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Spis.zn.: 60678/2008 
                Č.j.: 62555/2008 

 

U S N E S E N Í  

ze 46. schůze rady města Šumperka ze dne 26.6.2008. 
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. 
 
 

2367/08 MJP – pronájem nemovitostí - budovy v Šumperku na ul. Gen. Krátkého 3A 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.6.2008 do 26.6.2008 dle usnesení rady města 2339/08 ze dne 
5.6.2008,  pronájem nemovitostí, a to budovy v Šumperku na ul. Gen. Krátkého 
3A, č.p. 2759 stojící na pozemku st.p.č. 1782/2, pozemku st.p.č. 1782/2 a 
pozemku st.p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk,  a to za podmínek: 
 
Nájemce: PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, 
PSČ: 787 01,   IČ: 25843907  
 
Nájemné: 120.000,--Kč/rok (slovy: stodvacettisíc korun českých ročně). 
Náklady na služby spojené s užívání předmětu nájmu a veškerá média ponese ze 
svého  nájemce  
 
Doba nájmu: neurčitá s účinností od 1.2.2009 
 
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. 
Nájemní smlouva nabude účinnosti pouze v případě poskytnutí dotačních 
prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 
Střední Morava v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti 
podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních služeb. 
       Termín: 27.06.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 

           Ing. Répalová 
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2368/08 MJP – ukončení stávajících smluv o nájmu NP v budově Gen. Krátkého 3A     
v Šumperku  

schvaluje 
ukončení stávajících smluv o nájmu nebytových prostor uzavřených  dne 
18.5.2006 a dne 4.1.2008 se společností PONTIS Šumperk, o.p.s., IČ:  25843907, 
jako nájemcem a Městem Šumperkem, jako pronajímatelem, jejichž předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory v budově Gen. Krátkého 3A v Šumperku, označené 
jako nízkoprahový klub pro děti a mládež o celkové  podlahové ploše 182,42 m2 a 
nebytový prostor označený jako prodejna nedrogistického a nepotravinářského 
zboží o celkové podlahové ploše 43,18 m2. 
 
Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni 31.1.2009 
 
Podmínka: k ukončení nájemních vztahů dojde pouze v případě poskytnutí 
dotačních prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
NUTS 2 Střední Morava v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 
oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních služeb. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Répalová 
 

2369/08 MJP – ukončení stávající smlouvy o nájmu NP v budově Gen. Krátkého 3A    
v Šumperku 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 
31.12.2004 ve znění dodatku č. 1,  se Stanislavem Musilem, IČ: 10646302, jako 
nájemcem a Městem Šumperkem, jako pronajímatelem, jejichž předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory v budově Gen. Krátkého 3A v Šumperku, označené jako 
prodejna koberců a záclon o celkové podlahové ploše 448,25 m2 
 
Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni 31.1.2009. Pro případ neuzavření 
dohody o ukončení nájmu, ukončení nájemního vztahu písemnou výpovědí s 3 
měsíční výpovědní lhůtou. 
 
Podmínka: k ukončení nájemního vztahu dojde pouze v případě poskytnutí 
dotačních prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
NUTS 2 Střední Morava v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 
oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních služeb. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová  
         Ing. Répalová 
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2370/08 Rozšíření a úprava počítačové sítě MP a MěÚ Šumperk 

schvaluje 
uzavření smluv s firmou NETPROSYS, s.r.o., Cejl 62, Brno, IČ: 25344536 na: 
 
- vybudování strukturovaných datových rozvodů, rozšíření a úpravu počítačové 

sítě MP a MěÚ Šumperk v budově Jesenická 31 v částce 287.938,20 Kč 
včetně DPH 

 
- vybudování strukturovaných datových rozvodů, rozšíření a úpravu počítačové 

sítě MěÚ Šumperk v budově radnice nám. Míru 1 v částce 299.621,90 Kč 
včetně DPH 

 
       Termín: 26.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

2371/08 Rozšíření a úprava počítačové sítě MP a MěÚ Šumperk 

ukládá 
zapracovat částku 438.000,--Kč na rozšíření a úpravy počítačové sítě MP a MěÚ 
Šumperk do rozpočtových opatření města na rok 2008. 
 
       Termín: 26.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
  

2372/08 Rekonstrukce šaten Tyršův stadion 

bere na vědomí 
informaci správce majetku města ve věci přípravy realizace záměru modernizace 
objektu šaten se zázemím pro fotbal na Tyršově stadionu v Šumperku a způsobu 
financování záměru.  
 

2373/08 Rekonstrukce šaten Tyršův stadion 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtové opatření pro rok 2008 ve výši  +2.273.000,--Kč jako navýšení 
výdajů města na spolufinancování záměru modernizace objektu šaten se zázemím 
pro fotbal na Tyršově stadionu v Šumperku. 
 
       Termín: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

Ing. Peluhová 
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2374/08 Rekonstrukce šaten Tyršův stadion 

pověřuje 
Podniky města Šumperka, a.s., jako správce majetku města, zabezpečit řádnou 
realizaci záměru modernizace objektu šaten se zázemím na Tyršově stadionu 
v Šumperku  v případě, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření dle 
výše uvedeného usnesení RM č. 2373/08. 
 
       Termín: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2375/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2008  

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2008: 
příjmy ve výši      10.234 tis. Kč 
výdaje ve výši      10.025 tis. Kč  
 
příjmy celkem    687.539 tis. Kč 
výdaje celkem    659.191 tis. Kč 
 
       Termín: 30.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2376/08 Pokladní limity 

ruší 
usnesení RM č. 3758/05 ze dne 18.8.2005 týkající se „pokladních limitů“.  
 
       Termín: 01.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2377/08 Pokladní limity 

stanoví  
denní pokladní limity: 
- pokladny kanceláře tajemníka   50.000,--Kč 
- pokladna odboru SOC    60.000,--Kč 
- pokladna městské policie   40.000,--Kč 
 
V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do  
následujícího pracovního dne. 

       Termín: 01.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2378/08 Veřejná zakázka malého rozsahu na poskytování služeb trvalého označování 
psů v evidenci města Šumperka 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování služeb trvalého 

označování psů v evidenci města Šumperka 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Stanislav Ficnar, CSc., PaedDr. Petr Holub, Ing. Milena Peluhová 
 
náhradníci 
Ing. Jiří Andrle, Mgr. Petra Hatoňová, Ludmila Svobodová 
 

- minimální seznam zájemců: 
MVDr. Zuzana Franková, Slovanská 9, Šumperk 
MVDr. Marek Minář, Čsl. armády 40, Šumperk 
MVDr. Aleš Proček, Peckova 4, Šumperk 
MVDr. Miroslav Vitásek, Bludovská 1, Šumperk 
 
       Termín: 30.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2379/08 Řádná účetní závěrka obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského312/34, Šumperk, v působnosti valné 
hromady   
schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2007 ve výši: 
Výnosy celkem    17.919 tis. Kč, z toho: 
Dotace na provoz    11.200 tis. Kč 
Granty město           70 tis. Kč 
Dotace Kraj Olomouc        434 tis. Kč 
Dotace MK ČR         770 tis. Kč 
Celkem dotace    12 474 tis. Kč 
 
Náklady celkem    19.794 tis. Kč 
Výsledek hospodaření   - 1.875 tis. Kč 
 
       Termín: 26.07.2008 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
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2380/08 Řádná účetní závěrka obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/34, Šumperk, v působnosti valné 
hromady  
schvaluje uhradit účetní ztrátu z hospodaření za rok 2007 v částce 1.875 tis. Kč 
z účtů: 
413 001 přijaté finanční dary   2 tis. Kč 
413 003 dar DHM        1.873 tis. Kč 
 
       Termín: 26.07.2008 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
 

2381/08 Audit hospodaření PMŠ, a.s. za rok 2007 

RM  ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
bere na vědomí informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o 
průběhu kontroly stavu účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření 
ekonomických ukazatelů a ověření skutečností mezi propojenými osobami, a to 
vše prováděné za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 auditorem při výkonu 
auditorské činnosti u společnosti.  
 
  

2382/08 Audit hospodaření PMŠ, a.s. za rok 2007 

RM  ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady  
ukládá předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné 
hromady společnosti po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2007 
v představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti kompletní materiály ve 
věci výsledků hospodaření společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za rok 
2007 v rozsahu:  
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o 

vztazích za rok 2007 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně 

přílohy k účetní závěrce za rok 2007 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
- výroční zpráva za rok 2007 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2007 
- zpráva o činnosti správce za rok 2007 – závěrečný účet 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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2383/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení RM č. 2013/08, 2020/08, 2145/08, 2167/08, 2171/08, 
2173/08, 2206/08, 2217/08, 2220/08, 2233/08, 2235/08, 2241/08, 2242/08, 
2246/08, 2247/08, 2249/08, 2250/08, 2251/08, 2252/08, 2255/08, 2263/08, 
2264/08, 2266/08, 2268/08, 2274/08, 2278/08, 2279/08, 2284/08, 2286/08, 
2288/08, 2289/08, 2290/08, 2291/08, 2292/08, 2293/08, 2295/08, 2296/08, 
2299/08, 2300/08, 2301/08, 2302/08, 2304/08, 2305/08, 2306/08, 2307/08, 
2308/08, 2309/08, 2310/08, 2311/08, 2312/08, 2313/08, 2316/08, 2318/08, 
2319/08, 2321/08, 2323/08, 2326/08, 2329/08, 2331/08, 2332/08, 2333/08, 
2334/08, 2339/08, 2342/08, 2346/08, 2349/08, 2351/08, 2352/08, 2353/08, 
2357/08, 2358/08, 2216/08, 2226/08, 2265/08, 2267/08, 2269/08, 2343/08,   
2345/08. 
 

2384/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
2218/08 do 10.07.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2248/08  do 31.07.2008 Zodpovídá: Ing. Novotný 
2303/08 do 31.07.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2366/08 do 08.07.2008 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 
 

2385/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 2282/08 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2282/08 k problematice služebního bytu Žerotínova 55, 
Šumperk, takto: 
V uvedeném usnesení se mění jméno předsedy výboru TJ, kde bude uvedeno 
jméno Naděžda Sündermannová a jméno místopředsedy výboru TJ, kde bude 
uvedeno jméno Ing. Miloslav Glíž. 
 
       Termín: 30.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2386/08 MJP – podnájem části NP v objektu na č.p. 289 – dvorní trakt, or.označ. 
Hlavní třída 12, Šumperk 

schvaluje 
podnájem části nebytového prostoru o výměře 32,37 m2, v objektu na č.p. 289 – 
dvorní trakt, or. označ. Hlavní třída 12, Šumperk, PSČ 787 01, pronajatého 
společnosti VV First Company,s.r.o., IČ: 26819937, se sídlem Lidická 610/51, 
Šumperk, PSČ 787 01, zastoupené pí Květoslavou Vágnerovou, pro podnájemce 
p. Milana Chaloupku, IČ: 76250679, bytem Dolní Studénky 246, PSČ 788 20, 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: 30.06.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2387/08 MJP – finanční plán – změna plánu oprav a investic na rok 2008 majetku 
města Šumperk 

schvaluje 
změnu Finanční plánu oprav a investic na rok 2008: 
na středisku 06: 
Ruší akci - kompletní oprava balkonů na bytovém domě Kmochova 2 s rozpočtem 
2.300.000,--Kč 
 
na středisku 08: 
Zařazuje akci – průzkum a oprava nosných konstrukcí stropů a podlah objektu 
Jesenická 31, Šumperk s rezervovanými finančními prostředky ve výši  
2.300.000,--Kč 
 

Termín:     31.12.2008  
Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
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2388/08 MJP – finanční plán – změna plánu oprav a investic na rok 2008 majetku 
města Šumperk 

schvaluje 
plán oprav a investic Nemocnice Šumperk - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků – změnu č. 1: 
 
Výdaje - Fond investic – 80% z vybraného nájemného: 
 
St. objekt 1586-Interna 1.-2. etapa 
instalace výtahů dle projektu Promos    1.200.000,--Kč 
 
St.objekt 1586-Interna 1.-3.etapa 
realizace protipožárních opatření     2.432.000,--Kč 
 
St.objekt 5384-Chirurgický komplex  
rekonstrukce klimatizace – 1.etapa    4.200.000,--Kč 
 
St.objekt 5384-Chirurgický komplex 
realizace RTG pracovišť dle PD Promos   1.000.000,--Kč 
 
Celkem fond investic      8.832.000,--Kč 

 
Termín:  31.12.2008  
Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

2389/08 MJP – uplatnění inflační doložky při stanovení odměny správci majetku 
společnosti ŠMR, a.s. 

bere na vědomí 
v souladu s  ustanovením čl. VI., odst. 2 mandátní smlouvy na správu majetku 
Města Šumperka ze dne 28.9.1998, navýšení odměny správce majetku Města 
Šumperka, společnosti ŠMR, a.s., a to o 70% hodnoty míry inflace vyhlášené 
Českým statistickým úřadem pro rok 2007 (2,8%), tj. o 1,96%, tedy navýšení 
odměny z původní odměny 435.490,--Kč bez DPH měsíčně  na novou výši 
odměny 444.025,--Kč bez DPH měsíčně, počínaje dnem 1.6.2008. 
 
 

2390/08 MJP – prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Filipová, obec Loučná nad Desnou 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 6. 2008 do 26. 6. 2008 dle usnesení rady města č. 2286/08 ze 
dne 5. 6. 2008, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na 
pozemku p. č. 172/3 o výměře 87 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na 
pozemku p. č. 172/5 o výměře 2 762 m2, vše v k. ú. Filipová, obec Loučná nad 
Desnou, za těchto podmínek: 
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- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví 
- kupující: L. F.,  bytem Rapotín,  PSČ: 788 14 
- kupní cena:  dle znaleckého posudku ve výši 22.250,--Kč 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

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

 
       Termín: 11.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2391/08 MJP – zařazení komunikace na ul. Tiché a pozemku p.č. 1268/23 v k.ú. 
 Šumperk při ul. Blanické do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
zařazení  komunikace  na pozemcích p. č. 820/4 o výměře 56 m2, p. č. 820/5 o 
výměře 63 m2, p. č. 820/7 o výměře 60 m2,  p. č. 820/9 o výměře 53 m2, p. č.  
820/11 o výměře 128 m2, p. č. 820/14 o výměře 54 m2, p. č. 820/16 o výměře 56 
m2 a p. č. 820/20 o výměře 81 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, na ul. Tiché, a 
komunikace a zeleně na pozemku p. č. 1268/23 o výměře 511 m2 v k. ú. Šumperk 
ve vlastnictví města Šumperka do správy Podniků města Šumperka, a.s., se 
sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ: 787 01, IČ: 65138163, a to ke dni 26. 6. 
2008. 
       Termín: 26.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2392/08 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 5535 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 5535 o výměře 17 m2 v k.ú. 
Šumperk.  
Účel pronájmu:  pozemek pod stavbou garáže 
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu neurčitá od 1.1.2009  
- sazba nájemného 20,--Kč/m2/rok + 50,--Kč/rok jako poplatek z přístupových 

ploch    
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy  
 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2393/08 MJP – uzavření věcného břemene vedení kabelu NN a kanalizace 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vedení kanalizace a vedení kabelu NN 
přes pozemky ve vlastnictví města Šumperk, jmenovitě: p.p.č. 589/3, p.p.č. 589/4 
a p.p.č. 605/1, vše v k.ú.Šumperk. Věcné břemeno vedení kanalizace a vedení 
kabelu NN bude zřízeno pro vlastníka objektu s čp. 2076 na st.p.č. 4323 v k.ú. 
Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je Moravské 
krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 78, IČ 27802183. Věcné břemeno bude 
uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy – 

geometrický plán s vyznačením  vedení kanalizace a vedení  kabelu NN, 
paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 
500,--Kč a správní poplatek k zápisu věcného břemene ve výši 500,--Kč kolku 

 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2394/08 MJP – ukončení smlouvy o umístění zařízení – rozhledna Háj v Šumperku 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o umístění zařízení  ze dne 11.2.2008, uzavřené mezi 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Městem Šumperkem a obcí 
Bludov  na straně jedné a Českou republikou – Ministerstvem vnitra na straně 
druhé, kde předmětem dané smlouvy je umožnění umístění zařízení České 
republiky – Ministerstva vnitra v objektu rozhledny Háj v Šumperku, která se 
nachází na pozemku st.p.č. 392 v k.ú. Hrabenov.  
Současně RM schvaluje prominout České republice – Ministerstvu vnitra úhradu 
za užívání dle smlouvy o umístění zařízení  ze dne 11.2.2008 za měsíce listopad 
až prosinec 2007 a měsíce leden až červen 2008. 
 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2395/08 MJP – změna účastníka smlouvy o nájmu bytu č. 14 Vrchlického 23 

schvaluje 
změnu účastníka smlouvy o nájmu bytu č. 203/2005-Vp uzavřené dne 18. 11. 
2005 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 00303461, 
zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a manžely R. 
a L. Z.,  oba  bytem  Šumperk,   jako  nájemci, 
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jejímž předmětem je byt č. 14 v domě Vrchlického 23 v Šumperku. Změna spočívá 
ve změně účastníka smlouvy o nájmu bytu č. 203/2005-Vp, kdy na straně nájemce 
bude namísto manželů R. a L. Z. uvedena pouze L. Z.  Změna bude provedena 
v souladu s pravomocným rozsudkem o rozvodu manželství R. Z.  a L. Z. , č.j. 6C 
83/2007 ze dne 28. 2. 2008 a smlouvou o vypořádání majetkových  vztahů pro 
dobu po rozvodu a o úpravě práv a povinností společného bydlení pro dobu po 
rozvodu uzavřenou mezi R. Z. a L. Z. dne 31. 5. 2007. 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2396/08 MJP – výpůjčka pozemků p.č. 1268/39, 1268/41, 1268/43 a 2088 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru Města Šumperka zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 10. 6. 2008 do 26. 6. 2008 dle usnesení RM č. 2287/08 
ze dne 5. 6. 2008  vypůjčit pozemky p.č. 1268/39, p.č. 1268/41, p.č. 1268/43 a 
p.č. 2088, vše v k.ú. Šumperk za následujících podmínek: 
 
- půjčitel: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 

00303461 
- vypůjčitel: TJ Šumperk IČ: 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, PSČ 

787 01 
- účel: výstavba 3. hřiště pro fotbal (travnaté hřiště) se zázemím 
- doba výpůjčky: určitá, ode dne uzavření smlouvy do 31. 12. 2033 

 
Výpůjčka bude realizovaná uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce 
sportovního areálu č. Obch 86/99/JG uzavřené dne 28. 2. 2000 mezi Městem 
Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám.Míru 1 jako půjčitelem a TJ 
Šumperk, IČ 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55 jako vypůjčitelem, ve 
znění dodatků 1 – 7, kterým bude rozšířen předmět smlouvy o výpůjčce 
sportovního areálu č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000 ve znění dodatků 1 – 7 o 
pozemky p.č. 1268/39, p.č. 1268/41, p.č. 1268/43 a p.č. 2088, vše v k.ú. Šumperk 
a dále bude v souladu s podmínkami výpůjčky prodloužena doba platnosti výše 
uvedené smlouvy o výpůjčce z termínu do 31. 12. 2022 na nový termín do 31. 12. 
2033. Po ukončení výstavby třetího hřiště pro fotbal se zázemím, bude tato stavba 
zaměřena geometrickým plánem a v souladu s tímto geometrickým plánem bude 
poté upřesněn předmět výpůjčky. 
 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2397/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 67 v domě Jana Zajíce 
 13,14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 147/2002-Zp uzavřené dne 3. 7. 
2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 00303461, 
zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a paní P. S.,  
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2958/67 v domě 
nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy č. 147/2002-Zp, kdy na straně nájemce bude namísto paní P. S.  
uvedena paní P. H.  s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření sňatku.  
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2398/08 MJP – změna usnesení RM č. 2165/08 ze dne 15.5.2008 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2165/08 ze dne 15. 5. 2008 týkajícího se uzavření dodatku 
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. Změna spočívá v doplnění 
předmětu dodatku 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 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 
2006, který se doplňuje o ustanovení, kterými se změní ustanovení čl. I odst. 2, čl. 
I. odst. 6 a čl. II. odst. 2 smlouvy 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 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 
2006, a to takto:  
čl. I odst. 2, z původního znění: 
Dle ustanovení § 135 zákona č./1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
přechází po uplynutí šestiměsíční lhůty od nalezení a odevzdání psů do útulku 
vlastnické právo k těmto psům na převádějícího (tj. na město Šumperk).  
Touto smlouvou se převádějící zavazuje bezúplatně převést vlastnické právo ke 
psům, jenž převádějícímu vznikne na základě ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 
Sb., občanského zákoníku v platném znění, na nabyvatele a nabyvatel se 
zavazuje vlastnické právo ke shora uvedeným psům přijmout a přijímat. 
na nové znění:  
Dle ustanovení § 135 zákona č./1964 Sb., Občanského zákoníku v platném 
znění, přechází po uplynutí šestiměsíční lhůty od nalezení a odevzdání psů 
do útulku vlastnické právo k těmto psům na převádějícího (tj. na město 
Šumperk).  
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čl. I odst. 2, z původního znění: 
Odchyt a převoz nalezeného psa bude zajišťovat Městská policie, která o každém 
odchyceném psu vypracuje předávací protokol. 
na nové znění:  
Odchyt a převoz nalezeného psa bude na náklady Města Šumperka 
zajišťovat Městská policie Šumperk, která o každém odchyceném psu 
vypracuje předávací protokol. 
 
čl. II odst. 2, z původního znění: 
Ve zcela výjimečných případech provádí příjem pověřený pracovník EKO servisu. 
na nové znění:  
Ve zcela výjimečných případech provádí příjem psa mimo dobu dle 
předchozího odstavce pověřený pracovník EKO servisu na náklady 
převádějícího. 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2399/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 585/2 a části p.p.č. 585/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č.  585/2 o výměře cca 
1300 m2 a části p.p.č. 585/3 o výměře 800 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:   
- kupní cena min. 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazeno min. 30% 

budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,--Kč tak, aby kupní cena byla uhrazena 
nejpozději k datu 31.12.2011  

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s  vyhotovením geometrického plánu, 
kterým bude označen předmět samotného  prodeje 

- vlastnictví k pozemku bude převedeno po zaplacení kupní ceny a  po schválení 
v orgánech města 

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

- budoucí kupující jsou povinni strpět právo podzemního a nadzemního vedení  
NN, sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 a dalších 
zapsaných   věcných břemen na KÚ  

 
       Termín: 15.07.2008 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
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2400/08 MJP – zveřejnění  prodeje části p.p.č. 585/2 a části p.p.č. 585/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č.  585/2 o výměře cca 1300 m2 a část 
p.p.č. 585/3 o výměře 800 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:   
- kupní cena min. 300,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s  vyhotovením geometrického plánu, kterým 

bude označen předmět  prodeje 
- kupující jsou povinni strpět právo podzemního a nadzemního vedení  NN, sítě 

elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 a dalších zapsaných   
věcných břemen na KÚ  

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

       Termín: 15.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2401/08 MJP – kupní ceny v případě prodeje pozemků – zahrádkářských koloniích 
 Javoříčko, U Náhonu, U Splavu, Horní Temenice 

doporučuje 
ZM schválit kupní cenu v případě prodeje pozemků na pozemcích, které  jsou 
užívány k v zahrádkářských koloniích na území města Šumperk,  v k.ú. Šumperk a 
Horní Temenice takto:  
a)  plochy k zahrádkářské činnosti bez rozlišené zastavěné plochy 70,--Kč/m2 
b)  společné přístupové plochy       30,--Kč/m2 
 
Pokud bude prokazatelné, že pozemky jsou svažité,  jejich užívání je omezeno 
jakýmkoliv vedením, podzemním nebo venkovním,  stanovuje se kupní cena         
s účelem využití  pod bodem a) na 40,--Kč/m2.  
Další podmínky:  
- dále se stanovuje možnost kupní cenu splácet  po dobu nejdéle 18 měsíců      

s povinností úhrady 1. splátky ve výši nejméně 10% kupní ceny  
- v případě sjednaných splátek kupní ceny sjednat smlouvu  o smlouvě budoucí 

kupní 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2402/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při ul. 
 Bohdíkovské 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy plynové, vodovodní, elektro vedení NN, dešťové a 
splaškové kanalizační  přípojky  pozemek  ve ZJE původ PK p.č. 1327  v  k.ú. 
Horní 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: 
M. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01  
P. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši   450,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů 
ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- stavba dešťové kanalizace a zaústění do vodoteče bude povedeno dle 
časového harmonogramu a na základě vyjádření odboru RÚI, a to z důvodu 
připravované rekultivace potoka Temence 

 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2403/08 MJP – prodej p.p.č. 2684/2, 2686, 2685, 2694 a 2687 v k.ú. Nový Malín 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.6.2008 do 26.6.2008 dle usnesení rady města 2308/08 ze dne 
5.6.2008,  prodej 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, včetně zpevněných ploch  vše v k.ú. Nový Malín,  za podmínek: 
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- účel prodeje: výstavba rekreačního areálu 
- kupující: P. K.,  Šumperk  
- kupní cena 50,--Kč/m2, včetně zpevněných ploch 
- 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 
- účastníci kupní smlouvy mezi sebou zřídí k předmětným pozemkům předkupní 

právo jako právo věcné 
- 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  

 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2404/08 MJP – změna usnesení RM č. 2072/08 ze dne 17.4.2008 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 2072/08 ze dne 17.4.2008, týkající se zúžení 
předmětu nájmu a změny výše nájemného u Bratrušovského koupaliště 
v Šumperku. Změna spočívá v úpravě účinnosti zúžení předmětu nájmu a změny 
výše nájemného, a to z původního data účinnosti 1.6.2008 na nové datum 
účinnosti 12.6.2008. 
V ostatním se předmětné usnesení RM č. 2072/08 ze dne 17.4.2008 nemění. 
 
       Termín: 30.06.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2405/08 MJP- zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 465/3 o výměře 119 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada u domu Vančurova 4, Šumperk). 

 
Účel pronájmu: 
a) vymezený prostor k domu Vančurova 4 – 82 m2 
b) pozemek pod stavbami kolen – 37 m2 
 
Sazba nájemného:  
a) 2,--Kč/m2/rok 
b) 5,--Kč/m2/rok 
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Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu neurčitá od 1.8.2008 
- povinnost úhrady nájemného 3 roky zpětně v sazbách stanovených                  

pro dané období 
- možnost provedení oplocení s finančním zajištěním výhradně ze strany 

nájemců,  povinnost odstranit oplocení v případě ukončení pronájmu 
- povinnost úhrady jednorázového poplatku za vyhotovení nájemní smlouvy ve 

výši 100,--Kč. 
       Termín: 04.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2406/08 MJP – bytová problematika – nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv na dobu určitou: 
- M. L.  na byt č. 1 v Šumperku na ulici Šumavské 21 o velikosti 1+2 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2010 , nájemné ve výši 
24,33 Kč/m²/měs.   
 

- P. H. a L. H.  na byt č. 1 v Šumperku na ulici  Banskobystrické  44   o velikosti 
1+1 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009, nájemné ve výši 
23,71 Kč//m²/měs.      

       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2407/08 MJP – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/02/02/Sk, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení splaškové kanalizace přes 

pozemek p.č. 1959/2  v k.ú. Šumperk 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene 
Společnost Sallerova výstavba Šumperk s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 
266, PSČ 431 11, IČ: 250 33 310 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb02/02/Sk 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené Podniky 

města Šumperka a.s.,  které budou nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě 
č. VBb/02/02/Sk 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/02/02/Sk ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2408/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1273/17 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1273/17 o výměře 18 
m2  v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 17. listopadu 4, Šumperk).   
Účel pronájmu:  vstup do domu 17. listopadu 4, Šumperk. 
 
       Termín: 04.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2409/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1999/6 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/6 o výměře    
30 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Reissova 21, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití. 
       Termín: 04.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2410/08 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  elektro kabelového vedení NN přes 
pozemek  p.č.   1239/27  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 
Vedlejší účastník  
A. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
E. V.,  bytem Praha 9 – Prosek, 190 00 
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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 nebude hradit za věcné břemeno 
uložené v p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk  zálohovou finanční částku při 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, finanční 
částka bude uhrazena až po vyhotovení stavby, na základě skutečného 
zaměření dle geometrického plánu, skutečná finanční částka bude uhrazena 
stranou oprávněnou z věcného  břemene straně povinné, a to Aleši a Elen 
Valentovým  

- skutečná částka za věcné břemeno bude vypočtena na základě geometrického 
zaměření skutečného stavu, kdy bude vycházeno z částky 150,--Kč/m2 
(výpočet šíře 1,5 x  X metrů dle GP x 150,-- Kč/m2) 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2411/08 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  elektro kabelového vedení NN přes 
pozemek  p.č. 342/1  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 
Vedlejší účastník  
Společnost MACTE spol. s.r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 2630/12, PSČ 787 
01, IČ: 41034546 
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 nebude hradit za věcné břemeno 
uložené v p.p.č. 342/1 v k.ú. Šumperk  zálohovou finanční částku při uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, finanční částka bude 
uhrazena až po vyhotovení stavby, na základě skutečného zaměření dle 
geometrického plánu, skutečná finanční částka bude uhrazena stranou 
oprávněnou z věcného  břemene straně povinné z věcného břemene, a to  
společnosti MACTE,  spol. s r.o. 
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- finanční částka  za věcné břemeno bude uhrazena  v maximální celkové výši 
500,--Kč  

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2412/08 MJP – realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 342/1 a st.p.č. 548 - bývalý 
 areál Hedvy, a.s. 

doporučuje 
ZM na základě přijatého záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 11. 2005 do 19. 11. 2005 dle usnesení rady města č. 4037/05 ze 
dne 27. 10. 2005, a na základě usnesení ZM č. 1574/06 ze dne 2. 3. 2006, kterým 
byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje pozemku p.č. 342/1 o 
výměře 1 964 m2 a st.p.č. 548 o výměře 550 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5428-117/2008 ze dne 18. 6. 2008 označených jako pozemek p.č. 
342/1 o výměře 1 553 m2 a st. p. č. 548 o výměře 961 m2 v k. ú. Šumperk za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba nového objektu k bydlení a občanské vybavenosti 
- kupující: MACTE, spol. s r. o. se sídlem Šumperk, Nerudova 12, PSČ: 787 01, 

IČ: 41034546 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 804.480,--Kč do 30 dnů ode dne 

uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, záloha ve výši 1.206.720,--Kč byla kupujícím uhrazena 
dne 24. 5. 2006 

- 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 

- kupující převezme práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a správy 
zemního  elektro kabelového vedení NN přes pozemek  p.č. 342/1  v k. ú.  
Šumperk ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 

- kupující zkolauduje stavbu polyfunkčního domu do 26. 4. 2010. V případě 
nesplnění této podmínky uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 10 % z celé 
kupní ceny 

       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2413/08 MJP – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1845/7 v k.ú. Šumperk   
– lokalita ul. Na Kopečku v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitost, a to část pozemku p.č. 
1845/7-ostatní plocha pozemku o výměře cca 60 m2 v obci a k. ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel: prostor pro údržbu místní komunikace 
- kupní cena: 240,--Kč/1 m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2414/08 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 11.6.2008. 
 

2415/08 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,--Kč. 
 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

2416/08 Informace o stavu školství ve městě Šumperk ve školním roce 2007/2008 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperk ve 
školním roce 2007/2008. 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2417/08 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol                 
v Šumperku  

schvaluje 
jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol v Šumperku 
k 1.7.2008: 
- PaedDr. Milana Poláška, člena zastupitelstva města Šumperka do školské rady 

Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 
- Mgr. Dagmar Skoumalovou, členku školské komise do školské rady Základní 

školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 
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- MUDr. Víta Rozehnala, člena zastupitelstva města Šumperka do školské rady 

Základní školy Šumperk, 8. května 63 
- Ing. Jaromíra Mikulenku, člena zastupitelstva města Šumperka do školské rady 

Základní školy Šumperk, 8. května 63 
- Mgr. Renatu Slavotínkovou, členku  zastupitelstva města Šumperka do školské 

rady Základní školy Šumperk, Sluneční 38 
- Ing. Romana Macka, člena zastupitelstva města Šumperka do školské rady 

Základní školy Šumperk, Sluneční 38 
- Mgr. Jaroslava Ondráčka, člena školské komise do školské rady Základní školy 

Šumperk, Vrchlického 22 
- Ing. Zdeňka Muroně, člena zastupitelstva města Šumperka do školské rady 

Základní školy Šumperk, Šumavská 21 
- Mgr. Petra Málka, vedoucího oddělení školství odboru ŠKV do školské rady:   
- Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 a Základní školy Šumperk, Šumavská 

21 
       Termín: 27.06.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2418/08 Použití investičního fondu ZŠ, 8. května 63, Šumperk 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených 
na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na opravu 
nátěru podlahy v tělocvičně školy v celkové výši do 231 tis. Kč 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

2419/08 Použití investičního fondu Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, příspěvkové organizaci, v souladu s ustanovením § 
31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, 
a to na opravu linuxového serveru a záložního zdroje pro server a opravu 
kabeláže pro parkoviště oddělení služeb, v celkové výši do 37 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá:  Mgr. Daňková 
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2420/08 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
snížení prodejní ceny propagačního předmětu „pohled Kostela Zvěstování Panny 
Marie“ s účinností od 1.7.2008 z částky 3,50 Kč na 3,--Kč z důvodu stáhnutí 
oběživa v hodnotě 50 haléřů Českou národní bankou. 
 
       Termín: 01.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2421/08 Žádost o rozšíření OZV č. 4/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství 

bere na vědomí 
žádost Zemědělského družstva Agroholding se sídlem v Bernarticích, Bernartice 
111 o rozšíření OZV č. 4/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství.   
 

2422/08 Žádost o rozšíření OZV č. 4/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství 

ukládá 
odboru ŠKV odpovědět Zemědělskému družstvu Agroholding se sídlem 
v Bernarticích, 790 57 Bernartice, na jeho žádost s tím, že všechny došlé žádosti 
budou vyhodnoceny k 31.12.2008.      
 
       Termín: 07.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2423/08 Finanční dary absolventům bakalářského studia v Šumperku v akademickém 
roce 2007/2008 

schvaluje 
vyčlenit z částky 500 tis. Kč schválené ZM jako dar z rozpočtu města Šumperka 
Nadačnímu fondu Centra bakalářských studií pro rok 2008 finanční částku 22 tis. 
Kč, která bude použita jako finanční dar 4 nejlepším studentům – absolventům 
bakalářského studia v Šumperku, v akademickém roce 2007/2008 (17 tis. Kč) a na 
finanční dar ve výši 5 tis. Kč za vedení účastnictví NF v roce 2008. 
 
       Termín: 26.06.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2424/08 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením                 
po 22:00 hod. 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2130/08 ze dne 17.04.2008 pro Radoslava Večeřu, 
HANUŠOVICKÁ PIVNICE, Zemědělská 20 (Bratrušovské koupaliště) z 05.07.2008 
na 04.07.2008. 
 
       Termín: 26.06.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

2425/08 Změna člena sociální komise RM 

bere na vědomí 
rezignaci pana Mgr. Miroslava Podhajského z funkce člena komise sociální 
k 30.6.2008 z důvodu změny zaměstnání. 
 
 

2426/08 Změna člena sociální komise RM 

jmenuje 
pana Mgr. Miroslava Adámka, ředitele Pontis Šumperk, o.p.s., s účinností od 
1.7.2008 členem  komise sociální. 
       Termín: 01.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2427/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Šumperk, 
Temenická 109: 
- A. K.  k bytu č. 3 na ul. Temenické 109, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 

místností  
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.8.2008 do 31.7.2009 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2428/08 Hřbitov Temenice – IV. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem stavby „Hřbitov Temenice IV. etapa“ firmu Ing. Josef Janáček, 
Zahradní 22, Šumperk. 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2429/08 Stavební úpravy místní komunikace, ul. Pod Senovou, Šumperk 

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

úpravy místní komunikace, ul. Pod Senovou, Šumperk“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek 
Novotný, Ing. Marek Zapletal 

 
náhradníci 
Rudolf Krňávek, Lubomír Polášek, Ing. Jaroslava Vicencová, Ing. Hana 
Répalová, Mgr. Milan Šubrt 
 

- minimální seznam zájemců: 
STRABAG,a.s., oblast Střed-Šumperk, Zábřežská 74, Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště  
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2430/08 Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2 IN 08 03 50 s firmou FORTEX-AGS, a.s., 
který bude řešit: 
- posunutí termínu dokončení stavby do 31.05.2009 
- méněpráce, které činí 259.872,--Kč, včetně DPH  
 

       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2431/08 Stavební úpravy kaple sv. Anny na p.p.č. 86 v k.ú. Horní Temenice 

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

úpravy kaple sv. Anny na p.p.č. 86 v k.ú. Horní Temenice  
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Mgr. Petr Málek, 
Mgr. Milan Šubrt 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Eva Zatloukalová, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Ing. Hana Répalová 

 
- minimální seznam zájemců:  

W.H.A. systém, spol. s r.o., Uničovská 52, Šumperk  
FRANKIE, spol. s r.o., Na Křtaltě 37, Zábřeh 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
EZAMONT, s.r.o., Příčná 26, Šumperk 
Petr Zajíc – ZAPE, Nová čtvrť 196, Ruda nad Moravou 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2432/08 Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách na akci „Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa“ 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Stanislav 
Ficnar, CSc., Ing. Petr Kubeša 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Lenka Vrbecká, Lubomír Polášek, Ing. Milena 
Smyčková, Ing. Bořivoj Hojgr 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, 787 01 Šumperk 
Ing. Libor Tandler, Hněvotínská 426, 779 00 Olomouc 
Ing. Michal Šťastný, Tučapy 479, 783 75 Dub nad Moravou 
Konvička, s.r.o., Malá Dlážka 14, 750 02 Přerov 
Petr Hanák, 789 01 Zvole 13 
 
       Termín: 18.09.2008  
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2433/08 Komunitní centrum – hřiště 

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

na akci „Komunitní centrum – hřiště“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Zuzana Vavrušová, Ing. 
Barbara Zapletalová, Ing. Jiří Frys 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Vratislav Šula, Ing. Tomáš 
Luskač, Ing. Monika Tomanová 
 

       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2434/08 Sběrná místa – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem projektové dokumentace akce „Sběrná místa“ firmu Regioprojekt 
Morava, s.r.o., Slovanská 21, Šumperk. 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2435/08 Zateplení ZŠ Dr. E. Beneše – zadávací podmínky veřejné zakázky malého 
rozsahu 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace na akci: „Snižování energetické náročnosti budov ZŠ Dr. E. 
Beneše v Šumperku“ 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hana Kolaříková, PaedDr. 
Milan Tichý, Ing. Eva Zatloukalová 
 
náhradníci 
Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Petr Málek, zástupce ředitele 
školy, Emilie Lovichová 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
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: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2436/08 Snižování energetické náročnosti budov ZŠ Šumavská – zpracování 
projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem projektové dokumentace akce „Snižování energetické náročnosti 
budov základní školy Šumavská“ firmu Jiří Frys - stavební projekce, Langrova 12, 
Šumperk. 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2437/08 Restaurování bočního oltáře Sv. Kříže v bývalém Klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie v Šumperku   

schvaluje 
na základě doporučení  komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
restaurátorem akce: „Restaurování bočního oltáře Sv. Kříže v bývalém Klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku“ Ak.mal. Jiřího Látala, Smetanovo 
nám. 37, Litomyšl. 
 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2438/08 Restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie v bývalém klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie v Šumperku  

schvaluje 
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Restaurování obrazu 
Zvěstování Panny Marie v bývalém klášterním kostele Zvěstování Panny Marie      
v Šumperku“ a vypsat nové výběrové řízení s posunutím a prodloužením  termínu. 
 
       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2439/08 Klášterní kostel – restaurování 

ukládá 
odboru FaP přesunout z ORG 511 Restaurování sousoší Svaté Trojice na ORG 
141 Klášterní kostel (restaurování) částku 150 tis. Kč.  
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2440/08 Výjimka z OZV č. 8/2007 

schvaluje  
konání ohňostroje dne 4.7.2008 v prostorách tenisových kurtů TJ Sokol Šumperk, 
ul. Sportovní, Šumperk, v době od 21.30 hod. do 22.00 hod., v déle 5 minut.  
Pořadatelem akce, v rámci které se ohňostroj koná, je DOLS – výroba Dveří, 
Oken, Listovních Schránek, a.s., Šumperk, Nemocniční 734/13, IČ 25391941. 
 
       Termín: 04.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

2441/08 Rozpracování usnesení ZM č. 750/08 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu města na rok 2009 finanční příspěvek 
společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
který bude vyplacen po 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: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
       starosta                  1. místostarosta   

  

 
 
 

 
 


