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 Spis.zn.: 82274/2008 

    Č.j.: 84075/2008 
 

 

U S N E S E N Í  

z 51. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.9.2008 
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. 
 

2640/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2008: 
příjmy ve výši   15.900 tis. Kč 
výdaje ve výši    16.944 tis. Kč 
 
příjmy celkem   740.439 tis. Kč 
výdaje celkem   710.463 tis. Kč 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
  

2641/08 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Římskokatolickou farností 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka 
s Římskokatolickou farností Šumperk, zast. P. Ing. Vojtěchem Kološem, Kostelní 
náměstí 2, 787 01 Šumperk, IČ: 48005541 na částku 255 tis. Kč z programu 
regenerace MPZ na rok 2008. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2642/08 Inventarizace majetku města Šumperka 

schvaluje  
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2008 
- provedení inventarizace závazků k 31.12.2008 
- složení hlavní inventarizační komise 
 

       Termín: 10.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2643/08 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi jmenovat dílčí inventarizační skupiny. 
 
       Termín: 20.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2644/08 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit 
radě města Šumperka. 
 
       Termín: 27.02.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2645/08 Rozpočtový výhled města Šumperka na roky 2009-2011 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na roky 2009-2011 dle předloženého 
návrhu. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

2646/08 Rozpracování usnesení ZM č. 886/08 

ukládá 
odboru FAP začlenit dotaci pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ: 
14617790 ve výši 3.300.000,--Kč do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 
2009.  
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing.Peluhová 
 

2647/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení RM č. 1227/07, 1907/08, 2007/08, 2026/08, 2043/08, 
2044/08, 2072/08, 2097/08, 2098/08, 2165/08, 2180/08, 2181/08, 2182/08, 
2183/08, 2184/08, 2185/08, 2186/08, 2271/08, 2272/08, 2275/08, 2303/08, 
2320/08, 2328/08, 2356/08, 2380/08, 2390/08, 2392/08, 2396/08, 2402/08, 
2407/08, 2415/08, 2434/08, 2437/08, 2438/08, 2444/08, 2463/08, 2477/08, 
2478/08, 2479/08, 2484/08, 2485/08, 2494/08, 2495/08, 2496/08, 2497/08, 
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2504/08, 2505/08, 2506/08, 2507/08, 2508/08, 2509/08, 2510/08, 2513/08, 
2514/08, 2515/08, 2516/08, 2517/08, 2520/08, 2521/08, 2522/08, 2523/08, 
2524/08, 2526/08, 2527/08, 2528/08, 2530/08, 2531/08, 2534/08, 2537/08, 
2538/08, 2541/08, 2542/08, 2543/08, 2544/08, 2545/08, 2546/08, 2547/08, 
2548/08, 2549/08, 2551/08, 2552/08, 2553/08, 2554/08, 2556/08, 2557/08, 
2558/08, 2562/08, 2563/08, 2564/08, 2565/08, 2568/08, 2570/08, 2571/08, 
2572/08, 2574/08, 2575/08, 2576/08, 2355/08, 2462/08, 2511/08. 
 
 

2648/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
1014/07 do 31.10.2008  Z: PaedDr. Kolaříková, Ing. Bittnerová 
2006/08 do 31.03.2009  Z: Ing. Répalová 
2315/08 do 30.10.2008   Z: Ing. Répalová 
2394/08 do 31.12.2008   Z: Ing. Répalová 
2432/08 do 20.10.2008   Z: Ing. Bittnerová 
2461/08 do 09.10.2008  Z: Ing. Bittnerová 
2466/08 do 09.10.2008   Z: Ing. Bittnerová 
2480/08 do 30.09.2008   Z: Mgr. Brož 
2500/08 do 31.10.2008   Z: Ing. Répalová 
2512/08 do 09.10.2008   Z: Ing. Bittnerová 
 
 

2649/08 MJP – podnájem části NP na č.p. 1326, or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk 

schvaluje 
podnájem části nebytového prostoru na č.p. 1326, orientační označení 17. 
listopadu 5, 787 01 Šumperk, o výměře cca 66 m2, pronajatého společnosti   
s.r.o., zastoupené Vlastimilem Hromkem, se sídlem Radniční 11,    787 01 
Šumperk, IČ 48390615, pro podnájemce Miroslava Dudychu, bytem Za Školou 
919, 789 61 Bludov, IČ 70600597, 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: 30.09.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2650/08 MJP – změna finančního plánu oprav a investic na rok 2008 

schvaluje  
změnu finanční plánu oprav a investic na rok 2008: 
středisko 06 
ruší akci – Langrova 34 – oprava kl.prvků, odvodnění zadního traktu, oprava 
omítek ve výši 500.000,--Kč. 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2651/08 MJP – plán oprav a investic Nemocnice 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 5384 - Chirurgický komplex – vybudování tří orthopedických ambulancí
           1.450.000,--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   
           1.450.000,--Kč 
 
Prostředky určené pro řešení havarijní situace propadnutí vozovky - generální 
oprava                     532.000,--Kč 
 
Celkem fond investic                8.832.000,--Kč 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2652/08 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 29 v k.ú. 
Dolní Temenice (or. ul. Pod Senovou)    

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  plynové přípojky přes pozemek p.č.  29 v  k.ú. Dolní 
Temenice 
mezi 
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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: 
R. Š.,  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  180,--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 15 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2653/08 MJP – zveřejnění záměru města směnit p.č. 781, parcela ve ZJE a p.č. 779, 
parcela ve ZJE ve vlastnictví města Šumperka za p.p.č. 949/7, a další v k.ú. 
Horní Temenice ve vlastnictví J. K.  

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit  p.č. 781 parcela ve ZJE o výměře 5726 m2 a 
p.č. 779 parcela ve ZJE o výměře 1442 m2 ve  vlastnictví města Šumperk, se 
sídlem nám.Míru 1, IČ00303461 za  p.p.č. 949/7 o výměře 4840 m2, p.p.č. 949/5 o 
výměře 1340 m2 a část p.p.č. 949/1 o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice,  ve vlastnictví J. K., bytem Bohdíkov, za podmínek:  
- směna pozemků bez finančního dorovnání 
- město Šumperk zajistí vyhotovení směnné smlouvy, uhradí náklady spojené s 

vyhotovení znaleckého posudku, vypracuje přiznání daně z převodu 
nemovitostí  

- daň z převodu nemovitostí bude hrazena účastníky smlouvy podílem každý 1/2   
z vypočtené částky Jiří Komárek uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2654/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 658/078 

ruší 
usnesení RM č. 658/07 ze dne 19.4.2007, kterým byla zveřejněna  směna 
pozemků mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, IČ 00303461 a J. K.,  
bytem Bohdíkov. 
 
       Termín: 19.9.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2655/08 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1726 v k.ú. Šumperk (or. ul. Balbínova) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  st.p.č. 1726 o výměře 237 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupní cena 105,--Kč/m2 , která bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

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

 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2656/08  MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1446 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Banskobystrická) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  st.p.č. 1446 o výměře 238 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupní cena: zastavěná  část pozemku pod domem 180 m2 ...... 105,--Kč/m2 , 

nezastavěná část – dvůr 58 m2 ............ 300,--Kč/m2, která bude uhrazena do 
30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2657/08 MJP – prodej garáže a části p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  garáž na části p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk 
současnému nájemci objektu K. P.,  bytem Šumperk, z důvodu jiného řešení 
majetkoprávních vztahů p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk jako celku. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2658/08 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1468 a části p.p.č. 1469/1, vše 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1469/1 o výměře cca 
1306 m2 a p.p.č. 1468 o výměře 1105 m2  vše v k.ú. Šumperk, včetně oplocení, 
za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu 8. května 39, Šumperk  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši  min 10% kupní ceny, dále bude kupní 
cena splácena po dobu 48 měsíců   

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

 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2659/08 MJP – problematika prodeje pozemků u obytných domů, které nejsou 
oploceny 

doporučuje ZM 
schválit pravidlo určování kupní ceny při prodeji pozemků u obytných domů, které 
jsou ve  spoluvlastnictví  fyzických osob, kde dříve město Šumperk tyto domy do 
spoluvlastnictví nebo převodem bytových jednotek odprodalo. V těchto případech 
se stanovuje kupní cena 300,--Kč/m2 bez rozdílu určení druhu pozemku. Pokud 
bude rozhodnuto ponechat si ve vlastnictví města část pozemku jako rezervu pro 
rozšíření komunikace nebo chodníků, bude geometrický plán vyhotoven nákladem 
prodávajícího, tj. městem Šumperk. Jiné dělení pozemků bude hradit kupující. 
 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2660/08 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1464/1 a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodeje p.p.č. 1464/1 o výměře 423 m2,  st.p.č. 1036/3 o 
výměře 13 m2, st.p.č. 1036/4 o výměře 591 m2 a p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2 v 
k.ú. Šumperk, včetně oplocení , za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu 8. května 37, Šumperk  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku a  paušální poplatek ve 

výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy  
 

Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2661/08  MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1464/1 a dalších v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1464/1 o výměře 423 m2, 
st.p.č. 1036/3 o výměře 13 m2, st.p.č. 1036/4 o výměře 591 m2 a p.p.č. 1464/2 o 
výměře 276 m2 v k.ú. Šumperk, včetně oplocení, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu 8. května 37, Šumperk  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši  min 10% kupní ceny, dále bude kupní 
cena splácena po dobu nejdéle 36 měsíců   

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

 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2662/08 MJP – změna usnesení RM č. 2179/08 – zastupování města Šumperka ve 
správních řízeních 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 2179/08 ze dne 15.5.2008, týkající se zastupování 
města Šumperka ve správních řízeních. Změna spočívá, s účinností od 1.10.2008, 
ve vypuštění části textu  usnesení, a to část:  
 
„ŠMR, a.s., Dr. E. Beneše 5, Šumperk se pověřuje zastupováním města 
Šumperka ve všech správních úkonech v celém správním řízení, vedeným 
příslušnými orgány  státní správy na objektech v jejich správě  
ŠMR, a.s., může pověřit i jinou organizaci zastupováním ve správních úkonech 
v rámci správního řízení vedeného příslušnými orgány státní správy na objektech 
v jejich správě“, 
 
 



RM 51 – 18.09.2008 

 
9 

 
která se nahrazuje novým textem: 
 
„Odbor MJP se dále pověřuje zastupováním města Šumperka ve všech 
správních úkonech v celém správním řízení, vedeným příslušnými orgány  
státní správy na objektech (budovách), které přejdou do jeho správy 
1.10.2008“  
 
V ostatním se usnesení rady města č. 2179/08 ze dne 15.5.2008 nemění. 
 
       Termín: 01.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2663/08  MJP – změna usnesení ZM č. 817/08 – stanovení KC v zahrádkářských 
koloniích určených k prodeji na území města Šumperka 

doporučuje ZM 
trvat na podmínkách  usnesení  ZM číslo 817/08 ze dne 24.7.2008, kterým byla 
stanovena kupní cena v zahrádkářských koloniích, které jsou určeny k prodeji na 
území města Šumperka, k.ú. Šumperk a Horní Temenice.  

 
Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2664/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice (or. Bohdíkovská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  vodovodní přípojky přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 
1327 v  k.ú.  Horní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
J. a P. Č.,  oba bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o   zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy 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  210,--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 15 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 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene  bude stavbu vodovodní přípojky 
koordinovat s projektovou dokumentací „Regulace potoka Temence“, která se 
provádí po etapách 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2665/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1053/1 v k.ú. Šumperk (or. Bělidlo) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  vodovodní přípojky přes p.p.č. 1053/1 v  k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
E. K. P., bytem Praha 12,  PSČ 143 00 
Podmínky uzavření smlouvy o   zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy 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 100,--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 15 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2666/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1053/1 v k.ú. Šumperk (or. Bělidlo) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  vodovodní přípojky přes p.p.č. 1053/1 v  k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
ALLIANCE XXI CENTURY, s.r.o., se sídlem Žerotínova 400/87, Šumperk, IČ: 
26132478 
Podmínky uzavření smlouvy o   zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy 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  100,--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 15 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2667/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1053/1 v k.ú. Šumperk (or. Bělidlo) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  vodovodní přípojky přes p.p.č. 1053/1 v  k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
M. G., bytem Dlouhomilov, PSČ 789 76 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy 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  100,--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 15 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2668/08 MJP – změna označení účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 46 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 137/2002-Zp, uzavřené dne 15.7. 
2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 00303461, 
zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a  R. Š. 
bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2958/46 v domě 
nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy č. 137/2002-Zp, kdy na straně nájemce bude namísto  R. Š.  
uvedena R. M. s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření sňatku.  
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2669/08 MJP – úschova uměleckých děl u Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o úschově těchto movitých věcí – umělecká díla: 
 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Nebeské prameny, dřevěné skulptury 
- ak. mal. Miroslav Koval: Kompozice, obraz (kombinovaná technika) 
- Anežka Kovalová: Rozhraní, kresby – papír, uhel, 1996 
- ak. mal. Lubomír Bartoš:  

1. Jaro v Temenici, obraz – olej na plátně, 1968 
2. Černá kompozice, obraz – olej na plátně, 1969 

 
za těchto podmínek: 
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- složitel: Město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- schovatel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel smlouvy: umístění předmětu úschovy v prostorách (depozitáři) schovatele.  
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
- smlouvu je možné ukončit výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy ze 

strany složitele, pokud schovatel neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající 
mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 747 a 753 občanského zákoníku. 
Výpovědní doba činí v těchto případech 3 měsíce ode dne písemného 
doručení výpovědi druhé smluvní straně, předání a převzetí uschovaných věcí 
na konci úschovy potvrdí obě smluvní strany písemným protokolem 

- schovatel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení uschované věci 
smluvní pokutu, a to ve výši ceny předmětu úschovy v době její ztráty či zničení 
dle znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo složitele 
na náhradu škody. 

- bude-li složitel potřebovat uschované věci na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí schovatele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- schovatel bude informovat složitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu úschovy 

- schovatel není oprávněn uschované věci půjčovat jiným osobám bez souhlasu 
schovatele 

       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2670/08 Dodatek č. 5 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
VBb/26/06/Foj 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/26/06/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení zemního kabelového 

vedení NN přes pozemek p.č. 2231 a p.p. 2247 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 SAN-JV s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se sídlem 
Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 5  ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 

které budou nedílnou součástí dodatku č. 5 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  4.700,--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 15 dnů 
ode dne uzavření dodatku č. 5 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/26/06/Foj 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

dodatku č. 5  ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9“ 

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 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 
 

2671/08 MJP – dodatek č. 1 k NS č. SS0/Záb-Šum/2008/01  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008 dle usnesení rady města č. 2589/08 ze 
dne 28. 8. 2008, uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SSO/Záb-
Šum/2008/01 ze dne 19. 3. 2008 uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám.  Míru 1, PSČ: 787 93,  IČ: 00303461,  jako pronajímatelem a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správou Olomouc, 
se sídlem Olomouc, Nerudova 1, PSČ: 772 58, jako nájemcem.  
Dodatkem č. 1 dojde k rozšíření předmětu nájmu o část p.p.č. 755/14 o výměře 
cca 26 m2, část p.p.č. 832/57 o výměře cca 900 m2, část p.p.č. 832/10 o výměře 
cca 80 m2 a část p.p.č. 832/7 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Šumperk,  pod 
účelovou komunikací za účelem realizace stavby „Elektrizace trati Zábřeh-
Šumperk“, a to za těchto podmínek: 
- z důvodu rozšíření předmětu nájmu uhradí nájemce nájemné stanovené 

paušální jednorázovou částkou ve výši 1.000,--Kč k celku, a to do 30 dnů ode 
dne uzavření dodatku č. 1  

- doba nájmu: určitá ode dne uzavření dodatku č. 1 do 31. 12. 2008 
- dodatek č. 1 vyhotoví na své náklady nájemce 
- ostatní ujednání nájemní smlouvy č. SSO/Záb-Šum/2008/01 ze dne 19. 3. 

2008 zůstanou beze změny 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2672/08 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemek p.č. 2116 v k.ú. 
Šumperk (pozemek pod komunikací III. třídy, směr Šumperk – Třemešek) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést pozemek p. č. 2116 o 
výměře 4 745 m2 v k. ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 

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

IČ: 0303461 
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- nabyvatel: Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 
6609460, se správou majetku vykonávanou Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, IČ: 
70960399 

- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
       Termín: 03.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2673/08 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části pozemku p.č. 
610/1 a části pozemku p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části pozemku p. č. 
610/1 o výměře cca 45 m2 a části pozemku p. č. 588/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. 
Hraběšice za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: vybudování výpustného potrubí a kamenného 

opevnění břehu potoka pro účely stavby „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ 
- kupní cena:  18,--Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o uzav ření 

budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní bude uzavřena na dobu určitou, a 

to do 31. 12. 2011 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 

souhlasu ke stavbě „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“,  po zaměření 
skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
31.12.2011 

- kupující na své náklady zajistí odnětí předmětných částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

       Termín: 03.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2674/08 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka odprodat NP č. 1646/1 v domě or. 
ozn. nám. Republiky 1-5 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nebytový prostor č. 1646/1 o 
výměře  173,02 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 375/10000 na společných 
částech domu č.p. 1642, 1643, 1644, 1645 a 1646 na stavební parcele č. 1912 
v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 375/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 1912 o výměře 1421 m2 v k. ú. 
Šumperk, or. ozn. nám. Republiky 1-5, Šumperk. 
 
       Termín: 03.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2675/08 MJP – působnost v oblasti ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti 
dle ust. § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

svěřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.10.2008 odboru správnímu a vnitřních 
věcí Městského úřadu Šumperk  působnost v oblasti ukládání pokut ve věcech 
samostatné působnosti obce  dle ust. § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
       Termín: 01.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

2676/08 MJP – dodatek č. 4 k NS uzavřené mezi městem Šumperk a společností 
Šumperská nemocnice, a.s., na areál nemocnice v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperská nemocnice a.s.   
(dříve Nemocnice Šumperk spol. s r.o.) jako nájemcem na nemovitosti v areálu 
nemocnice v Šumperku, která byla schválena usnesením rady města č. 4150/05 
ze dne 1.12.2005. Předmětem dodatku č. 4 je úprava textu  nájemní smlouvy v čl. 
IV,  bod 1, písm. b), d)  tak, že nájemné v těchto případech bude nájemce ve 
smlouvě stanoveným způsobem poukazovat na bankovní účet pronajímatele 
města Šumperka č. ú. 19-1905609309/0800, VS: 7020000013. V této souvislosti 
dojde rovněž k úpravě textu v čl. V, bod 4.4. písm. b), c) tak, aby tento text byl 
v souladu s úpravou platby nájemného na bankovní účet pronajímatele města 
Šumperka. 
       Termín: 01.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
         Ing. Répalová 

2677/08 MJP – bytová problematika – nájemní smlouvy  

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na základě vyhodnocení žádostí dle Opatření č. 
10/2008:  
- V. B. a P. B.  na byt č. 27 o velikosti 1+3 obytných místností v Šumperku na 

ulici Kmochově 2 
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.10.2008 do 30.9.2009, smluvní nájemné 
ve výši  34,--Kč/m²/měs.   

                     
- J. M.  na byt č. 14 o velikosti 1+1 obytných místností  v Šumperku na ulici  

Jeremenkově 19        
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.10.2008 do 30.9.2009,  smluvní nájemné 
ve výši   34,--Kč/m²/měs      

 
- L. J.   na byt č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici 

Banskobystrické 41 
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.10.2008 do 30.9.2009, smluvní nájemné 
ve výši  34,--Kč/m²/měs   
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- L. B.  na byt č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici   
Jeremenkově 19        
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.10.2008 do 30.9.2009,   smluvní nájemné 
ve výši   34,--Kč/m²/měs.      
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2678/08 MJP – bytová problematika – nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na dobu určitou: 
- J. Ř.  na byt č. 18 v Šumperku na ulici Jeremenkově 19  o velikosti 1+1 

obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 1.11.2008 do 31.10.2009, nájemné ve výši 
31,--Kč/m²/měs.   

                    
- P. K. a D. K.  na byt č. 20 v Šumperku na ulici  Čsl. armády 22    o velikosti 1+3 

obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.12.2008 do 31. 5. 2009, nájemné ve výši  

     34,--Kč/m²/měs.      
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2679/08 MJP – bytová problematika – nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
- K. V. a H. V.  na byt č. 3 v Šumperku na ulici Lidické 77     o velikosti 1+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/ m²/měs.      
 

- R. F. na byt č. 6 v Šumperku na ulici Zahradní o velikosti 1+2 obytných 
místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/ m²/měs.      
 

- J. H. na byt č. 3 v Šumperku na ulici Vančurově 17 o velikosti 1+2 obytných 
místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/ m²/měs.      
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2680/08 MJP – bytová problematika – nesouhlas s podnájmem obecního bytu 

schvaluje 
nesouhlas s podnájmem obecního bytu č. 5 v Šumperku na ulici Zahradní 11, 
nájemce K. K.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2681/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 494/4 v k.ú. Šumperk (or. 
za stávající zástavbou RD při ul. Bludovské) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 494/4 o výměře 520 m² v k.ú. 
Šumperk (or. pozemek při ul. Bludovské v Šumperku). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití 
       Termín: 29.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2682/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/28 v k.ú. 
Šumperk (or. část zahrady u domu Balbínova 20)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/28 o  výměře 80 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada u domu Balbínova 20 v Šumperku). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, zelená plocha, přístupy 
 
       Termín: 29.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2683/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/11 v k.ú. 
Šumperk (or. část pozemku za domem Denisova 4) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/11 o  výměře 24 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. vymezený prostor k domu Denisova 4, Šumperk). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití 
 
       Termín: 29.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2684/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2248/1 a další v k.ú. Šumperku (or. ul. Langrova)  

schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy splaškové kanalizace přes p.p.č. 2248/1 a p.p.č. 307/4 

v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy dešťové kanalizace přes p.p.č. 2248/1, p.p.č. 307/4 a 

p.p. č. 307/1 v k.ú. Šumperk 
- v právu uložení a správy vodovodu přes p.p.č. 2248/1, p.p.č. 307/4, p.p.č. 

307/1 v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy přípojky NN přes p.p.č. 2248/1, p.p.č. 307/4 a p.p.č. 

307/1 v k.ú. Šumperk 
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- v právu uložení a správy VO přes p.p.č. 2248/1, p.p.č. 307/4 , p.p.č. 307/1 a 
p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk 

- právu uložení a správy vedení TKR Telefónica přes p.p.č. 307/4 a p.p.č. 307/1 
v k.ú. Šumperk 

- právu uložení a správy vedení UPC přes p.p.č. 307/4 ˇv k.ú. Šumperk 
- v přeložce kabelů NN uložených v pozemku p.p.č. 307/1 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 SAN-JV, s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se 
sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
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 29.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene před zahájením prací bude informovat 
dotčené odběratele o odstávce el. energie 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2685/08 MJP – pozemky v areálu Na Benátkách v Šumperku – zúžení p ředmětu 
nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. MP 4/2007 ze dne 12.1.2007, 
uzavřené mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperské 
sportovní areály s.r.o., IČ: 27786781, se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, PSČ: 
787 01, jako nájemcem, kterým  bude zúžen předmět nájmu, a to o pozemek p.č. 
1488/4 v k.ú. Šumperk. 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2686/08 MJP – pozemky v areálu Na Benátkách v Šumperku – zúžení p ředmětu 
nájmu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1488/4 – trvalý travní porost 
v k.ú. Šumperk. 
       Termín: 25.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2687/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2247 v k.ú. Šumperk (or. ul. Na Hradbách) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN p řes pozemek  
p.č.   2247 v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  1.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2688/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1186 v k.ú. Horní Temenice (or. ul. Temenická) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu  uložení a  správy  splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 1186   v k.ú. 
Horní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
B. B.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01  
Z. O.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o   zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy 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  630,--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 15 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 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 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 

 

2689/08 MJP – zřízení věcného břemene přechodu a přejezdu přes pozemek p.č. 
2149/2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Gen. Krátkého v Šumperku) 

schvaluje 
zřídit pro vlastníka  pozemku p.č. 1949/1 – zahrada v k.ú. Šumperk – A. M.  bytem 
Zábřeh, PSČ: 789 01, jako oprávněného z věcného břemene,  věcné břemeno 
přechodu a přejezdu přes  pozemek p.č. 2149/2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk - 
pozemek ve vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako 
povinného z věcného břemene za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné  s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za vyhotovení 

smlouvy o zřízení věcného břemene  a správní poplatek za zápis věcného 
práva do katastru nemovitostí 
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- oprávněný z věcného břemene zajistí a uhradí vyhotovení geometrického 
plánu na vyznačení věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene provede výstavbu vjezdu přes pozemek p.č. 
2149/2 v k.ú. Šumperk v souladu s podmínkami správce komunikací 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 

- oprávněný bude na své náklady udržovat příjezd a přístup k pozemku p.č. 
1949/1 v k.ú. Šumperk v hranicích sjednaného věcného práva, včetně úpravy 
povrchu  

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2690/08 MJP – oprava domu Gen. Svobody 50 – zrušení zvláštního účtu 

souhlasí 
se zrušením zvláštního účtu, vedeného u Komerční banky, a.s., zřízeného k účelu 
financování oprav domu Gen. Svobody 50. Zůstatek, který ke dni 25.7.2008 činil 
částku ve výši 622,--Kč, bude ponechán Bytovému družstvu G.S. 50. 
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2691/08 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0047/2008/Foj (or. ul. Jesenická) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0047/2008/Foj, jehož předmětem bude zřízení věcného břemene 
spočívající v: 
- právu uložení a správy plynové přípojky přes p.p.č. 987/3 v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy dešťové kanalizace přes p.p.č. 987/3, p.p.č. 987/4, 

p.p.č. 987/11, p.p.č. 984/7, p.p.č. 1093/32, p.p.č. 1093/52, p.p.č. 1093/62 v k.ú. 
Šumperk 

- právu uložení a správy kabelů VO přes p.p.č. 987/4 a p.p.č. 1093/52 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 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
společnost IPROX ST, s.r.o., se sídlem Praha – Michle, Ohradní 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. Jind řichem 
Kašpárkem, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ: 26823322 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0047/2008/Foj: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  10.000,--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 15 dnů 
ode dne uzavření dodatku č. 1 smlouvy o  budoucí  smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0047/2008/Foj 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0047/2008/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

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

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

- 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný z věcného břemene předá projektovou dokumentaci 
skutečného provedení  VO a revizní zprávu VO na Podniky města Šumperka, 
a.s. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene předá demontovaná svítidla, stožáry a 
výložníky na Podniky města Šumperka, a.s. 

- nově vybudované VO bude bezúplatně předáno do vlastnictví města Šumperka 
a správy Podniků města Šumperka, a.s. 

- 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 IPROXT ST, 
s.r.o. 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2692/08 MJP – bytová problematika – převzetí správy majetku 

bere na vědomí 
pokračování smluv na servisní a kontrolní činnosti, týkající se majetku města 
Šumperka,  uvedených v příloze č.1,  i po převzetí správy městem Šumperk. 
 

2693/08 MJP – bytová problematika – převzetí správy majetku 

schvaluje 
uzavření smluv na servisní a kontrolní činnosti, týkající se majetku města 
Šumperka, uvedených v příloze č. 2/1 až 2/3,  se stávajícími dodavateli, a to na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 až 6 měsíců. 
 
       Termín: 01.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2694/08 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/24/07/Foj (or. ul. Temenická) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/24/07/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení vodovodu přes pozemek  

ve ZJE původ EN p.č. 1282/101  v k.ú. Horní  Temenice 
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: 
J. S.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
A. S.,  bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/24/07/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/24/07/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

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

 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2695/08 Prodej  a nákup vozidla CO 

schvaluje 
- prodej vozidla PV 3S značky 1M6 6248 za cenu 57 tis. Kč, včetně DPH, 

Miroslavu Vařekovi, odtahová služba, práce jeřábem, Zábřežská 476/77 
Šumperk, IČO: 40323641 

 
- nákup vozidla PV3S značky SUJ 56-82 za cenu 57 tis. Kč, včetně DPH, od 

Miroslava Vařeky, odtahová služba, práce jeřábem, Zábřežská 476/77, 
Šumperk, IČO 40323641 

 
       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 

2696/08 Prodej elektrocentrál CO 

schvaluje 
prodej elektrocentrál CO dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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2697/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- V. G. k bytu č. 4 na ulici Gagarinově č. 13, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.10.2008 do 30.9.2009 
 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2698/08 Smlouva o partnerství  

schvaluje 
návrh na uzavření smlouvy o partnerství k projektu „Podpora partnerství                
a plánování sociálních služeb v lokalitách Olomouckého kraje“. 
 
       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

2699/08 Použití investičního fondu ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování investičních 
výdajů, a to na pořízení monitorovacího kamerového systému, v celkové výši do 
100 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

2700/08 Použití investičního fondu MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 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 požárního schodiště, brány a plotu na 
odloučeném pracovišti Temenická 61, v celkové výši do 30 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: pí Studená 
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2701/08 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 a posílení pracovišť 6 PC pro veřejnost, 1 PC půjčovny a 
linuxového serveru v městské pobočce Sever, v celkové výši do 120 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
 

2702/08 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých 

schvaluje 
podmínky uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých 
č. Obch 72/05 ze dne 9.5.2005,  uzavřené mezi městem Šumperk a Vlastivědným 
muzeem v Šumperku, ve znění pozdějších dodatků. 
 
       Termín: 01.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2703/08 Plnění investiční výstavby k 31.8.2008 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31.8.2008. 
 
       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2704/08 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku  

schvaluje 
uzavření smlouvy o převodu  práv a povinností stavebníka stavby z rozhodnutí č.j. 
MUSM 63817/2008, sp. zn. 55182/2008 VYS/JAFI ze dne 3.7.2008, týkající se 
přeložek kabelů VN, NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace ul. 
J. z Poděbrad v Šumperku“ zajistí pro město Šumperk realizaci přeložek kabelů 
VN, NN, na základě uzavřené smlouvy číslo Z_S14_12_8120012349. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2705/08 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Nový územní plán města Šumperka a 
Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Nový územní plán města Šumperka a 
Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk“ ze dne 5.12.2008 na „Generel dopravy“ na částku 
327.250,--Kč, včetně DPH. 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta                     1. místostarosta 
 
 
 
 
 

  

 



Příloha č. 1

OTIS a.s. servis výtahů domy města 

Příloha č. 2/1

svoz TDO Jesenická 31, nám. Míru 1, Kladská 1, Bří Čapků 35         

vynášení popelnic Balbínova 17, Banskobystrická  41, 43, nám. Míru 26

Příloha č. 2/2

HD Elektro CZ, s.r.o. servis EPS nám. Míru 1 

BSH - KLIMA CZ s.r.o. servis ventilátorů pro odvod tepla nám. Míru 1 

František Kregl - FK servis kontrola požárního odvětrání nám. Míru 1 

Příloha č. 2/3

NOVOMONT spol. s r.o. údržba telefonní ústředny Jesenická 31, nám. Míru 1
S.O.S. a.s., Olomouc servis EZS rozhledna Háj
S.O.S. a.s., Olomouc servis EZS Kladská 1
HD Elektro CZ, s.r.o. servis EZS Jesenícká 31 

SMLOUVY  NA  HAVARIJNÍ  A  KONTROLNÍ  ČINNOST

dodavatel

služba objekty v nichž je služba zajišťovánadodavatel

služba

dodavatel služba objekty, v nichž je služba zajišťována

dodavatel služba objekty v nichž je služba zajišťována

SITA Moravia a.s.

objekty v nichž je služba zajišťována


