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           Spis. zn.: 87875/2008 
                    č.j.: 90119/2008 

 
 

U S N E S E N Í  

z 52. schůze Rady města Šumperka ze dne 9.10.2008 
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. 
 
 

2706/08 Jmenování ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace 

jmenuje 
Bc. Yvonu Šimkovou do funkce ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk,     
Prievidzská 1, příspěvková organizace, s účinností od 13. října 2008. 
 
       Termín: 10.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

2707/08 Dodatek č. 1  ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Olomouc region 
Card“ 

schvaluje 
podmínky uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu 
„Olomouc region Card“ ze dne 17.10.2007, uzavřené mezi městem Šumperk a 
RNDr. Ivanem Markem, Reklamní agentura m-ARK, Železniční 4, Olomouc. 
 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2708/08 MJP – bezúplatný převod areálu Švagrova v k.ú. Vernířovice 

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod formou darovací smlouvy nemovitého majetku, 
jmenovitě budova č.p. 172 část obce Vernířovice situovaná na pozemku st.p.č. 
125/1, budova bez čp/če na st.p.č. 378, budova bez čp/če na st.p.č. 379, budova 
bez čp/če na st.p.č. 380, včetně pozemků st.p.č. 125/1 o výměře 338 m2 , st.p.č. 
378 o výměře 117 m2, st.p.č. 379 o výměře 185 m2, st.p.č. 380 o výměře 92 m2 a 
pozemková parcela č. 924 o výměře 9728 m2, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, zejména deseti chatkami na podsadách situovaných na části 
pozemku p.č. 924, vše v k.ú. Vernířovice u Sobotína z majetku Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ: 60609460 ze správy Domu dětí 
a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických  pracovníků Vila Doris 
Šumperk, se sídlem 17.listopadu 2, č.p. 691, Šumperk, IČ: 851507 do majetku 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461, za 
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podmínky, že současně bude realizován na základě schváleného záměru města, 
zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle 
usnesení rady města č. 1856/08 ze dne 6.3.2008, bezúplatný převod formou 
darovací smlouvy nemovitého majetku, jmenovitě budova bez č.p./č.e. jiná stavba 
situovaná na pozemku st.p.č. 724/2, včetně pozemku st.p.č. 724/2 o výměře     
567 m2 v k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím (or.ozn. objekt č.2 
v areálu bývalých kasáren při ul. nám.Jana Zajíce v Šumperku) z majetku Města 
Šumperka, se sídlem nám.Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 do majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ: 60609460, do 
správy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk, Gen.Krátkého 1.       
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva 
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2709/08 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad 

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

v platném znění, na akci „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ 
 
- členy hodnotící komise, včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, JUDr. Zdenek Pokorný, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Luděk 
Cekr, Ing. Marta Halámková 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Michal Spáčil, Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Radek Jaroš, 
Petr Slezák 

       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

2710/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2008: 
příjmy ve výši      42.059 tis. Kč 
výdaje ve výši      42.830 tis. Kč 
 
příjmy celkem    782.498 tis. Kč 
výdaje celkem    753.293 tis. Kč 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2711/08 Financování restaurování obrazu 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu města na rok 2009 na stranu příjmů 
částku 78 tis. Kč - výtěžek veřejné sbírky a na stranu výdajů 300 tis. Kč na 
restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie v Klášterním kostele v Šumperku. 
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2712/08 MJP - stánkový prodej – změna doby nájmu 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1997/08 ze dne 27.3.2008 týkající se podmínek pro 
pronájem stánků ve vlastnictví města Šumperka na ul. Hlavní třída v Šumperku. 
Změna spočívá v prodloužení doby nájmu, a to: 
z původní doby nájmu do 30.9.2008 na novou dobu nájmu do 7.11.2008.  
V ostatním se usnesení RM č. 1997/08 ze dne 27.3.2008 nemění. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2713/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 307/4 a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
307/4 v k.ú. Šumperk o velikosti 177 m2 při ulici Langrově, p.č. 2231 v k.ú. 
Šumperk o velikosti 36 m2 při ulici Lužickosrbské a p.č. 2247 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 46 m2 při ulici Na Hradbách, celkem 259 m2 za podmínek dle usnesení 
RM č. 1162/2007 ze dne 30.8.2007 na dobu určitou od 29.10.2008 do 30.11.2009, 
za účelem zařízení staveniště pro výstavbu domu C a D nám. Republiky, 
Šumperk. 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2714/08 Plán zimní údržby 2008/2009 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2008/2009 dle předloženého návrhu PMŠ, a.s.  
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2715/08 MJP – smlouva na zajištění havarijní služby a provádění pravidelných 
čtvrtletních kontrol 

schvaluje 
uzavřít smlouvu na zajištění havarijní služby a provádění pravidelných čtvrtletních 
kontrol za následujících podmínek: 
objednatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  
IČ 00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem  
zhotovitel: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41, PSČ 787 01, IČ 
25350129 jednající předsedou představenstva Ing. Romanem Mackem 
předmět smlouvy: zajištění havarijní služby a provádění pravidelných čtvrtletních 
kontrol, na jejichž základě budou odstraňovány poruchy havarijního charakteru na 
vodoinstalacích, ústředním topení, rozvodech plynu, teplé vody a vnitřní 
kanalizace, elektroinstalacích a hromosvodech, a to pro objekty uvedené v p říloze 
předloženého materiálu:  
cena: 
- za držení pohotovosti a provádění pravidelných čtvrtletních kontrol nemovitostí 

paušální částkou ve výši 10.000,--Kč bez DPH měsíčně 
- v těchto cenách není započítána práce spojená s vlastním odstraněním závady 

či poruchy havarijního charakteru a ceny za materiál. Ceny jednotlivých prací 
jsou stanoveny v zúčtovací sazbě 250,--Kč/hod bez DPH a ceny materiálu dle 
skutečné spotřeby 

- v paušální částce jsou zahrnuty náklady na dopravu 
- zhotovitel vyúčtuje objednateli plnění předmětu smlouvy jedenkrát měsíčně, a 

to fakturou se všemi náležitostmi daňového dokladu se splatností do 14 dní od 
data jejího doručení 

- doba neurčitá od 1.10.2008 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2716/08 MJP – výpůjčka nemovitostí v areálu Luže 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí: 
Pozemky 
st.p.č. 1765, výměra 366 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany 
neurčen 
st.p.č. 4510, výměra  506 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  způsob ochrany 
neurčen 
st.p.č. 6031, výměra 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany neurčen 
p.p.č. 1649/8, výměra 3754 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob 
ochrany neurčen 
p.p.č. 1649/9, výměra 419 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob 
ochrany neurčen 



RM 52 - 09.10.2008 

 
5 

 
Budovy 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 1765 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 4510 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 6031 

 
- všechny nemovitosti v obci a k.ú. Šumperk  
 
(or. nemovitosti v areálu Luže) za těchto podmínek: 
 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti 
- doba výpůjčky: ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2009 
- vypůjčitel bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí vypůjčenou 

nemovitost přenechat k užívání třetí osobě, a to ani zčásti 
- služby spojené s užíváním vypůjčených nemovitostí, a to dodávky plynu, vody, 

teplé užitkové vody, vytápění, odvod odpadních vod, úklid společných prostor 
budovy, odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel 
zajišťovat sám 

- dodávky el. energie bude vypůjčiteli zajišťovat půjčitel a vypůjčitel mu bude 
náklady s tím spojené nahrazovat podle spotřeby naměřené podružným 
měřidlem instalovaným ve vypůjčených nebytových prostorách 

- na náhradu nákladů spojených s dodávkou el. energie bude vypůjčitel 
poskytovat půjčiteli čtvrtletní zálohu. Pokud dojde ke zvýšení el. energie jejím 
poskytovatelem, zvýší se záloha tomu odpovídajícím způsobem 

- telekomunikační poplatky spojené s užíváním tel. stanice půjčitele vypůjčitelem 
(zejména hovorné, základní sazba, včetně příp. za pronájem telefonních 
přístrojů) bude vypůjčitel půjčiteli nahrazovat měsíčně neprodleně po předání 
vyúčtování, nejpozději do 7 dnů samostatnou platbou na účet půjčitele;spolu 
s poslední měsíční náhradou telekomunikačních poplatků před skončením 
výpůjčky zaplatí vypůjčitel půjčiteli i zálohu na dosud nevyúčtovanou náhradu 
telekomunikačních poplatků za období do skončení výpůjčky ve výši 
dvojnásobku měsíčního průměru všech jemu vyúčtovaných měsíčních náhrad 
telekomunikačních poplatků. Tato částka bude půjčitelem řádně vyúčtována 
neprodleně po zjištění výše telekomunikačních poplatků a případný přeplatek 
bude vypůjčiteli neprodleně vrácen. 

- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 
náklady na malování, opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních a 
dveřních skel apod. v budově) i opravami nemovitostí 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- za organizaci a zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ochrany životního prostředí a hygieny v souladu s platnými předpisy 
odpovídá ve vypůjčených nemovitostech vypůjčitel 
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- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 

užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčené 
nemovitosti řádně vyklizené. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčitel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 800,--Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2717/08 MJP – výpůjčka haly Lombard 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 
2524/1 v kat. území Šumperk (or. hala Lombard) za těchto podmínek: 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti 
- doba výpůjčky: od uzavření smlouvy do 31.12.2009 
- vypůjčitel bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí vypůjčenou 

nemovitost přenechat k užívání třetí osobě, a to ani zčásti 
- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 

náklady na opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních skel apod. 
v budově) i opravami nemovitosti 

- služby spojené s užíváním vypůjčené nemovitosti, a to dodávky el. energie, 
odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel zajišťovat sám 
vlastním nákladem i úsilím a svým jménem a půjčitel mu k tomu poskytne jen 
nutnou součinnost 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- za organizaci a zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ochrany životního prostředí a hygieny v souladu s platnými předpisy 
odpovídá ve vypůjčených nemovitostech vypůjčitel 

- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 
užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

 
 
 



RM 52 - 09.10.2008 

 
7 

 
 
 
- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčenou 

nemovitost řádně vyklizenou. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčitel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 320,--Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2718/08 MJP – příslib prodeje části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk – rozšíření již 
sjednaného příslibu prodeje, or. bývalá spodní kasárna – nám. Jana Zajíce  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 02.09.2008 do 18.09.2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze 
dne 28.08.2008  schválit vydání příslibu prodeje  st.p.č. 765/2 o výměře cca        
50 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: vybudování parkovacích míst k objektu na st.p.č. 724/6 

v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující:  Z. K.,  bytem Šumperk 
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- záloha na kupní cenu ve výši 70% budoucí kupní ceny  bude uhrazena  

budoucím kupujícími, každý podílem ¼ při podpisu smlouvy budoucí kupní, 
přičemž podíl  při podpisu smlouvy,  zbytek kupní ceny bude uhrazen do 30 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad zápisu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- parkovací  místa budou vybudována výhradně nákladem  budoucího kupujícího 
- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude p řevedeno 

do 9 měsíců ode dne kolaudace úprav povrchu st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk, 
nebo jejího povolení k užívání 

- budoucí prodávající společně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavře 
smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. s budoucím kupujícím, kdy smlouvou 
zřídí pro stavebníka Z. K.,  bytem Šumperk, právo provést výstavbu 
parkovacích míst  na části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 250,--Kč za vyhotovení 
dodatku smlouvy o budoucí smlouvě kupní, stanoveno „ Postupem…“ 

- vydání příslibu prodeje dle tohoto usnesení, bude sjednáno dodatkem ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, označené jako obch 25/2007 ze dne 
11.04.2007 

       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2719/08 MJP – zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje části p.p.č. 556/44 
v k.ú. Šumperk, or. u domu ul. Haškova 3, u archivu na ul. Bří Čapků 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 556/44 o výměře 2 m2  
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domu Haškova 3, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
 

       Termín: 20.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2720/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 307/1, p.p.č. 307/4 a 
další v k.ú. Šumperk, or. ul. Langrova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení VN a NN přes pozemek p.č. 307/1, p.p.č. 307/4, p.p.č. 
2230,  p.p.č. 2231 a p.p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk  (stavba “Přeložka kabelů VN a 
NN – ulice Langrova pro polyfunkční dům,nám. Republiky, Šumperk“) mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“  
- skutečná částka za věcné břemeno je vypočtena na základě geometrického 

plánu č. 5260-553/2007 a dle  usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve 
znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí 14.000,--Kč, strana 
oprávněná z věcného břemene  uhradí tuto částku do  30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5260-553/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2721/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 227 a další v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Langrova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení VN a NN přes pozemek p.č. 227, p.p.č. 231, p.p.č. 
307/1, p.p.č. 2040, p.p.č. 2211, a p.p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk  (stavba 
„Polyfunkční dům – náměstí republiky, Šumperk, kabelová spojka VN 22 kV, DTS, 
kabelové posílení sítě NN Šumperk“) mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
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  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“  
- skutečná částka za věcné břemeno je vypočtena na základě geometrického 

plánu č. 5398-216/2007 a dle  usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve 
znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí 7.650,--Kč, strana 
oprávněná z věcného břemene  uhradí tuto částku do  30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5398-216/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2722/08 MJP – dopis vlastníků a obyvatelů domů or. ozn. Žerotínova 18, 20, 22 a 24, 
Šumperk 

bere na vědomí 
dopis vlastníků a obyvatelů domů or. ozn. Žerotínova 18, 20, 22 a 24 ze dne 
15.8.2008, týkající se problému zatékání povrchové vody z komunikace na ul. 
Žerotínově. 
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2723/08 MJP – zařazení pozemků p.č. 613/8 a p.č. 614 v k.ú. Dolní Temenice u 
Bratrušovského koupaliště do správy PMŠ, a.s.  

schvaluje 
zařazení pozemků p. č. 613/8 o výměře 3029 m2 a p. č. 614 o výměře 233 m2    
v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka do správy Podniků města 
Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ: 787 01, IČ: 65138163, a 
to ke dni 9. 10. 2008. 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2724/08 MJP – změna usnesení RM č. 6044/02, převzetí uměleckých děl 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 6044/02 ze dne 11.10.2002, kterým bylo schváleno 
převzetí vyjmenovaných uměleckých děl do vlastnictví města Šumperka. Změna 
spočívá ve vyjmutí uměleckého díla „Mozaika“ z výše uvedeného usnesení, neboť 
toto umělecké dílo je součástí budovy bez č.p./č.e. na pozemku st. p. č. 313 v k. ú. 
Dolní Temenice ve vlastnictví spol. Speciální základní škola, Schola - Viva, o.p.s. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2725/08 MJP – převzetí opuštěných uměleckých děl do vlastnictví města 

schvaluje 
převzetí níže uvedených opuštěných uměleckých děl do vlastnictví města 
Šumperka v případě, že se k nim jejich vlastník nepřihlásí během doby zveřejnění 
na úředních deskách:  
1. kříž na pozemku p. č. 364 v k. ú. Horní Temenice 
2. kříž na pozemku p. č. 682/4 v k. ú. Horní Temenice 
3. kříž na pozemku p. č. 176 v k. ú. Šumperk 
4. boží muka na pozemku p. č. 695 v k. ú. Dolní Temenice 

 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2726/08 MJP – příslib prodeje části pozemku p.č. 610/1 a části pozemku p.č. 588/1 
v k.ú. Hraběšice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.9.2008 do 9.10.2008 dle usnesení rady města č. 2673/08 ze dne 
18.9.2008, schválit 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: 
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- účel budoucího prodeje: vybudování výpustného potrubí pro účely stavby „Malá 

vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ 
- budoucí kupující: A. F.,  bytem Hraběšice, PSČ: 788 15 
- 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 
- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva o 

zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník p.p.č. 610/1 a p.p.č. 588/1 v k. ú. Hraběšice zřídí 
stavebníkovi, tj. A. F.,  právo provést stavbu „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ 
na p.p.č. 610/1 a p.p.č. 588/1 v k. ú. Hraběšice   

- 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: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2727/08 MJP – dohoda o ukončení pronájmu pozemků  PZ IV společnosti Bludovská, 
a.s. 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků p. č. 1040/2 o výměře 18 465 m2, 
p. č. 1040/6 o výměře 1 112 m2, p. č. 1041/5 o výměře 21 063 m2, p. č. 1040/3 o 
výměře 2 088 m2 a p. č. 1041/2 o výměře 2 102 m2 vše v k. ú. Šumperk, 
pronajatých na základě smluv o pronájmu č. 2025-2029 ze dne 1. 10. 2005,  č. 
1180/2008 a č. 1185/2008 ze dne 24. 1. 2008, společnosti Bludovská, a.s., se 
sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ: 789 61, IČ: 25836498, jako nájemci. 
Pronájem předmětných pozemků bude ukončen ke dni  31. 10. 2008. 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2728/08 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1268/44 v k.ú. Šumperk 
v lokalitě při ul. Blanické za účelem zemědělské výroby  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1268/44 o výměře 
6 250 m2 v k. ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
Doba nájmu: určitá od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009 
 
       Termín: 24.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2729/08 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib směny pozemků v k.ú. Horní 
Temenice pro stavbu „Regulace potoka Temence“ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib směny pozemků za účelem realizace 
stavby „Regulace potoka Temence“ za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461, bude převedena do vlastnictví M. V., bytem Šumperk,    PSČ 
787 01,  část pozemku ve zjednodušené evidenci parcela č. 1184 o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. Horní Temenice 

- z vlastnictví M. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01,  bude převedena do 
vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 
IČ: 00303461, část pozemku p. č. 45/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní 
Temenice 

- směna bude realizována po dokončení stavby „Regulace potoka Temence“ a 
zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který bude vyhotoven 
v rámci celé investiční akce na náklady města Šumperk 

 
       Termín: 24.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2730/08 MJP – vyjmutí nemovitosti (budova okresní vojenské správy) z pojištění dle 
smlouvy o pojištění majetku podnikatelů (živelní pojištění) č. 706-519-13  

schvaluje 
vyjmout z pojištění uzavřeného dle smlouvy o pojištění majetku podnikatelů 
(živelní pojištění) č. 706-519-13 ze dne 28. 2. 2007 budovu č.p. 15 situovanou na 
pozemku p.č. st. 225, obec a k.ú. Šumperk na adrese Šumperk, Hlavní třída 1, a 
to z důvodu že předmětná nemovitost je pojištěna dle podmínek kupní smlouvy č. 
MP-K 0057/2008 ze dne 3. 9. 2008 L. P.  jako kupující. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2731/08 MJP – nebytový prostor na ul. Temenické 97,  Šumperk 

bere na vědomí 
usnesení Okresního státního zastupitelství v Šumperku ze dne 11.9.2008, č.j. ZN 
5940/2007-32, kterým byla zamítnuta stížnost města Šumperka proti usnesení 
Policejního orgánu okresního ředitelství Policie ČR, OOP Šumperk ze dne 
7.8.2008, č.j. ORSU-2344-41/TČ-2007-14, kterým byla odložena věc podezření ze 
spáchání trestného činu poškozování věci dle ust. § 257 odst. 1 tr. zákona a 
trestného činu krádeže dle ust. § 247 odst. 1,2 tr. zákona. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2732/08 MJP – nebytový prostor na ul. Temenické 97, Šumperk  

ukládá 
odboru MJP připravit k projednání RM materiál řešící návrh dalšího postupu 
v záležitosti nebytového prostoru na ul. Temenické 97 v Šumperku. 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2733/08 MJP – úhrada za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní 
Temenice za rok 2008  

schvaluje 
úhradu  Úřadu   pro  zastupování   státu  ve  věcech  majetkových, který  
zastupuje Ing. Karol Siwek,  ředitel Územního pracoviště Ostrava, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, za  bezesmluvní  užívání 
pozemku st. p.č. 561  v  k.ú.  Dolní  Temenice v roce 2008  (pozemek  pod 
panelovým domem čp. 2722, or. č 33),  který  je  ve  vlastnictví  města Šumperka.  
Cena  byla  vypočtena  dle   výměru   MF   za období roku 2008  ve výši  4.920,-- 
Kč (20,--Kč/m2/rok). 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2734/08 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  dešťové kanalizační přípojka přes pozemek p.č.  1186 
v k.ú. Horní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. a M. B.,  oba bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  650,--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., 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 
 

2735/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1350/39 v k.ú. Šumperk, or. ul. Čičákova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy vodovodní, plynové a splaškové kanalizační přípojky přes 
pozemek p.č.  1350/39 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 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
manželé  L. a Š. S. ,  oba  bytem  Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 350,--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., 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 

 

2736/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1560/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy dešťové kanalizační přípojky přes pozemek p.č.  1560/1 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: 
manželé K. a M. N.,  oba bytem  Hrabišín, PSČ 788 04 
podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  4.000,--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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 
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- budoucí oprávněný splní podmínku PMŠ, a.s., a to, že stavebník uzavře před 
započetím prací smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 1/2008 města 
Šumperka 

- 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 
 

2737/08 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 387 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Slovanská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 387 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem  umístit na p.p.č. 387 v k.ú. Šumperk 3 ks trubkových ocelových 
mikropilotů, a to pro stavebníka – P. C.,  bytem Šumperk. Uzavřená smlouva bude 
nedílnou přílohou pro vydání stavebního  povolení na stavbu „Statické zajištění 
obytného domu čp. 259 Slovanská ul., Šumperk“, a to na základě § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem  
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
P. C.,  bytem Šumperk,  PSČ:  787 01 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací 

zpracovanou Ing. Karlem Škeříkem, zak. č. 24-08 ze dne 03/2008 
- pozemek bude uveden do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
- stavební úpravy týkající se realizace ocelových trubkových mikropilotů budou 

provedeny odbornou firmou SANOl, spol.s.r.o., se sídlem Blanická 388/6, 
Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 47678500 

- navrtání mikropilotů bude provedeno strojem – pásákem o hmotnosti 1,5 t, ší ře 
stroje činí   cca  1 m 

- pro stavební práce bude využita pouze  část pozemku v šíří 3 m tak, jak je 
vyznačeno na snímku,  který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva 
provést stavbu  

- v případě, že dojde k poškození nově vybudované stavby „Park nad 
Slovanskou“ v souvislosti se stavebními pracemi, způsobem a použitou 
technikou, skládkami materiálu a zařízením staveništěm,  uhradí žadatel – 
stavebník  na své náklady veškeré vzniklé škody městu Šumperk 

- stavebník – investor  před zahájením stavebních prací uzavře   smlouvu o 
výpůjčce pozemků dle OZV č. 1/2008 města Šumperka s Podniky města 
Šumperka, a.s., a to na p.p.č. 387 a p.p.č. 312/1 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2738/08 MJP – souhlasné prohlášení mezi Lesy ČR, s.p., Hradec Králové a městem 
Šumperk ohledně lesního pozemku p.č. 2689/10 v k.ú. Rapotín 

doporučuje ZM 
uzavření souhlasného prohlášení  o uznání vlastnického práva ve prospěch města 
Šumperka v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 Vyhlášky ČÚZK č. 27/2007 
Sb., v platném  znění,  mezi Městem Šumperk, zastoupeným Mgr. Zdeňkem 
Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a Lesy České republiky, 
s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ: 42196451, které 
zastupuje Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů České  republiky, s.p., 
z pověření zastoupené podle delegovaných pravomocí – lesním správcem panem 
Ing. Ivo Valentou, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul. 9. května 2, 789 63 Ruda 
nad Moravou ohledně pozemku p.č. 2689/10 – lesní pozemek o výměře 303 m2 v 
k.ú. Rapotín (dříve podle PK p.č. 2207 pův. k.ú. Vikýřovice), který je historickým 
majetkem města ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. 
 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2739/08 MJP – bytová problematika, převzetí správy majetku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu objektu 
Městského úřadu – nám. Míru 1, Šumperk, uzavřené se společností KBN servis, 
s.r.o., se sídlem Šumperk, K.H.Máchy 9001/15, Šumperk, IČ: 27762271, týkající 
se rozšíření předmětu smlouvy v částce 4.860,--Kč měsíčně + DPH. 
 
       Termín: 15.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2740/08 MJP – bytová problematika, dohoda o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- L. K.,  na byt č. 6 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 15, č.p. 2663 o velikosti 

1+2 obytných místností ve 3. nadzemním podlaží ke dni 31.10.2008 
 
- M. M.,  na byt č. 19 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 13, č.p. 2662 o velikosti 

1+1 obytných místností v 7. nadzemním podlaží ke dni 30.9.2008 
 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2741/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/14 v k.ú. 
Šumperk, or. část zahrady u bytového domu Balbínova 19, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/14 o  výměře 48 m2  v k.ú. 
Šumperk (or. část zahrady náležející k bytovému domu Balbínova 19, Šumperk). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití 
Sazba nájemného: 2,--Kč/m2/rok 
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu neurčitá, s účinností od 1.1.2009 
- povinnost úhrady jednorázového poplatku za vyhotovení nájemní smlouvy ve 

výši 100,--Kč 
 
       Termín: 20.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2742/08 MJP – stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk dle projektové 
dokumentace Ing.  Fornůska, červen 2008  

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Fornůskem, červen 2008“ zhotovitelem stavby 
společnost EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ:  41031024,  
za cenu 2.104.859,--Kč, včetně DPH.  
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2743/08 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí  

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí uzavřené dne 11. 3. 
2005 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Vlastivědným muzeem Šumperk, 
příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 01, IČ 
00098311 jako vypůjčitelem.  
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2744/08 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. OBCH/0005/2008/Ha uzavřené 
dne 10. 2. 2008 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Vlastivědným muzeem 
Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22,           
PSČ 787 01, IČ 00098311 jako vypůjčitelem.  
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2745/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 2669/08 k uzavření smlouvy o úschově 
uměleckých děl 

ruší 
usnesení RM č. 2669/08 ze dne 18. 9. 2008 týkající se uzavření smlouvy o 
úschově uměleckých děl:  
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 
a to z důvodu přijetí jiného usnesení 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2746/08 MJP – smlouva o úschově movitých věcí – uměleckých děl 

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 

- ak. mal. Jiří Krtička: dílo bez názvu, pastel, 2006 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Altán, dřevěná skulptura 
- Jiří Jílek: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 
- Aleš Kauer:  

1. V haiku mezi platany (první sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím 
papíře, 2004-2005 

2. V haiku mezi platany (druhá sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím 
papíře, 2004-2005 
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3. Stébla trávy (rozkládací leporelo na vlastní texty), kresba tužkou na balícím 
papíře, 2005 

4. Opilý koráb (rozkládací leporelo na text Arthura Rimbauda), kresba tužkou 
na balícím papíře, 2005 

- ak. mal. Miroslav Koval: soubor 10 kreseb, tuš na papíře, 33x 24 cm, 2007 
- Zbyněk Semerák:  

1. Císařské postavy, 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole uprostřed – 
Semerák Zbyněk  15.3.1993 

2. Dvě ženy s malovanými džbány , 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole 
uprostřed – Zbyněk Semerák 30. 1. 1993 

3. Chlapec s erby,1995, rozměr 50 x 35 cm, signováno vlevo nahoře – Zbyněk 
Semerák, 1.8.1995 

4. Chlapec a kráva,1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vpravo uprostřed  - 
13.5.1997 Semerák Zbyněk 

5. Čtyři hodující postavy, 1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vlevo dole – 
Zbyněk Semerák 30.6.1997 

6. Lokomotivy, rozměr 42 x 30 cm,  signováno vlevo dole – Semerák Zbyněk 
2.7.1992 

- Jan Hrachovina: JAZZMANN, 1999, olej na plátně 
 

za těchto podmínek: 
- 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, 

- 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: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2747/08 MJP – pojištění uměleckých děl 

schvaluje 
pojistit formou živelního pojištění a pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo 
loupeží současným pojistitelem majetku Města Šumperk a činností spojených 
s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s. tato 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 

- ak. mal. Jiří Krtička: dílo bez názvu, pastel, 2006 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Altán, dřevěná skulptura 
- Jiří Jílek: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 
- Aleš Kauer:  

1. V haiku mezi platany (první sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím 
papíře, 2004-2005 

2. V haiku mezi platany (druhá sada malých kreseb), kresby tužkou na balícím 
papíře, 2004-2005 

3. Stébla trávy (rozkládací leporelo na vlastní texty), kresba tužkou na balícím 
papíře, 2005 

4. Opilý koráb (rozkládací leporelo na text Arthura Rimbauda), kresba tužkou 
na balícím papíře, 2005 

- ak. mal. Miroslav Koval: soubor 10 kreseb, tuš na papíře, 33x 24 cm, 2007 
- Zbyněk Semerák:  

1. Císařské postavy, 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole uprostřed – 
Semerák Zbyněk  15.3.1993 

2. Dvě ženy s malovanými džbány , 1993, rozměr 45 x 62 cm, signováno dole 
uprostřed – Zbyněk Semerák 30. 1. 1993 

3. Chlapec a kráva,1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vpravo uprostřed  - 
13.5.1997 Semerák Zbyněk 

4. Chlapec a kráva,1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vpravo uprostřed  - 
13.5.1997 Semerák Zbyněk 

5. Čtyři hodující postavy, 1997, rozměr 35 x 50 cm, signováno vlevo dole – 
Zbyněk Semerák 30.6.1997 

6. Lokomotivy, rozměr 42 x 30 cm,  signováno vlevo dole – Semerák Zbyněk 
2.7.1992 

- Jan Hrachovina: JAZZMANN, 1999, olej na plátně 
 

v souhrnné hodnotě 417.598,--Kč. Maximální výše pojistného se stanoví na 
12.000,--Kč za rok.  
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2748/08 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0053/2008/Foj, or. výstavba Intersparu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0053/2008/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení dešťové kanalizační 

přípojky přes p.p.č. 108/35 v k.ú. Dolní Temenice 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení splaškové kanalizační 

přípojky přes p.p.č. 108/35 v k.ú. Dolní Temenice 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení dešťové kanalizační  - 

zaolejované přípojky přes p.p.č. 108/35 v k.ú. Dolní 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 
Senová, a.s., se sídlem Teplice 415 01, Krupská 33/20, IČ: 273 21 282 
Podmínky  uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě č. VBb/0053/2008/Foj: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  6.300,--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 smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0053/2008/Foj 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0053/2008/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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, tj. 
Podniky města Šumperka, a.s., smlouvu o výpůjčce pozemků dle OZV č. 
1/2008 města Šumperka 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2749/08 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2008 nájem bytu č. 2922/1, 2+k.k. v I. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 se stávajícím 
nájemcem panem D. K., bytem Šumperk,  který užívá na základě nájemní smlouvy 
ze dne 14.12.2000 uzavřené s pronajímatelem - městem Šumperk, IČ 00303461, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93. 
Současně RM schvaluje uzavřít k bytu 2922/1 nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako 
pronajímatelem na straně jedné a B. B.,  bytem Zvole, 787 01 Zábřeh jako 
nájemcem na straně druhé, a to za stejných podmínek s účinností od 1.1.2009. 
 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2750/08 MJP – 24  b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody mezi panem D. K.,  bytem Šumperk, na straně jedné a  
městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 31.12.2008 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 
podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 
22.2.2000, ve znění pozdějších dodatků,  na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem B. B.,  bytem Zvole, 787 01 Zábřeh. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2009. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25, včetně příslušných podílů na 
společných částech domu a na pozemku pod domem. 
 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2751/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 579/101 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. 
Bratrušovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu  uložení a  správy splaškové kanalizační přípojky přes pozemek  ve ZJE 
původ EN p.č.  579/101 v  k.ú. Dolní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Stavební bytové družstvo Šumperk, se sídlem Jesenická 20, Šumperk, IČ: 000 53 
465  
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  600,--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 

 

2752/08 Opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

stanovuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností. 
 
       Termín: 09.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2753/08 Stravné při volbách do zastupitelstev krajů 

schvaluje 
příspěvek 2,--Kč/den na stravné pro každého člena okrskové volební komise, 
zapisovatele OVK a pro všechny, kteří budou při zajišťování voleb do 
zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18.10.2008 na Městském úřadě v Šumperku 
pracovat.   
       Termín: 17.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

2754/08 Pontis Šumperk, o.p.s. 

doporučuje ZM 
schválit navýšení příspěvku na činnost společnosti Pontis Šumperk, o.p.s., na rok 
2008 o 1.256.805,--Kč. 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

2755/08 Pontis Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
dopis předsedy správní rady společnosti Pontis Šumperk, o.p.s., Ing. Marka 
Zapletala k zabezpečování účetnictví pro Svazek obcí „Luže“ společností Pontis 
Šumperk, o.p.s.  
 

2756/08 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 7 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění 
povinné školní docházky, výjimku z maximálního počtu žáků ve 4. ročníku 
Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 od školního roku 2008/2009 do školního 
roku 2009/2010. Počet žáků ve třídě nepřesáhne počet 34. 
 
       Termín: 10.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2757/08 Vstupné na prohlídkové okruhy městem a rozhled z radniční věže 

schvaluje 
změnu výše vstupného s účinností od 1.1.2009 takto: 
 
Procházkové okruhy 
Dospělí       30,--Kč 
Děti 6 – 15 let      10,--Kč 
Studenti, důchodci      20,--Kč 
Děti do 6 let       zdarma 
Rodinné vstupné (2 dospělí+1 a více dětí) max. 5 50,--Kč  
Hromadné vstupné nad 20 osob    10 % sleva 
 
Rozhled z věže 
Dospělí       20,--Kč 
Děti 6 – 15 let      10,--Kč 
Studenti, důchodci      20,--Kč 
Děti do 6 let       zdarma 
Rodinné vstupné (2 dospělí+1 a více dětí) max. 5 40,--Kč  
Hromadné vstupné nad 20 osob    10 % sleva 
 
Kombinované vstupné     zrušeno 
Příplatek za cizojazyčný výklad    zrušeno 
Příplatek za cizojazyčný text    zrušeno 
 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2758/08 Provozní řád šumperské radniční věže a prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 
provozní řád šumperské radniční věže a prohlídkových okruhů městem s účinností 
od 01.01.2009. 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

2759/08 Ceny města Šumperka 2008 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 141/07 ze dne 25.1.2007 – členové akademie pro udělování 
Cen města Šumperka: 
Mgr. Zdeňka Daňková, Ing. Vladimír Potěšil, ak. mal. Lubomír Bartoš, Věra 
Kovářová, PhDr. Miloš Melzer, CSc., PaedDr. Hynek Pálka, Ludmila Pilařová, Ing. 
Soňa Singerová, Petr Konupčík, Ing. Přemysl Michálek, CSc., MUDr. Jaromír 
Mikulenka, Ing. Petr Krill, MUDr. Jiřina Koutná, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Jan 
F. Doruška, Tereza Schreiberová, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Adolf Jílek, Ing. 
Josef Sedláček, Ing. Petr Novotný, MBA. 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2760/08 Ceny města Šumperka 2008 

doporučuje ZM 
schválit členy akademie pro udělování Cen města Šumperka: 
Mgr. Zdeňka Daňková, ak. mal. Lubomír Bartoš, Věra Kovářová, PhDr. Miloš 
Melzer, CSc., PaedDr. Hynek Pálka, Ludmila Pilařová, Ing. Soňa Singerová, Petr 
Konupčík, Ing. Přemysl Michálek, CSc., MUDr. Jaromír Mikulenka, Ing. Petr Krill, 
MUDr. Jiřina Koutná, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Jan F. Doruška, Tereza 
Schreiberová, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Adolf Jílek, Ing. Josef Sedláček, Ing. 
Petr Novotný, MBA. 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2761/08 Ceny města Šumperka 2008 

ruší 
usnesení RM č. 2695/04 ze dne 30.9.2004, kterým se doplňuje porota v daném 
roce o držitele cen za předcházející rok. 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2762/08 Ceny města Šumperka 2008 

doporučuje ZM 
schválit předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen 
města Šumperka 2008. 
 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

2763/08 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, příspěvkové organizaci, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 27.030,--Kč. 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
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2764/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro EUTIS, o.p.s., k umístění na propagační 
materiály k semináři o Evropské unii pro středoškolské studenty (program, 
pozvánka). 
       Termín: 13.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2765/08 Klášterní kostel – zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na 
restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie 

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

Zvěstování Panny Marie v bývalém Klášterním kostele PM v Šumperku“ 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků:  

členové 
Ing. Petr Suchomel, Bc. Kamila Davidová, PhDr. Milena Filipová, Monika 
Paulová, DiS., Ing. Irena Bittnerová 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Mgr. František Chupík, Mgr. Alena Turková, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Ing. Eva Mičkechová 

- seznam oslovených restaurátorů ve složení: 
Radomír Surma, Slatinice – Lípy 105, 783 42 Olomouc 
Blanka Valchářová, Gagarinova 12, 746 01 Opava 
Miroslava Trizuljaková, Senička 16, 783 45 Senice na Hané 
Renata Bartoňová, Dalimilova 88, 612 00 Brno 
Šárka a Petr Bergerovi, Na Vlčovce 2/14, 160 00 Praha 6-Dejvice 
 
       Termín: 26.11.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 

 

2766/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace   

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ vyloučit firmu BKN, 
spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2767/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Rekonstrukce a rozšíření  Městské knihovny v Šumperku“ zhotovitelem 
projektové dokumentace Ing. Vladislava Fornůska, Sudkov 283. 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2768/08 Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa 

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

veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Obnova zeleně v Šumperku – 
I. etapa“ 

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

veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Obnova zeleně v Šumperku – 
I. etapa“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Stanislav 
Ficnar, CSc., Ing. Petr Kubeša 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Mičkechová, Pavel Damiančík, Ing. Milena 
Smyčková, Ing. Břetislav Hojgr 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, 787 01 Šumperk 
Ing. Libor Tandler, Hněvotínská 26, 779 00 Olomouc 
Ing. Michal Šťastný, Tučapy 479, 783 75 Dub nad Moravou 
Petr Hanák, 789 01 Zvole 13 
ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc 
 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2769/08 Stavební úpravy místní komunikace, ul. Pod Senovou, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 953.711,--Kč, včetně DPH ke SOD č. 
8128 s firmou KARETA, spol. s.r.o. , Krnovská 51, Bruntál, který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce „Stavební úpravy místní komunikace ul. Pod 

Senovou, Šumperk“ 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2770/08 Obecně závazná vyhláška č. xx/2008, vyhláška o odpadech 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2008, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání 
se stavebním odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška o 
odpadech). 
 
       Termín: 23.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub  
 
 

 
 

  

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

 


