
RM 80 – 17.09.2009

1

Spis. zn.: 81322/2009
Č.j.: 83543/2009

U S N E S E N Í

z 80. schůze Rady města Šumperka ze dne 17.09.2009

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.

4308/09 Podání žádosti o dotaci – sběrná místa

schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 
4.1. na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Šumperku“.

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4309/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu  
„Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání“ zhotovitelem stavby firmu
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh. Nabídková cena je 
4.043.666,--Kč včetně DPH.

Termín: 17.09.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4310/09 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení změny nájemce NP občerstvení 
HANDBALL při ul. Žerotínově 55, Šumperk

souhlasí
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku ze dne 1.10.2007 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2008 mezi TJ Šumperk, IČ 14617790, se 
sídlem Šumperk, Žerotínova 55 jako pronajímatelem a  panem M. L.,  bytem 
Postřelmov  jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor 
občerstvení HANDBALL v budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na st.p.č. 
1918 v kat. území Šumperk (or. budova víceúčelové sportovní haly na Tyršově 
stadionu v Šumperku), samostatného prostoru skladu piva ve sklepě budovy, 
samostatného WC pro personál v prostoru kanceláří TJ a části pozemku p.č. 
1257/51 v kat. území Šumperk o výměře    163,5 m2. 

Termín: 17.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4311/09 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení změny nájemce NP občerstvení 
HANDBALL při ul. Žerotínově 55, Šumperk

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Šumperk, IČ 14617790, se sídlem 
Šumperk, Žerotínova 55 jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Kouřilem, IČ 
11574941, místo podnikání Šumperk, nám. Jana Zajíce 12,  jako nájemcem za 
těchto podmínek:

Předmět nájmu: nebytové prostory občerstvení HANDBALL v budově bez č.p./č.e. 
občanská vybavenost na st.p.č. 1918 v kat. území Šumperk (or. budova 
víceúčelové sportovní haly na Tyršově stadionu v Šumperku), samostatný prostor 
skladu piva ve sklepě budovy, samostatné WC pro personál v prostoru kanceláří 
TJ, část pozemku p.č. 1257/51 v kat. území Šumperk o výměře 163,5 m2
  
Nájemné: za nebytové prostory 120.000,-Kč ročně, za pozemek 6.000,--Kč ročně, 
tj. celkem 126.000,--Kč ročně. Spolu s nájemným bude nájemce hradit 
pronajímateli náklady na svoz a likvidaci domovního odpadu, náklady za 
spotřebovanou elektrickou energii, vodné, stočné a náklady na tepelnou energii 
(plynové vytápění).

Doba nájmu: od 1.10.2009 do 31.12.2010 s možností prodloužení nájemní 
smlouvy dodatkem se souhlasem vlastníka nemovitostí. Možnost ukončit smlouvu 
výpovědí dle příslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

Účel pronájmu: provoz občerstvení v rámci podnikatelské činnosti nájemce 
v souladu s příslušnými předpisy o živnostenském podnikání, kdy nájemce bude 
v předmětu nájmu provozovat předmět podnikání: hostinská činnost

Nájemce není oprávněn předmět nájmu podnajímat.

Nájemce je oprávněn provádět v pronajatých nebytových prostorách stavební 
úpravy pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka  nebytových prostor. 
Součástí písemného souhlasu musí být dohoda o majetkovém vypořádání 
v souvislosti s provedenými stavebními úpravami na pronajatém majetku. 
Provede-li nájemce stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu 
vlastníka nebytových prostor a bez dohody o majetkovém vypořádání, nemá po 
skončení nájmu právo uplatňovat nárok na vypořádání hodnoty majetku, který do 
předmětu nájmu v době jeho trvání vložil a který nelze odstranit bez porušení, 
poškození či znehodnocení pronajatých nebytových prostor. 
Před uzavřením nájemní smlouvy předloží pan Zdeněk Kouřil živnostenské 
oprávnění k provozování předmětné podnikatelské činnosti, jinak nebude možné 
nájemní smlouvu uzavřít.

Termín: 17.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4312/09 MJP – pronájem stánku u hlavního stadionu v areálu Tyršova stadionu

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení RM č. 4213/09 
ze dne 20. 8. 2009  pronajmout stánek o velikosti 2,1 m x 8,0 m, situovaný na 
pozemku p.č. 1257/114 v k.ú. Šumperk, za následujících podmínek:
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461
- nájemce: Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 

3061/20, PSČ 78701, IČ 27847861
- účel: provozování občerstvení během fotbalových utkání FK SAN-JV Šumperk
- nájemné: v době provozu stánku: 500,--Kč/den vč.DPH

mimo provoz stánku: 5,--Kč/den vč.DPH
tj. celkem 16.675,--Kč ročně  

- doba nájmu: neurčitá, s účinností ode dne uzavření smlouvy
- skončení nájmu: dohodou smluvních stran nebo výpovědí, výpovědní doba činí

tři měsíce a začne běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně 
- náklady na služby spojené s užíváním stánku hradí nájemce
- nájemce není oprávněn pronajatý stánek podnajímat 

Termín: 17.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4313/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – právo 
chůze a jízdy přes pozemek p.č. 2312, p.č. 2313 a p.č. 931/1 v k.ú. Vernířovice 
u Sobotína (areál TZ Švagrov)

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu chůze a jízdy přes pozemek p.č. 2312, p.č. 2313 a p.č. 931/1 v k.ú. 
Vernířovice u Sobotína
mezi
budoucí  povinný z věcného břemene:
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 
501 68, IČ: 42196451
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461

Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy bude 
obsahovat dvě varianty ceny věcného břemene, a to dle kvality povrchu 
rekonstruované „lesní cesty Švagrov“ – varianty:

1/    400,--Kč bez DPH/ 1bm
2/ 2.700,--Kč bez DPH/ 1bm – asfaltobetonový povrch dle 
    projektové dokumentace  f. Projekce, s.r.o., 12/2007

Varianta 2/ bude realizována pouze za podmínky, že dojde k realizaci 
rekonstrukce a kolaudace „Střediska ekologické výchovy Švagrov“, ze strany 
města Šumperka.
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Předpokládaný rozsah věcného břemene je 1.390 bm.
Vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné 
výzvy budoucího oprávněného,  učiněné nejpozději do 31.12.2015, za podmínek:

a) kolaudace stavby  „Středisko ekologické výchovy Švagrov“, jejímž 
investorem je budoucí oprávněný

b) rekonstrukce „LC Švagrov“, jejímž investorem bude budoucí povinný 
c) zajištění zaměření skutečné trasy rekonstruované „LC Švagrov“, tj. přístupové 
komunikace evidované v katastru nemovitostí na p.č. 2312 a 2313 v k.ú. 
Vernířovice u Sobotína, které zajistí budoucí oprávněný.

Úhrada částky za věcné břemeno bude provedena po uzavření vlastní smlouvy o 
zřízení věcného břemene, a to na základě faktury vystavené povinným z věcného 
břemene.

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4314/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – uložení 
kabelové přípojky NN, vodovodu a právo odběru vody ze stávajícího vodního 
zdroje na pozemku p.č. 2365 v k.ú. Vernířovice u Sobotína (areál TZ Švagrov)  

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  spočívající 
v právu budoucího oprávněného k umístění, zřízení a provozování stavby 
„Středisko ekologické výchovy Švagrov" a dále v právu:
- uložení kabelové přípojky NN na pozemku parc.č. 944
- uložení kabelové přípojky NN,  uložení vodovodu na pozemku parc.č. 2312 a
- uložení vodovodu a  právu odběru vody ze stávajícího vodního zdroje na 

pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Vernířovice u Sobotína
mezi
budoucí  povinný z věcného břemene:
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 
501 68, IČ: 42196451
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461

Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene:

Předpokládaný rozsah věcného břemene je 150 bm.
Cena věcného břemene 100,--Kč/m2.

Vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné 
výzvy budoucího oprávněného,  učiněné nejpozději do 31.12.2015, za podmínek:

a) kolaudace stavby  „Středisko ekologické výchovy Švagrov“, jejímž 
investorem je budoucí oprávněný

b) rekonstrukce „LC Švagrov“, jejímž investorem bude budoucí povinný 
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Úhrada částky za věcné břemeno bude provedena po uzavření vlastní smlouvy     
o zřízení věcného břemene, a to do 30-ti dnů ode dne  podpisu vlastní smlouvy    
o zřízení věcného břemene.

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4315/09 MJP – zřízení věcného břemene chůze a jízdy a uložení inženýrských sítí na 
pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk, lokalita ul. Na Kopečku v Šumperku

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk a dále v právu 
uložení a vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a přípojky NN  v pozemku 
p.č. 1845/134 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:
Pan M. J.,  bytem Šumperk,   PSČ: 787 01  

Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného  břemene:

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí zálohu ve výši 100,--Kč včetně DPH, částka je stanovena 
dohodou, s ohledem na darovaní pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk ze 
strany budoucího oprávněného městu Šumperku a bude uhrazena do 30 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 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 dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
současně s darovací smlouvou na pozemek p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk 
v souladu s usnesením ZM č. 1315/09  ze dne 6.8.2009

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4316/09 MJP – zřízení věcného břemene chůze a jízdy a uložení inženýrských sítí na 
pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk, lokalita ul. Na Kopečku v Šumperku

schvaluje
po nabytí vlastnictví k pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk městem Šumperk, 
předání tohoto pozemku a na něm umístěné zpevněné plochy, do správy 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, ul. Slovanská 21, 
PSČ: 78701, IČ: 65138163.

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4317/09 MJP – změna usnesení č. 3655/09 - věcná břemena – vnitroblok Dvořákovo 
nám., or. mezi domy Dvořákovo nám., Bří. Čapků a Myslbekova

schvaluje
změnu usnesení RM č.  3655/09 ze dne 16.04.2009 v části stanovení podílů při 
opravě studny na p.p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk, kdy z původně podílu ve výši 1/17, 
bude nově podíl ve výši 1/16.
Ostatní podmínky uvedené v usnesení RM č. 3655/09 zůstávají beze změny.

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4318/09 MJP – změna usnesení č. 3656/09 - věcná břemena – vnitroblok Dvořákovo 
nám., or. mezi domy Dvořákovo nám., Bří. Čapků a Myslbekova

schvaluje
změnu usnesení RM č.  3656/09 ze dne 16.04.2009 takto: 
- v části stanovení podílů při opravě studny na p.p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk a 

vstupu na st.p.č. 1749/2, kdy u p.p.č. 553/14  z původně podílu ve výši 1/17, 
bude nově podíl ve výši 1/16 a u st.p.č. 1749/2 z původně podílu ve výši 1/11, 
bude nově podíl ve výši 1/10

- jednorázová úhrada za zřízení  věcného břemene se stanovuje na 4.000,--Kč 
včetně 19%  DPH

- ostatní podmínky uvedené v usnesení RM č. 3656/09 zůstávají beze změny.

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4319/09 MJP – zřízení práva provést stavbu – přístavba balkonu k bytové jednotce   
č. 1 v domě or. ozn. Denisova 8, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu v souladu s ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou město Šumperk, 
jako vlastník pozemku st.p.č. 1746/2 v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka – J. a E. 
K., bytem Šumperk  - právo provést stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě 
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or. ozn. Denisova 8, Šumperk, spočívající v přístavbě balkonu  s nadzemním 
přesahem do předmětného pozemku st.p.č. 1746/2 v k.ú. Šumperk, v rozsahu dle 
doložené projektové dokumentace.

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4320/09 MJP – smlouva o výpůjčce části pozemku st.p.č. 178 ve vlastnictví Divadla 
Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku st.  
p.č. 178 o výměře 35 m� v k.ú. Šumperk, vyznačená na snímku katastrální mapy, 
která bude přílohou této smlouvy, za následujících podmínek:
- půjčitel: Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, Komenského 312/3, PSČ 

787 01, IČ:  25875906
- vypůjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 

00303461
- doba výpůjčky: určitá, s účinností ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2016
- účel: umístění sběrného místa pro odpad (zapuštěné kontejnery) 
- skončení výpůjčky: dohodou smluvních stran 

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4321/09 MJP – pověření odboru ŽPR k zastupování města Šumperka při vydávání 
vyjádření dle ust. § 17 odst. 1, písm. e) vyhlášky č. 205/2009 Sb.

pověřuje
odbor ŽPR Městského úřadu Šumperk k zastupování města Šumperka ve věcech 
vydávání  vyjádření města Šumperka dle ust. § 17 odst. 1, písm. e) vyhlášky č. 
205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění,  s účinností od 
18.9. 2009
Současně RM uděluje vedoucímu odboru životního prostředí právo k podpisu 
tohoto vyjádření.  

Termín: 18.09.2009
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

4322/09 MJP – žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, 
Hanácká 3, souhlas s kácením 

souhlasí 
s tím, že Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, se 
sídlem Šumperk, Hanácká 3, PSČ 787 01, IČ 49589768, bude na pozemcích, 
které užívá na základě nájemní smlouvy č. MP 56/2004/Pro ze dne 6. 1. 2005 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2005, tj. pozemek parcela č. 360/1 a pozemek 
stavební parcela č. 2102, oba v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde nacházející se 
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dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a 
dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování 
bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku oprávnění Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, podat na MěÚ Šumperk, 
odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání 
povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně 
bude Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, se 
sídlem Šumperk, Hanácká 3, PSČ 787 01, IČ 00851507 nositelem i případně 
vzniklých či uložených povinností.

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4323/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2228/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. Havlíčkova

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy podzemního vedení optického kabelu  Metropolitní 
optické sítě města Šumperka přes p.p.č. 2228/1  v k.ú. Šumperk mezi
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a
budoucí povinný z věcného břemene:
Olomoucký kraj, se sídlem  Krajského  úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60 60 94 60, zastoupený správcem 
nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem  Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 70960399

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to formou jednorázové úplaty, způsob 
stanovení jednorázové úplaty je dle směrnice budoucího povinného č. 1/2006

- výše jednorázové úhrady bude stanovena na základě zaměření skutečného 
stavu, odsouhlaseném oběma stranami v protokolu o převzetí

- platba bude provedena nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu na č. ú.: 
739841/0100

- v případě nezaplacení úhrady ve stanovené lhůtě, uhradí budoucí oprávněný 
poplatek z prodlení ve výší 0,05% z celkové částky za každý den

- převzetí skutečného stavu na základě protokolu mezi městem a Olomouckým 
krajem  bude zajištěno zástupcem  MěÚ, odboru RÚI

- MěÚ, odbor RÚI předá protokol  zápisu na majetkoprávní odbor
- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 

stavby vyhotovení geometrického zaměření
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do tří měsíců od 

přejímkového řízení, návrh smlouvy bude zaslán  doporučeným dopisem 
straně  povinné z věcného břemene

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4324/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1845/134 v k.ú. Šumperk, or. ul. Na Kopečku

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní  a splaškové kanalizační  přípojky přes 
p.p.č.  1845/134  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:
manželé J. a Z. D.,  oba bytem Šumperk, PSČ 787 01

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:

- budoucí oprávněný z věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  520,-- Kč včetně 19% DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude 
uhrazena do 30 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 splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci

- veškeré stavební práce budou realizovány ve stejném časovém úseku a 
koordinovaně se stavbou přípojek pro výstavbu RD p. M. Jílka na p.p.č. 1845/8 
v k.ú. Šumperk

- odkládací podmínka - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
bude vypracována  po nabytí vlastnického práva p.p.č. 1845/134 k.ú. Šumperk 
pro město Šumperk. V případě město Šumperk by se nestalo vlastníkem  p.p.č. 
1845/134 k.ú. Šumperk, smlouva  o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene nebude  uzavřena.

Termín: 31.10.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová
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4325/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
25/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy   plynového vedení  přes p.p.č. 25/3  v k.ú. Šumperk
mezi
budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a
budoucí povinný z věcného břemene:
Olomoucký kraj, se sídlem  Krajského  úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60 60 94 60, zastoupený správcem 
nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem  Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 70960399

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 5.400,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011 

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4326/09 MJP – zveřejnění části p.p.č. 231 v k.ú. Šumperk, or.  ul.  J. z Poděbrad           
– naproti parkovišti nám. Republiky 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 231 o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou stánku 
- sazba nájemného 550,--Kč/m2/rok
- nájemce na své náklady vybuduje inženýrské sítě k napojení stánku                 

a zpevněnou plochu pod stánkem na své náklady

Termín: 20.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4327/09 MJP – ukončení nájemního vztahu založeného NS MP 55/2006/Pro/Vr k části 
p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk

schvaluje
ukončení nájemního vztahu založeného  nájemní smlouvou  MP 55/2006/Pro/Vr 
ze dne 19.10.2006 , jehož předmětem nájmu je  část p.p.č. 227 o výměře cca     
50 m2 v k.ú. Šumperk.
Nájemce: A. K.,  bytem  Šumperk
Způsob ukončení  dohodou k  datu 31.10.2009.
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu: 
- nájemné za měsíc rok  2009 , za období listopad, prosinec, bude započteno do 

nájemného za pronájem části p.p.č. 231 v k.ú.Šumperk, pokud nebude 
uzavřena nájemní smlouva na část p.p.č. 231 v k.ú. Šumperk, bude nájemné 
vráceno na účet pronajímatele do 14 dnů ode dne rozhodnutí o pronájmu části 
p.p.č. 231 v k.ú. Šumperk

- v případě, že nedojde ke dni 20.09.2009 k uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu RM schvaluje ukončení předmětného  nájemního vztahu  
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou

Termín: 20.09.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4328/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2286 v k.ú. Šumperk, or. ul. Krameriova

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 
2286 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:
J. N., bytem Šumperk,  PSČ 787 01

Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene:

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí zálohu ve výši 550,--Kč včetně 19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a bude 
uhrazena do 30 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 splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene  bude uzavřena do dvou let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci

- stavba vodovodní a splaškové kanalizační přípojky bude řešena v rámci 
realizace nové kanalizace v ulici Krameriova – termín dokončení říjen 2009

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4329/09 MJP – upřesnění rozsahu věcného břemene průchodu a průjezdu přes 
pozemek p.č,. 2340 v k.ú. Šumperk, or. vedle polyfunkčního domu manželů 
Valentových při ulici Slovanské 

schvaluje
uzavření smlouvy o změně rozsahu věcného břemene, jejíž předmětem bude 
upřesnění vymezení rozsahu věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a 
průjezdu přes pozemek p. č. 2340 v k. ú. Šumperk za účelem vstupu a vjezdu do 
domu č.p. 2808 na pozemku st.p.č. 152/3 v k. ú. Šumperk a vstupu a vjezdu na 
pozemek st. č. 152/2 v k. ú. Šumperk, kde oprávněným z věcného břemene je J. 
A., bytem Šumperk, PSČ: 787 01, povinným z věcného břemene je Město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461,  a to tak, že rozsah 
uvedeného věcné břemene bude nově vymezen geometrickým plánem. 
Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí J. A.,  bytem Šumperk  a T. a R. V.,  
bytem Nový Malín, společně, každý jednu polovinu.

Termín: 30.11.2009
Zodpovídá: Ing. Répalová

4330/09 Změna ve složení sociální komise 

bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Vlastimila Štrpky na funkci člena komise sociální ke dni 
30.09.2009 z důvodu změny zaměstnání.

4331/09 Změna ve složení sociální komise 

jmenuje
paní Ing. Marii Vychopeňovou, ředitelku Charity Šumperk, členkou sociální komise 
s účinností od 01.10.2009. 

Termín: 30.09.2009
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

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




