolaudačního souhlasu 

- sankce za nedodržení předloženého  způsobu využití předmětu koupě ve výši      
10 % kupní ceny 

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2324/08 Hospodaření s odpady – hodnocení roku 2007, plán na rok 2008 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2007 
- plán výdajů na rok 2008 
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2325/08 Hospodaření s odpady – veřejná zakázka na získání provozovatele sběrného 
dvora  

schvaluje 
na základě uskutečněného poptávkového řízení uzavřít smlouvu o provozování 
sběrného dvora odpadů města Šumperka s provozovatelem sběrného dvora na 
Anglické ul. – s firmou JK Morava, spol. s r.o., Dolnostudénská 14, 787 01 
Šumperk.  
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

2326/08 Návrh OZV č. 6/2008, o trvalém označování psů  

doporučuje  
ZM schválit OZV č. 6/2008, o trvalém označování psů, včetně prováděcí části. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

2327/08 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2007 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 
2007. 
 

2328/08 Dodatek ke smlouvě o partnerství se Statutárním městem Olomouc – „Síť 
environmentálních informačních a poradenských center“ 

schvaluje   
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o partnerství č. 12 v rámci grantového 
schématu: „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, uzavřené 
mezi Městem Šumperk a Statutárním městem Olomouc – na čtvrtou etapu 
projektu. 
       Termín: 30.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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2329/08 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1  

schvaluje 
změnu platu časovým postupem PaedDr. Milanu Tichému, řediteli ZŠ Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1, a to s účinností od 1.8.2008 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 6.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2330/08 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro 
školní rok 2008/2009 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperk pro 
školní rok 2008/2009 ve dnech 5.5.2008 a 6.5.2008. 
 
 

2331/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro MgA. Roman Janků – Agentura J+D na 
prezentaci města Šumperka jako spolupořadatele festivalu Klášterní hudební 
slavnosti Šumperk 2008 (týdenní mezinárodní festival klasické hudby konaný ve 
dnech 7.7.-13.7.2008 v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie). 
 
       Termín: 23.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2332/08 Majáles 2008 Šumperk 

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:  
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 
 
6. – 7.6.2008 v době konání Majálesu 2008 do 23:00 hod. 
 

       Termín: 7.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2333/08 Majáles 2008 Šumperk 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro níže uvedené pořadatele a 
akce pořádané na území města Šumperka: 
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 
 
4. – 7.6.2008 v době konání Majálesu 2008 v Sadech 1. máje od 17:00 do 23:00 
hod. 

       Termín: 7.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2334/08 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:  
Martina Ruprechtová, provozovna Slovan, Hlavní tř. 13/3, 787 01 Šumperk 
14.6., 20.6., 21.6., 27.6., 28.6., 5.7., 10.7., 11.7., 17.7., 18.7., 24.7., 1.8., 2.8., 8.8., 
9.8., 15.8., 16.8., 22.8., 23.8., 29.8., - veřejná hudební produkce ve dvoře 
Slovanského domu, Hlavní tř. 13/3 do 24:00 hod. 
 
       Termín: 13.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2335/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje  
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – Temenická 
č. 104, Šumperk: 
- Lenka Bauerová k bytu č. 8 o velikosti kk + 1 obytných místností na ulici 

Temenické 104, Šumperk 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.7.2008 do 30.6.2009 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2336/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Temenická č.  35, Šumperk: 
- V. T., k  bytu č. 401 o velikosti 1+kk obytných místností na ulici Temenické, 

Šumperk 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2337/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
Temenická č. 109, Šumperk: 
- L. T., k bytu č. 7 o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Temenické,  

Šumperk 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.7.2008 do 30.6.2009 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2338/08 Integrované zařízení sociálních služeb 

bere na vědomí 
informaci o přípravě podkladů pro dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Střední Morava na rekonstrukci objektu G. Krátkého 3A na Integrované 
zařízení sociálních služeb. 
 

2339/08 Integrované zařízení sociálních služeb  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout objekt budovy v Šumperku na ul. Gen. 
Krátkého 3A, č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2, st.p.č. 1782/2 a st.p.č. 1782/4 v k.ú. 
Šumperk,  a to za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro občany města 
Šumperk a nejbližšího okolí po dobu minimálně pěti let od zahájení činnosti 
Podmínka: poskytovatel musí mít sociální služby řádně zaregistrovány 
 
       Termín: 6.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2340/08 Kynologická základna Policie ČR 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem stavby „Kynologická základna Policie ČR“ firmu EKOZIS, spol. s r.o., 
Na Křtaltě 21, Zábřeh. 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2341/08 Rekonstrukce místní komunikace – komunikace mezi ul. Bohdíkovskou a ul. 
Potoční 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Rekonstrukce 

místní komunikace – komunikace mezi ul. Bohdíkovskou a ul. Potoční“ 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing.Luděk Šperlich, Rudolf Krňávek, 
Ing. Radek Novotný 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Lubomír Polášek, Ing. Luděk Cekr, 
Ing. Jaroslava Vicencová 
 

- minimální seznam zájemců: 
Strabag, a.s., Zábřežská 74, Šumperk 
SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk 
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 41 A, Olomouc 
 
       Termín: 6.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2342/08 Plnění investiční výstavby k 27.5.2008 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 27.5.2008. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
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2343/08 Restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie a oltáře Sv. Kříže v bývalém 
Klášterním kostele P.M. v Šumperku  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Restaurování obrazu 

Zvěstování Panny Marie a oltáře Sv. Kříže v bývalém Klášterním kostele P.M. 
v Šumperku  

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Bc. Kamila Davidová, PhDr. Milena Filipová, Mgr. 
Drahomír Polách, Ing. Irena Bittnerová 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Mgr. František Chupík, Mgr. Alena Turková, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Ing. Eva Zatloukalová 
 

- minimální seznam zájemců: 
Jiří Látal, Smetanovo nám. 37, Litomyšl 
Radomír Surma, Slatinice – Lípy 105, 783 42 Olomouc 
Blanka Valchářová, Gagarinova 12, 746 01 Opava 
Miroslava Trizuljaková, Senička 16, 768 345 Senice na Hané  
Renata Bartoňová, Dalimilova 88, 612 00 Brno  
Marie Dočekalová, Sv. Čecha 24/661, 767 01 Kroměříž 
Yvona Ďuranová, Salmovská 7, Praha 2 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2344/08 Cyklostezky v Šumperku – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Cyklostezky v Šumperku – 

zpracování projektové dokumentace“ 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Radek Novotný, Ing. Luděk 
Šperlich, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci: 
Ing. Hana Répalová, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Jaroslava Vicencová, Lubomír 
Polášek, Emilie Lovichová 
 

- minimální seznam zájemců:  
Regioprojekt Morava, s.r.o., Slovanská 21, Šumperk 
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk 
Dopravní projektování, s.r.o., středisko Olomouc, Křížkovského 5, Olomouc 
IDOP Olomouc, a.s., Řepčínská 82, Olomouc 
IGEA, s.r.o., DivizeOlomouc, Wittgensteinova 6, Olomouc 
 
       Termín:  6.8.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
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2345/08 Snižování energetické náročnosti budovy 6. ZŠ, ul. Šumavská v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Snižování energetické 

náročnosti budovy 6. ZŠ, ul. Šumavská v Šumperku“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hana Kola říková, Mgr. 
Lubomír Krejčí, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci 
Ing. Hana Répalová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Petr Málek, Mgr. Zuzana 
Bendová, Ing. Ivana Kašparová 
 

- minimální seznam zájemců: 
FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
Regioprojekt Morava, s.r.o., Slovanská 21, Šumperk 
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk 
SUPRING spol. s r.o., Jesenická 65, Šumperk 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2346/08 Přijetí dotace na akci „Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku“ 

schvaluje 
přijetí dotace ze strukturálních fondů EU a Olomouckého kraje na realizaci 
projektu „Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku“ podpořeného v rámci operačního 
programu Životní prostředí.  
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2347/08 Průmyslová zóna IV. – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Průmyslová zóna               

IV. – zpracování projektové dokumentace“  
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Hana Répalová, Ing. Radek 
Novotný, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci 
Ing. Hana Répalová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Ivana Kašparová 
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- minimální seznam zájemců: 
Regioprojekt Morava, s.r.o., Slovanská 21, Šumperk 
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk 
IGEA, s.r.o., Divize Olomouc,  Wittgensteinova 6, Olomouc 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk 
FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
 
       Termín: 6.8.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2348/08 Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova, Finská a U nemocnice 

bere na vědomí 
harmonogram prováděných prací v rámci akcí: „Parkoviště ul. Jugoslávská, 
Fibichova, Finská a U nemocnice“. 
 

2349/08 Opatření č. 8/2008, o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek… 

schvaluje 
Opatření č. 8/2008 o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a p ři zadávání 
ostatních veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 5.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2350/08 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2008 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2008. 
 
       Termín: 1.7.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2351/08 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 
2008  

doporučuje 
ZM schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. 
pololetí 2008. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2352/08 Opatření č. 9/2008, Organizační řád Městského úřadu Šumperk 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecním zřízením), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. 9/2008, 
Organizační řád Městského úřadu Šumperk s účinností od 6.6.2008, včetně příloh. 
 
       Termín: 6.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

2353/08 Personální záležitosti 

ruší 
usnesení RM č.  1928/08, kterým schválila dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, celkový počet zaměstnanců 
Městského úřadu Šumperk k 1.10.2008  217,4 zaměstnanců.    
 
       Termín: 6.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2354/08 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.10.2008 stav 217,05 zaměstnanců  (+ 4 MJP, oddělení správy majetku 
        + 1 SVV, spojovatelka 
        + 1 SVV, domovník Jesenická 
        + 1 SVV, toaletářka, nám. Míru 
        + 0,8 SVV, správce Geschaderova domu         
        + 0,25 ŠKV) 
        

Termín:  1.10.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2355/08 Smlouva o poskytování služeb na zajištění podpory a servisu aplikačního 
programového vybavení SVI 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování služeb na zajištění podpory a servisu aplikačního 
programového vybavení SVI (Systém Včasné Intervence) s firmou AutoCont CZ, 
a.s., se sídlem Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, zast. RNDr. Martinem 
Grigarem, předsedou představenstva. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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2356/08 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GFPOP0018RXA o komplexní podpoře provozu a 
užití systému GINIS 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. GFPOP0018RXA o komplexní podpoře 
provozu a užití systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji, s firmou GORDIC, 
spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4, zast. Ing. Jaromírem Řezáčem, 
jednatelem společnosti. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

2357/08 Opatření k nápravě 

doporučuje ZM 
a) schválit uložení odvodu do rozpočtu města v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, části poskytnuté veřejné finanční podpory v roce 2006 
(investiční příspěvek na automobil) ve výši 96.689,--Kč u PONTISu Šumperk, 
o.p.s., Temenická 2620/5, 787 01 Šumperk, IČ: 258439807, a to z důvodu 
porušení čl. II. a IV. Smlouvy o přidělení  finančních prostředků z rozpočtu na 
rok 2006 ze dne 3.2.2006 

 
b) schválit uložení odvodu do rozpočtu města v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, části poskytnuté veřejné finanční podpory v roce 2007 
(ostatní sociální péče a pomoc) ve výši 63.896,38 Kč u PONTISu Šumperk, 
o.p.s., Temenická 2620/5, 787 01 Šumperk, IČ: 25843907, a to z důvodu 
porušení čl. 2 a 4 Smlouvy o přidělení finančních prostředků z rozpočtu na rok 
2007 ze dne 7.2.2007 a čl. 2 Rámcové smlouvy o poskytování sociálních 
služeb ve Městě Šumperk ze dne 1.6.2006 

 
c) v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů neukládat penále 
 

       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá:  Mgr. Brož 

2358/08 Šumperské koště 

schvaluje 
umístění dřevěné skulptury „Šumperské koště“ v areálu Smetanových sadů. 
 
       Termín: 26.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

 
 

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

 


