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Spis.zn.: 67793/2008 
                Č.j.: 68171/2008 

 
 

U S N E S E N Í  

ze 48. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.7.2008 
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. 
 

2477/08 Doplnění usnesení RM ze dne 24.7.2008 - jmenování konkurzní komise  

doplňuje 
usnesení RM ze dne 24.7.2008 o následující text: 
RM jmenuje  
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitelky Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace: 
 
Předseda konkurzní komise 
- Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta Města Šumperka   
 
Členové konkurzní komise 
- PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru ŠKV 
- Mgr. Vladimíra Dočekalová, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy, pracovnice pro MŠ 
- Mgr. Naděžda Pytlíčková, Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát 
- Aranka Jarošová, ředitelka Mateřské školy Libina 
- Zuzana Studená, vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1, příspěvková organizace 
 
Tajemnice komise 
- Zdeňka Brijarová, pracovnice oddělení školství odboru ŠKV 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2478/08 Doplnění usnesení RM ze dne 24.7.2008 – jmenování konkurzní komise 

doplňuje 
usnesení RM ze dne 24.7.2008 o následující text: 
RM jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitelky Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 
organizace: 
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Předseda konkurzní komise 
- Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperka   
 
Členové konkurzní komise 
- PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru ŠKV 
- Mgr. Vladimíra Dočekalová, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy, pracovnice pro MŠ 
- Mgr. Naděžda Pytlíčková, Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát 
- Aranka Jarošová, ředitelka Mateřské školy Libina 
- Zdenka Hlavsová, ředitelka MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 

organizace 
 
Tajemnice komise 
- Zdeňka Brijarová, pracovnice oddělení školství odboru ŠKV 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2479/08 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy (smlouva o právu provést stavbu) s Olomouckým krajem, zast. 
správcem nemovitosti ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, podle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

 2480/08 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve 
výši 20 tis. Kč pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. 
 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

2481/08 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 
spolufinancování z rozpočtu města ve výši minimálně 20 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: p. Koutný 
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2482/08 Roční vyúčtování ŠMR, a.s. 

bere na vědomí 
roční vyúčtování správy majetku města Šumperka za rok 2007 dle předloženého 
materiálu společnosti ŠMR, a.s., Šumperk, které bylo ukončeno rozdílem ve výši 
1.752.724,85 Kč. Přebytek  hospodaření bude použit na navýšení prostředků na 
plán oprav střediska 08.  
 
 

2483/08 Roční vyúčtování ŠMR, a.s. 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2378/08 ze dne 26.6.2008 – Finanční plán středisko 08 
akce průzkum a oprava nosných konstrukcí stropů a podlah objektu Jesenická 31, 
Šumperk, se mění z částky 2.300.000,--Kč na částku 4.052.724,85 Kč. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2484/08 Rozpočtová opatření Města Šumperka č. VIII roku 2008  

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru ŠKV dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

2485/08 Rozpočtová opatření Města Šumperka č. VIII roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření Města Šumperka č. VIII roku 2008: 
příjmy ve výši      27.931 tis. Kč 
výdaje ve výši     25.906 tis. Kč 
 
příjmy celkem             715.470 tis. Kč 
výdaje celkem             687.370 tis. Kč 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
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2486/08 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2008 do 30.6. 
2008 dle předloženého materiálu. 
 
 

2487/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  VV 87/91 ze dne 
9.1.1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.1992 a dodatku č. 2  ze dne 
17.3.1997, jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Nájemce: M. Ch., bytem Libina  
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“  ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2488/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  VV 88/91 ze dne 
2.12.1991, ve znění dodatku ze dne 12.3. 1997, jehož předmětem nájmu je  část 
p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: M. B.,  bytem Šumperk 
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
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Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“ ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2489/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  MP 41/2004/Pro/Vr 
ze dne 13.7.2004, jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 
v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: U. R., bytem Šumperk 
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“ ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 48 – 24. 07.2008 

 
6 

 

2490/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  MP 57/2003/Pro/Vr 
ze dne 10.12.2003, jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 2109 o výměře       
10,20 m2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: M. A.,  bytem Šumperk 
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“ ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2491/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  MP24/97/Pro/Vr ze 
dne 23.4.1997, jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 
v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: M. M.,  bytem Libina a L. H.,  bytem Šumperk 
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“ ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 
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V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         

2492/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  MP 6/2008 ze dne 
18.2.2008, jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Nájemce: M. N.,  bytem Ruda na Moravou, Hrabenov  
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za měsíc leden 2009 nebude pronajímatelem požadováno 
- nájemce ke dni 31.1.2009 předmět nájmu vyklidí, vyklizený protokolárně  předá 

pronajímateli a na své náklady ke stejnému datu odstraní stavbu stánku 
„ELVÍRA“ umístěného na předmětu nájmu 

- v případě ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, 
protokolárního předání vyklizeného předmětu nájmu  a odstranění stavby 
stánku „ELVÍRA“ ke dni 31.1.2009, pronajímatel poskytne nájemci 
jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 30ti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu 

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu, RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemci nebude 
poskytnuta jakákoliv finanční částka ze strany pronajímatele. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         

2493/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít s uživatelem pozemku T. P.,  bytem Šumperk,  dohodu o ukončení 
bezdůvodného užívání části p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. Šumperk a to k 
datu 31.1.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení 
bezdůvodného užívání části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk:  
- uživatel uhradí do 14ti dnů ode dne podpisu dohody finanční částku ve výši 

5.660,--Kč, což by odpovídalo nájemnému pro daný účel za období 1.1.2008-
31.12.2008 
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- uživatel pozemku ke dni 31.1.2009 předmět bezdůvodného užívaného 

pozemku vyklidí, vyklizený protokolárně  předá vlastníku pozemku p.č. 2109 v 
k.ú. Šumperk, tj městu Šumperk,  a na své náklady ke stejnému datu odstraní 
stavbu stánku „ELVÍRA“ umístěného na dané části p.p.č. 2109  v k.ú. Šumperk  

-  v případě ukončení bezdůvodného užívání části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 
dohodou ke dni 31.1.2009, vyklizení, protokolárního předání vyklizené části 
p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk  a odstranění stavby stánku „ELVÍRA“  ke dni 
31.1.2009,  poskytne město Šumperk, jako vlastník p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 
T. P.,  bytem Šumperk, jednorázovou finanční částku 50.000,--Kč, a to ve lhůtě 
30ti dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části p.p.č. 2109 v k.ú. 
Šumperk, který byl užíván T. P.  

 
V případě, že nedojde ke dni 31.8.2008 k uzavření dohody o ukončení užívání 
pozemku, RM schvaluje podat žalobu na vyklizení pozemku v termínu do 
30.9.2008. 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2494/08 MJP – stánky při ul. 17. listopadu, Šumperk 

ruší 
usnesení RM č. 1816/08 ze dne 14.2.2008, kterým byl schválen pronájem části 
p.p.č. 2109 o výměře 10,29 m2 v k.ú. Šumperk, nájemce T. P.,  bytem Šumperk, 
z důvodu přijetí jiného způsobu řešení užívání předmětné části pozemku. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2495/08 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2007 

bere na vědomí 
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les informaci o 
výsledcích hospodaření MS Šumperský les  za rok 2007. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2496/08 MJP – zápočet na nájemné MS Šumperský les za rok 2007 

schvaluje 
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III. nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, podle 
kterého se na stanovené roční nájemné ve výši 25.000,--Kč v roce 2007 
započítávají podle předložené zprávy o hospodaření MS  Šumperský les  za rok  
2007 náklady a zhodnocení majetku  provedené MS Šumperský les na majetku  
držitele honitby. 
Započítává se z předloženého zhodnocení hospodaření celá  částka nájemného 
ve výši 25.000,--Kč. 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2497/08 MJP – zápočet na nájemné MS Šumperský les za rok 2007 

schvaluje 
pro stanovení nájemného v roce 2008 nežádat jeho valorizaci ve smyslu čl. III. 
odst. 3 nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze dne 2.4.2003. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2498/08 MJP – dodatek č. 4 k NS MP-15/2003 ze dne 2.4.2003 

schvaluje 
           uzavření dodatku  č. 4 k nájemní smlouvě MP-15/2003 ze dne 2.4.2003  

mezi   
pronajímatel: 
Městem Šumperk, zastoupeným  starostou města Mgr. Zdeňkem Brožem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a  
Nájemce: 
Myslivecké sdružení Šumperský les, IČ: 63696959, reg. MV ČR dne 23.2.1996 
pod čj. II/s-08/1-29336/96-R, zastoupené statutárním zástupcem MUDr. Zdeňkem 
Štěpánem, bytem Nový Malín 459, PSČ 788 03, IČ: 63696959 
Dodatkem č. 4 dojde k doplnění textu  článku III. odst. I., a to 
„v souladu s ustanovením článku III. odst. 1 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003 bude  nájemné ponecháno ve výši 25.000,-- Kč ročně k celku  po 
dobu platnosti této nájemní smlouvy“.  
Dále bude doplněn  text článku III. odst. 2 – „ Zpráva o  ročním hospodaření bude 
předložena nejpozději do 31.3. následujícího  roku. V případě, že tato podmínka 
nebude dodržena, uhradí  nájemce  smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny 
nájemného“. 
Ostatní text nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze dne 2.4.2003. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2499/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek p.p.č. 2255/1 v k.ú. Šumperk (or. ul. M.R.Štefánika)  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  telefonního vedení přes pozemek  p .p.č. 
2255/1 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 Telefónika O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336 
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  1.000,--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., v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2500/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek st.p.č. 1124/1 v k.ú. Šumperk (or. za Kauflandem při ul. Reissově) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení VN přes pozemek  
st.p.č. 1124/1 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 
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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  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  900,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 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. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 15.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2501/08  MJP – dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/21/07/Foj   

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/21/07/Foj ze dne 21.8.2007  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
společnost NIMIRU, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, PSČ 
580 01, Č: 252 76 387  
vedlejší  účastník smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Jindřichem 
Kašpárkem, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ: 26823322 
z důvodu uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Zálohová finanční částka za věcné břemeno ve výši 24.000,--Kč, která  byla 
uhrazena dne 12.9.2007 společností NIMIRU, spol. s.r. o., bude vrácena na účet 
této společnosti. 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2502/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
984/7, 987/4 a další v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení  a  správy  plynové přípojky přes p.p.č.  984/7, p.p.č. 987/3, 
p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/8, p.p.č. 999/49, p.p.č.  1093/32 a p.p.č. 1093/62 v k.ú. 
Šumperk  
právu uložení  a  správy  vodovodní přípojky, vodovodu a vodovodní 
přeložky  přes  984/7, p.p.č. 987/3, p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/11, p.p.č. 987/8,  
p.p.č. 999/49, p.p.č. 1093/32, p.p.č. 1093/62 v k.ú. Šumperk 
právu uložení dešťové kanalizace přes p.p.č. 2159/4 v k.ú. Šumperk 
právu uložení a správy  telefonního vedení přes   p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/3, 
p.p.č. 987/4,  p.p.č. 987/8, p.p.č. 999/49,  p.p.č. 1093/32,  p.p.č. 1093/62 v k.ú.  
Šumperk 
právo a správa uložení kabelů VO přes p.p.č. 927/62,p.p.č. 927/74, p.p.č. 
983/6, p.p.č. 984/6, p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/3, p.p.č. 987/11, p.p.č. 987/7, p.p.č. 
987/8, p.p.č. 987/9, p.p.č. 999/17,p.p.č. 999/49, p.p.č. 1067/5, p.p.č. 1067/23, 
p.p.č. 1093/9, p.p.č. 1093/32, p.p.č.  
1093/33, p.p.č. 1093/34, p.p.č. 1093/45, p.p.č. 1093/46, p.p.č. 1093/47, p.p.č. 
1093/48, p.p.č. 1093/49, p.p.č. 1093/53, p.p.č. 1093/58, p.p.č. 1093/59, p.p.č 
1093/60, p.p.č. 1093/62, p.p.č.  
1093/63, p.p.č. 1093/64, p.p.č. 1093/65,p.p.č. 1093/66, p.p.č. 1093/67, p.p.č. 
1093/68 v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
společnost IPROX ST, s.r.o., se sídlem Praha – Michle, O 1159/65, PSČ 140 00, 
IČ: 27924106 
vedlejší  účastník smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Jindřichem 
Kašpárkem, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ: 26823322 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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  24.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- k napojení na STL plynovod byl vydán předběžný souhlas,  uložení plynového 
vedení je podmíněno souhlasem společnosti SMP NET s.r.o., jedná se o 
možnost napojení z hlediska kapacity STL plynovodu, tato podmínky byla  
uvedena  i v předběžném souhlasu 
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- v případě, že budou dotčeny pozemky uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí 

směnné smlouvy  č. Obch. 34/07-Šv, a to část p.p.č. 984/7, část p.p.č. 987/4, 
část p.p.č. 987/11 (pozemek vznikl  z p.p.č. 987/4 na základě GP č. 5092-
523/2006 ) a část p.p.č. 987/3 vše v k.ú. Šumperk, uzavře společnost SPIKAS  
Šumperk s.r.o.  (v případě, že bude již vlastníkem částí jmenovaných 
pozemků) smlouvu o zřízení  věcného břemene se společností IPROX ST, 
s.r.o. spočívající v právu uložení a    správy inženýrských sítí, a to za stejných 
finančních podmínek, které budou    uvedeny ve smlouvě o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene  mezi městem Šumperk a společností Budoucí 
oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování stavby 
vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou  (město Šumperk + SPIKAS Šumperk, s.r.o.) 
z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s., uvedené 

ve vyjádření ze dne 18.6.2007  
Termín:  30.09.2008   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

2503/08 MJP – změna ve složení komise kultury a letopisecké 

bere na vědomí 
rezignaci pana Vladimíra Valoucha, propagačního referenta Vlastivědného muzea, 
na členství v komisi kultury a letopisecké k 31.7.2008. 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

2504/08 Kulturní akce 

neschvaluje 
výpůjčku pozemku bývalé městské skládky v Temenici za účelem konání 
hudebně-kulturní akce dne 8.8.2008 dle žádosti pana V. V.  
 
       Termín: 28.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2505/08 Kulturní akce 

neschvaluje 
udělit výjimku dle čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví, pro hudebně-kulturní akci dne 
8.8.2008 dle žádosti pana V. V.   
 
       Termín: 28.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2506/08 Nákup díla umělecké hodnoty 

schvaluje 
nákup předmětu kulturní hodnoty: Jan Hrachovina - Jazzmann (olej na plátně, 
1999) v celkové finanční hodnotě 45.998,--Kč, včetně DPH. 
 
       Termín: 25.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2507/08 MJP – regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 2. etapa, 
část parkoviště 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Regenerace 

panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 2. etapa, část parkoviště“ 
- hodnotící komisi ve složení:  

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek 
Novotný, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci  
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Lubomír Polášek, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Hana Répalová 
 

- minimální seznam zájemců ve složení:  
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 
SART-stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 1, Šumperk 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště 
 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2508/08 Průmyslová zóna IV – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Průmyslová zóna IV – 
zpracování projektové dokumentace“, zhotovitelem projektové dokumentace firmu 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s.r.o., Lidická 56, Šumperk. 
 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2509/08 Rekonstrukce místní komunikace – komunikace mezi ul. Bohdíkovskou a ul. 
Potoční 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce místní komunikace – komunikace mezi ul. Bohdíkovskou a ul. 
Potoční“, zhotovitelem stavby firmu SART – stavby a rekonstrukce, a.s., 
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk. 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2510/08 Rekonstrukce místní komunikace – komunikace mezi ul. Bohdíkovskou a ul. 
Potoční    

ukládá 
odboru FAP navýšit ORG 513 Most Potoční o částku 2 mil. Kč. 
 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2511/08 Stavební úpravy místní komunikace, ul. Pod Senovou, Šumperk 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy místní komunikace, ul. Pod Senovou, Šumperk“ zhotovitelem 
stavby firmu KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál. 
 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2512/08 Stavební úpravy budovy III. ZŠ, ul. 8 května 63  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do maximální částky 81.223,--Kč včetně DPH ke SOD č. 
06/08 s firmou JAN a CO, spol.  s r.o., který bude řešit provedení méněprací a 
víceprací v rámci akce „Stavební úpravy budovy III. ZŠ – 1. etapa“ -  stavební 
úpravy šaten. 
       Termín: 28.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.      Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta          1. místostarosta 

 


