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           Spis. zn.: 95526/2008 
                    č.j.: 97047/2008 

 
 

U S N E S E N Í  

z 54. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.10.2008 
 

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. 
 
 

2772/08 Personální záležitosti 

zmocňuje 
tajemníka Městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě 
návrhu výběrové komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,        
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění - jmenování  
Bc. Pavly Skálové na pozici vedoucího odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Šumperk na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou s účinností od 1.5.2009. 
 
       Termín: 01.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2773/08 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.1.2009 stav 218,05 zaměstnanců (+ SOC, terénní pracovník) 
 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2774/08 Plat ředitelky Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace 

schvaluje 
plat Bc. Yvoně Šimkové, ředitelce Mateřské školy Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, s účinností od 13.10.2008 dle 
předloženého návrhu. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2775/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2008 

schvaluje 
- přesun mezi rozpočtovými položkami JSDH, odboru SOC a odboru SVV dle 

předloženého materiálu 
 
- rozpočtová opatření č. XIV města Šumperka roku 2006: 

příjmy ve výši    1.263 tis. Kč 
výdaje ve výši        115 tis. Kč 
 
příjmy celkem          783.761 tis. Kč 
výdaje celkem          753.408 tis. Kč 
 

       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2776/08 Finanční záležitosti – dar  

schvaluje 
přijetí finančního daru od občanů německého družebního města Bad Hersfeld ve 
výši 15 tis. EURO, tj. 358.776,--Kč. Dar je uložen na účtu cizích prostředků města 
Šumperka a v roce 2009 bude použit na restaurování obrazu Zvěstování Panny 
Marie a zbývajících 5 obrazů křížové cesty v Klášterním kostele v Šumperku. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing.  Peluhová 
 

2777/08 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
792/07, 1603/07, 1827/08, 2192/08, 2193/08, 2194/08, 2195/08, 2196/08, 
2203/08, 2276/08, 2285/08, 2297/08, 2315/08, 2354/08, 2393/08, 2410/08, 
2411/08, 2432/08, 2454/08, 2461/08, 2466/08, 2480/08, 2483/08, 2487/08, 
2488/08, 2489/08, 2490/08, 2491/08, 2492/08, 2493/08, 2498/08, 2501/08, 
2502/08, 2512/08, 2525/08, 2533/08, 2535/08, 2550/08, 2555/08, 2559/08, 
2577/08, 2580/08, 2581/08, 2582/08, 2583/08, 2584/08, 2585/08, 2586/08, 
2587/08, 2588/08, 2589/08, 2590/08, 2596/08, 2599/08, 2601/08, 2602/08, 
2604/08, 2605/08, 2606/08, 2607/08, 2608/08, 2609/08, 2610/08, 2612/08, 
2614/08, 2615/08, 2616/08, 2617/08, 2618/08, 2620/08, 2622/08, 2623/08, 
2624/08, 2625/08, 2626/08, 2627/08, 2628/08, 2629/08, 2630/08, 2631/08, 
2632/08, 2633/08, 2634/08, 2636/08, 2637/08, 2638/08, 2639/08, 2640/08, 
2641/08, 2642/08, 2643/08, 2645/08, 2649/08, 2653/08, 2654/08, 2655/08, 
2656/08, 2657/08, 2658/08, 2659/08, 2660/08, 2661/08, 2662/08, 2663/08, 
2672/08, 2673/08, 2674/08, 2675/08, 2676/08, 2680/08, 2681/08, 2682/08, 
2683/08, 2686/08, 2697/08, 2698/08, 2702/08, 2703/08, 2705/08. 
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2778/08 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5989/02 do 31.12.2008   Z.: Mgr. Brož 
18/06  do 31.12.2008  Z.: Mgr. Brož  
1278/07 kontrola 04.12.2008  Z.: Ing. Šperlich  
1881/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Suchomel  
1968/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
1972/08 do 31.12.2008  Z.: Ing. Répalová 
2177/08  do 31.12.2008  Z.: Ing. Répalová 
2192/08 do 31.08.2009   Z.: Ing. Répalová 
2197/08 do 31.08.2009  Z.: Ing. Répalová 
2199/08 do 31.08.2009  Z.: Ing. Répalová 
2368/08 do 31.12.2008   Z.: Bc. Kouřilová 
           Ing. Répalová 
2369/08 do 28.02.2008  Z.: Bc. Kouřilová 
           Ing. Répalová  
2374/08 kontrola 04.12.2008 Z.: Ing. Šperlich 
2449/08 do 31.10. 2008   Z.: Ing. Répalová 
           Ing. Peluhová 
2693/08 do 30.11.2008   Z.: Ing. Répalová 
2695/08  do 30.11.2008   Z.: Ing. Skrbek 
2704/08  do 13.11.2008   Z.: Ing. Bittnerová 
 
 
 

2779/08 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2198/08 

ruší 
usnesení RM č. 2198/08, kterým byla schválena výpověď z nájmu bytu č. 1, 
Banskobystrická 50, Šumperk. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2780/08 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2200/08 

ruší 
usnesení RM č. 2200/08, kterým byla schválena výpověď z nájmu bytu č. 4, 
Banskobystrická 43, Šumperk. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2781/08 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2635/08 

ruší 
usnesení RM č. 2635/08, kterým bylo doporučeno ZM schválit  výběr „problémové 
zóny“ pro zpracování IPRM dle metodiky IOP, oblast podpory 5.2. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2782/08 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 2720/08 ke smlouvě o zřízení 
věcného břemene přes p.p.č. 307/1, p.p.č. 307/4 a další v k.ú. Šumperk, ul. 
Langrova 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2720/08, kde je v usnesení chybně uvedena částka 
14.000,--Kč, správně má být 14.100,--Kč.   
Další text v usnesení 2720/08 zůstává v platnosti. 
 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2783/08 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 2705/08 k dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na „Nový územní plán města Šumperka a Změna č. 6 ÚPSÚ 
Šumperk“ 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2705/08, kde je v usnesení chybně uvedeno datum 
5.12.2008, správně má být 5.12.2007.   
Další text v usnesení 2705/08 zůstává v platnosti. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2784/08 MJP - pronájem části stavby komunikace 

schvaluje 
pronájem 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 nájemci SAN JV, s.r.o., Lidická 56, IČ: 64618951, zast. 
Josefem Vymazalem, jednatelem společnosti 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: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2785/08 MJP - zveřejnění záměru města vypůjčit část nemovitosti – pozemek p.č. 
589/3 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit část nemovitosti – pozemek p.č. 589/3 v k.ú. 
Šumperk o velikosti 9 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1162/2007 ze dne 
30.08.2007 na dobu určitou od 1.11.2008 do 31.3.2009, za účelem skládky zeminy 
při opravě hydroizolace stavby krematoria v Šumperku. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2786/08 MJP - zimní stadion - problematika provozování 

bere na vědomí 
informativní materiál k problematice provozování zimního stadionu, předložený 
PMŠ, a.s., a ukládá problematiku konzultovat s daňovými poradci. 
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

   

2787/08 MJP - změna označení účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 
č. 10 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku ke dni 31.10.2008 s nájemci manžely V. a R. K., Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.11.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/10 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku,  
se S. S., Skorošice. 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2788/08 MJP - dar prof. Viktora Dostala 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou 
dárce Univ. Prof. Dr.Viktor Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého 
určení peněžitý dar v celkové částce 50.000,--Kč, a to: 
 
1. A. M., bytem Šumperk, částku ve výši 20.000,--Kč 
2. A. M., bytem Šumperk, částku ve výši 30.000,--Kč  

 
 

Město Šumperk jako vedlejší účastník dle darovací smlouvy zajistí: 
a) poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 
Šumperk na účtu cizích prostředků, na účty obdarovaných do 30 dnů po uzavření 
darovací smlouvy   
b) zpracuje darovací smlouvu 



RM 54 – 30.10.2008 

 
6 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 

2789/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2136 v k.ú. Šumperk (or. ul.  Kranichova) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu  uložení a  správy  vodovodní, splaškové kanalizační, plynové a NN 
přípojky  přes p.p.č. 2136 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:  
B. T., Šumperk 
M. S., Šumperk 
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  2.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usnesení 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: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2790/08 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
879/4 v k.ú. Dolní Temenice (or. ul. Zemědělská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu  uložení a  správy  splaškové kanalizace přes  pozemek parcela číslo 
879/4 v k.ú.  Dolní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
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Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
Manželé M. a M. P., Šumperk 
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 450,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usnesení  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, nejpozději do 30.9.2011 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2791/08 MJP - změna smlouvy o pronájmu veřejných WC, Pavlínin dvůr 

schvaluje 
změnu smlouvy o pronájmu veřejných WC č. MP/0004/2008/Ha uzavřené dne  
24. 1. 2008 mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 
93, IČ: 00303461, zastoupeném starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako 
pronajímatelem a Charitou Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 12,  PSČ 
787 01, IČ: 48005894, zastoupenou ředitelem Mgr. Vlastimilem Štrpkou, jako 
nájemcem ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2008. Změna spočívá ve změně čl. 
III. odst. 2 výše uvedené smlouvy, a to  
 
z původního znění: 
 
Nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC v následující provozní době:  
Po-Pá, 7 – 21 hod., So-Ne 8 - 18 hod 
 
 
na nové znění: 
 
Nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC v následující provozní době:  
Po-Pá, 7:30 – 19:30 hod., So-Ne 8 - 18 hod 
 
Změna je účinná od 1. 1. 2009. 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2792/08 MJP - zveřejnění prodeje části p.č. 436/2, pozemek ve ZJE v k.ú. Horní 
Temenice (or. zahrádkářská kolonie v Horní Temenici u komunikace směr 
Bohdíkov) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.č. 436/2  o výměře cca 900 m2- pozemek 
ve ZJE v k.,ú. Horní Temenice za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví, zajištění přístupu a příjezdu k zahrádce 
- kupní  cena:  30,--Kč/m2 – plocha určena ke vstupu a vjezdu 

  20,--Kč/m2 – zanáletovaný svah, možnost rozšíření zahrádek –   
  pouze pozemek, který není součástí stávající zahrádkářské      
  kolonie 
  70,--Kč/m2 - pozemek užívaný k zahrádkářské činnosti, součást    
  zahrádkářské kolonie 

- další podmínky shodné s podmínkami při zveřejnění p.p.č. 436/2 v k.ú. Horní 
Temenice- pozemek zapsaný v EN 

 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2793/08 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1431/6 v k.ú. Šumperk, 
(or. u domu Jesenická 47 - naproti servisu a prodejně NISSAN) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  části  p.p. č. 1431/6  o výměře cca 
120 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření sjednaného příslibu prodeje části p.p.č. 1431/6 v k.ú. 

Šumperk 
- kupní  cena: 300,--Kč/m2  
- další podmínky shodné s ujednáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní – obch 

13/2006/Vr ze dne 5.4.2006 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 

2794/08 MJP - zveřejnění prodeje p.č. 1188, pozemek ve ZJE v k.ú. Horní Temenice, 
dle GP p.p.č. 702/19  (or. u bývalého statku)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat   p. č. 1188  o výměře  179 m2 za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví  
- kupní  cena 150,--Kč/m2 , výsledná kupní cena bude počítána z výměry 166 

m2 z důvodu nově uznaných hranic u p. p.č. 1188 v k.ú. Horní Temenice mezi 
městem Šumperk a J. J., Šumperk, (posunutí hranic o 13 m2) 

- kupující uhradí kupní cenu  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN   

 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2795/08 MJP - zveřejnění prodeje části st.p.č. 546 a dalších  (or. u domu Žerotínova 
22, naproti základní umělecké škole) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část  st.p.č. 546 o výměře 13 m2  v k.ú. Šumperk, 
dle GP zák.č. 5452-108/2008 díl “a“ o výměře 6 m2  p.p.č. 3141/3 a díl „c“ o 
výměře 7 m2 p.p.č. 3141/2 a p.p.č. 366/10 o výměře 4 m2 vše v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: zázemí  k domu Žerotínova 22, Šumperk  
- kupní  cena 300,--Kč/m2  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, paušální 

poplatek za  vyhotovení   kupní smlouvy ve výši 1.000,--Kč a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2796/08 MJP - zveřejnění pronájmu části p.p.č. 257/1 v k.ú. Dolní Temenice (or. u 
restaurace Na zastávce) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 257/1 o výměře 10,20 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice  za podmínek:  
- účel pronájmu: pozemek pod stánkem ELVÍRA  
- sazba nájemného: 55,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu určitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce na své náklady upraví pozemek za účelem umístění stánku, včetně 

přístupové části zelené plochy ke stánku 
- nájemce výslovně souhlasí s umístěním stánku – stánek bude povolen jako 

stavba dočasná, která bude v případě ukončení nájmu na náklady vlastníka  
stánku odstraněna  

       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2797/08 MJP - zveřejnění prodeje p.p.č. 584/2 a st.p.č. 912 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Nemocniční naproti kamenictví) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 584/2 o výměře 106 m2 a st.p.č. 912 o 
výměře 464 m2 vše v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  

a) p.p.č. 584/2 vybudování přístupu  k bytu v domě Nemocniční 48 a  zázemí k 
bytu  
b) st.p.č. 912 pozemek pod domem a dvůr se zázemím 

- kupní cena: 
a)   p.p.č. 584/2 ..........…300,--Kč/m2  
b)   st.p.č. 912.............…105,--Kč/m2 – zastavěná část pozemku obytným    

                        domem 
 300,--Kč/m2 dvůr a pozemky zastavěné drobnými     
 stavbami  
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- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy  a správní poplatek ve výši 500,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do KN 

       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2798/08 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1439/1 a části st.p.č. 
1707/2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. B. Václavka) 

neschvaluje  
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1439/1 o výměře cca 
400 m2 a části st.p.č. 1707/2 o výměře cca 80 m2 vše  v k.ú. Šumperk  za účelem 
výstavby rodinného domu. 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2799/08 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk (or. směr Nové 
Domky) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1865/1 o výměře cca 220 m2 v k.ú. 
Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN  

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy , stanoveno „ Postupem…“ 

- budoucí kupující na své náklady zajistí vypracování geometrického plánu  
 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2800/08 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1534/24 a dalších, vše v k.ú. Šumperk 
(or. Vyhlídka)  

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat části p.p.č. 1534/24, p.p.č. 1425/31 a 1534/33 
vše v k.ú Šumperk s tím, že pozemky zůstanou ve vlastnictví města Šumperk a 
budou sloužit jako veřejné prostranství. 
       Termín: 30.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2801/08 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje st.p.č. 534/3 a části p.p.č. 465, vše 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č. 534/3 o výměře 560 m2 a 
části p.p.č. 465/3 o výměře cca 120 m2 vše v k.ú Šumperk  za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zázemí k domu, příjezd ke garážím na st.p.č. 5273-5280 

vše v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 , při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena jednotlivými budoucími kupujícími záloha na kupní cenu ve výši 
10.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,--Kč, nejdále do 31.12.2011 

- budoucí kupující uznávají, že jsou vlastníky staveb na části p.p.č. 465/3 v k.ú. 
Šumperk a zavazují se, že do 31.12.2011 uvedou užívání staveb do souladu 
se stavebním zákonem, jinak jim nebude vlastnické právo k pozemku 
převedeno  

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP 
- budoucí kupující budou, v případě sjednání věcného břemene vstupu a vjezdu 

ke  garáži na   st.p.č. 5277 přes st.p.č534/3 v k.ú. Šumperk, respektovat 
sjednané věcné břemeno 

- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 500,--Kč za vyhotovení smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní  

 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

2802/08 MJP - zřízení věcného břemene průjezdu k obytnému domu na st.p.č. 1710/2 
– Balbínova 1 (or. ul. Vančurova) 

neschvaluje 
zřízení věcného břemene vjezdu k domu na st.p.č.1710/2 v k.ú. Šumperk, přes 
st.p.č. 534/3 v k.ú. Šumperk, kdy pozemek je ve vlastnictví města Šumperk a to z 
důvodu, že  v případě opravy domu na st.p.č. 1710/2 v k.ú. Šumperk je možné 
zajistit opravu a navážku stavebního materiálu z ul. Balbínovy. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2803/08 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 2346 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk, dostavba ul. Langrovy - naproti hotelu HANSA 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, 
st.p..č. 469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby 
občanského vybavení bez čp., část p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a část p.p.č. 
2347 o výměře cca 660 m2, včetně porostů na pozemcích  vše v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  výstavba parkovacího domu a polyfunkčních  domů 
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- kupní cena: 800,--Kč/m2 + 1.300.000,--Kč , jako druhá položka kupní ceny, 
která je stanovena jako ztráta za parkovné naproti hotelu HANSA (při 
stanovení kupní ceny za 1m2 se počítán plocha pozemku jako celku bez 
rozlišení zastavěné a nezastavěné části pozemku) 

- budoucí kupující zajistí na své náklady odstranění stavby na st.p.č. 454/2 , 
včetně  povolení k odstranění  

- budoucí kupující v rámci přípravy stavby zajistí na své náklady kácení stromů, 
včetně vyřízení rozhodnutí ke kácení  

- podmínkou výstavby inženýrských sítí, které bude nutné vést po komunikaci J. 
z Poděbrad je skutečnost, že tyto musí být vedeny před započetím prací  
úpravy komunikace J. z Poděbrad – dle projektu s názvem „ Revitalizace ulice 
J. z Poděbrad dle PD ing. Luďka Cekra“, výstavba dle projektu bude ukončena 
v květnu 2010  

- v rámci výstavby se stanovuje povinnost koordinovat stavební práce budoucího 
kupujícího s realizací projektu „ Revitalizace ulice J. z Poděbrad.....“ 

- náklady spojené s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení 
budou hrazeny výhradně budoucím kupujícím, bez nároku na jejich 
kompenzaci v případě odstoupení od smlouvy ze strany jak budoucího 
kupujícího tak budoucího prodávajícího, nebo v p řípadě dohody k ukončení 
sjednaného smluvního vztahu  

- v rámci celkové výstavby polyfunkčních domů bude řešena úprava vodního 
toku, část p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk, kdy k potřebným úpravám bude 
uzavřena smlouva dle §51 zák.č. 40/1964 Sb. OZ, kdy bližší podmínky budou 
dány samostatně v rámci schválení příslibu prodeje, po zveřejnění předmětu 
příslibu prodeje 

- výstavba dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude přizpůsobena úpravám 
vodního toku na části p.p.č.2159/5, pokud nedojde k dohodě úpravy toku mezi 
smluvními stranami, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu do 30.6.2009 územní 
rozhodnutí k výstavbě dle sjednaného účelu příslibu prodeje, pokud nebude 
rozhodnutí předloženo, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v 
plném rozsahu odstoupit 

- regulativa pro výstavbu:  
§ parkovací dům - objekt „ j“ bude mít 3 NP + 1NP otevřené s  maximální     

výškou do 13 m, bude bezprostředně přiléhat k objektu na st.p.č. 471/1 
v k.ú. Šumperk tak, aby nevznikla žádná proluka. V parkovacím domě 
bude umístěno cca 146 parkovacích míst pro veřejnost, stanovena dle 
přílohy č. 1 článku 7 ČSN 736056 – 50% pro podskupinu osobních 
vozidel 01 a 50% pro podskupinu osobních vozidel 02 

 
§ polyfunkční dům – objekt „ I“ bude mít 4NP s maximální výškou do     

16 m 
§ parkování  dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude pouze pro 

osobní automobily  
- výstavba dle  sjednaného účelu příslibu prodeje bude zahájena do 31.12.2009 

a bude ukončena kolaudačním souhlasem do 30.6.2010. Pokud nebude ke 
sjednanému účelu příslibu prodeje vydán kolaudační souhlas v termínu do 
30.6.2011, sjednává se smluvní pokuta ve výši 200.000,--Kč, která bude 
uhrazena na základě výzvy budoucího prodávajícího  

- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 500,--Kč za vyhotovení smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní  
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- budoucí kupující výhradně na své náklady provede úpravu vodoteče na p.p.č. 
2159/5 v k.ú. Šumperk, a to v části plánované dostavby, kdy rozsah a způsob 
úpravy bude odsouhlasen v rámci stavebního řízení 

 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2804/08 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk (or. ul. Bří. 
Čapků) 

schvaluje  
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 556/36 o výměře cca 100 m2 v k.ú 
Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  zázemí k objektům na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 , kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP 
- kupující uhradí  paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy  
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2805/08 MJP - zrušení usnesení RM č. 1524/07  

ruší   
usnesení RM č. 1524/07 ze dne 22.11.2007 z důvodu nového zveřejnění příslibu 
prodeje p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2806/08 MJP - sleva ze zveřejněné kupní ceny – prodej části p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. u společnosti AGRITEC) 

doporučuje ZM 
schválit v souladu se závazkem strpět věcné břemeno uložení vedení splaškové 
kanalizace a telekomunikačního vedení, kdy sítě budou nově uloženy do p.p.č. 
879/4 v k.ú. Dolní Temenice  před jejím prodejem , slevu ze zveřejněné  kupní 
ceny celkem ve výši 30.000,--Kč.  Sleva dle tohoto usnesení platí v případě   
schválení příslibu prodeje p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní Temenice.  
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2807/08 MJP - problematika pohledávek u nájemného z bytů - zrušení usnesení RM  
č. 5587/02 

ruší 
usnesení RM č. 5587/02 ze dne 6.6.2002 pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2808/08 MJP - převod práv a povinností ze stavebního povolení č.j. MUSP 99448/2008 

schvaluje 
převod práv a povinností z pravomocného stavebního povolení na výstavbu místní 
pozemní komunikace, vydaného pro společnost FORTEX-AGS a.s., se sídlem 
Šumperk, ul. Jílová 1550/1, PSČ: 787 92, IČ:  00150584, dne 17.10.2007 
Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy, č.j. MUSP 99448/2008, Sp.zn. 
80842/2007 DOP/JAVI, které společnost FORTEX-AGS a.s. převedla, na základě 
usnesení rady města č. 1832/08 ze dne 14.2.2008 na město Šumperk, zpět na 
společnost FORTEX-AGS a.s., se sídlem Šumperk, ul. Jílová 1550/1, PSČ: 787 
92, IČ:  00150584. 

Termín:       30.11.2008   
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2809/08 MJP - převod práv a povinností ze stavebního povolení č.j. MUSP 99448/2008 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 2005/04 ze dne 8.4.2004, ve znění usnesení rady 
města č. 279/07 ze dne 11.1.2007 a usnesení rady města č. 1912/08 ze dne 
6.3.2008, týkající se výpůjčky pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice, 
společnosti FORTEX-AGS, a.s. Změna spočívá v prodloužení termínu výpůjčky, a 
to z původního termínu do 31.12.2008 na nový termín do 31.5.2009. 
V ostatním se předmětná usnesení rady města nemění. 
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2810/08 MJP - převod práv a povinností ze stavebního povolení č.j. MUSP 99448/2008 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 460/03  ze dne 18.9.2003, ve 
znění pozdějších změn, ve věci schválení podmínek budoucího prodeje příslušné 
části pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice. Změna spočívá v posunutí 
termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to z původního termínu 31.12.2008 
na nový termín nejpozději do 31.5.2009 
V ostatním se předmětná usnesení zastupitelstva  města nemění. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2811/08 MJP - zveřejnění záměru příslibu budoucího prodeje pozemku p.č. 1420/2 
v k.ú. Šumperk (lokalita při křižovatce ul. 8. května a ul. Lidické v Šumperku) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib budoucího prodeje  pozemku p.č. 1420/2  – 
ostatní plocha o výměře 591 m2 a pozemku p.č.1420/18 – ostatní plocha o výměře 
362 m2 v  k.ú. Šumperk (při křižovatce ul. 8. května a ul. Lidické v Šumperku). 
 
Účel:  využití  lokality v souladu s územním plánem města Šumperka 
 
Kupní cena: minimální kupní cena 600,--Kč/m2 

 

Podmínky:   

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr a způsob využití 
pozemku p.č. 1420/2 a p.č. 1420/18 v k.ú.Šumperk a návrh termínu ukončení 
stavebních prací a vydání kolaudačního souhlasu,  

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 28.11.2008. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 13:00 hod. dne 28.11.2008, 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  
hodnoceny, 

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
s žádným ze zúčastněných uchazečů 

 

Upozornění: 
Zřízení vjezdu a výjezdu k a z pozemku p.č. 1420/2 a p.č. 1420/18 v k.ú. 
Šumperk, je možný pouze na sousedních pozemcích p.č. 1420/16 a  st.p.č. 
1788/1 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví třetích osob nikoliv města 
Šumperka. 
       Termín: 28.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2812/08 MJP - výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu 
smlouvy, který je přílohou materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČ: 

00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1  
- předmět a účel výpůjčky: 
- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za účelem 

umístění obrazu v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1 
- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875  za účelem umístění na betonovém 

podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 
- Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13303 za účelem umístění 

za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského 
úřadu Šumperk,  nám. Míru 1 
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- Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78, H 13304 za účelem 
umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově 
Městského úřadu  Šumperk,  nám. Míru 1 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2009 
 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2813/08 MJP - výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 
na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 
paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že 
se jedná o předmět zapůjčený Městem Šumperk. 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2009 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem 
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel 

opravu věci a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit 
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 

odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a 
včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 
659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní 
ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

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

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 

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

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou. K fotografování či jinému dalšímu užití věci je 
nutno vyžádat předchozí souhlas půjčitele. Za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti se vypůjčitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč. 
Vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití vypůjčené věci. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran 
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       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2814/08 MJP - zveřejnění záměru města směnit pozemky v lokalitě u vjezdu do areálu 
Uhelných skladů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem zarovnání vlastnických 
hranic, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461, bude převedena do vlastnictví manželů V. a R. K., Šumperk, 
část pozemku parcela č. 2047/9 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Šumperk 

- z vlastnictví manželů V. a R. K., Šumperk, bude převedena do vlastnictví 
města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, 
část pozemku p. č. 1187/5 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Šumperk 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 2047/9 
a p. č. 1187/5  v k. ú. Šumperk budou uhrazeny společně, každá strana se 
bude podílet jednou polovinou 

       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2815/08 MJP - pronájem části pozemku p.č. 1268/44 v k. ú. Šumperk v lokalitě při ul. 
Blanické za účelem zemědělské velkovýroby 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 10. 2008  do 30. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2728/08 
ze dne 9. 10. 2008, pronájem části p.p.č. 1268/44 o výměře 6 250 m2 v k. ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
- účel pronájmu: zemědělská velkovýroba 
- nájemce:  Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 140 00,  

IČ: 25836498  
- nájemné: 360,--Kč/rok 
- doba nájmu: určitá od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 500 Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2816/08 MJP - příslib směny pozemků v k. ú. Horní Temenice pro stavbu „Regulace 
potoka Temence“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 10. 2008 do 30. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2729/08 ze 
dne 9. 10. 2008 schválit příslib směny pozemků za těchto podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ: 787 93, IČ: 00303461, bude převedena do vlastnictví M. V., Šumperk, 



RM 54 – 30.10.2008 

 
18 

část pozemku ve zjednodušené evidenci parcela č. 1184 o výměře cca 50 m2 v 
 k. ú. Horní Temenice 

- z vlastnictví M. V., Šumperk, 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 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci stavby „Regulace potoka 
Temence“ 

- 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 Šumperka 

- vyhotovení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné zajistí na vlastní 
náklady město Šumperk   

Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2817/08 MJP - kynologická základna Nové Domky  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperk prodat část pozemku - parcela č. 1866 trvalý 
travní porost o výměře cca 3500 m2  včetně porostu za cenu dle znaleckého 
posudku, v k.ú. Šumperk, pozemek dle ÚP jako ostatní plocha – sportoviště.  
 

Termín: 15.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2818/08 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad 

schvaluje 
v souvislosti s realizací usnesení RM č. 2709/08 ze dne 9.10.2008, kterým bylo 
schváleno vypsání užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na akci „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ text 
návrhu vzorové smlouvy o dílo, která bude přílohou zadávací dokumentace na 
akci „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

2819/08 Průmyslová zóna IV 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 na změnu doby plnění veřejné zakázky ke SOD č. 
RUI/45/2008 s firmou STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., v rámci akce: 
„Průmyslová zóna IV“. Termín odevzdání PD pro územní rozhodnutí včetně 
dokladované části 28.2.2009. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2820/08 MJP - nebytový prostor na ul. Temenická 97 v Šumperku - realizace usnesení 
RM č. 2732/08  

neschvaluje 
podání občanskoprávní žaloby proti žalovanému R. O., bývalému nájemci 
nebytového prostoru na ul. Temenické 97 v Šumperku, o náhradu škody, 
způsobenou v nebytovém prostoru na ul. Temenické 97 v Šumperku. 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2821/08 MJP - nebytový prostor na ul. Temenické 97 v Šumperku - realizace usnesení 
RM č. 2732/08  

neschvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Udržovací práce nebytového prostoru or. zn. Temenická 
97“, zhotovitelem firmu Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, 787 01 Šumperk,  
IČ: 65131673, a to za částku 382.942,--Kč včetně DPH. 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2822/08 MJP - dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  č. VBb/0015/2008/Foj (or. ul. Žižkova) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0015/2008/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení přípojky  NN přes pozemek  

p.č. 2256  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 
P. S., Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0015/2008/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0015/2008/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č. 9 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  30,--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 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   
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2823/08 MJP - zrušení usnesení RM č. 2210/08 ke zveřejnění směny pozemků ve 
vlastnictví města Šumperka a pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p.  

ruší 
usnesení RM č. 2210/08, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 
Šumperka majetkoprávně vypořádat pozemky zahrnuté do lesního hospodářského 
plánu formou směnné smlouvy. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

2824/08 MJP - zveřejnění směny pozemků p.č. 682/3, p.p.č. 689 a další v k.ú. Horní  
Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  Šumperka majetkoprávně vypořádat  pozemky zahrnuté 
do lesního hospodářského plánu, a to formou směnné smlouvy takto: 
z majetku města Šumperka, se sídlem nám.  Míru 1, Šumperk,  
IČ: 00303461 do majetku Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu 
Lesy České republiky, s.p, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový 
Hradec Králové, PSČ 50168, IČ:  4219645,  pozemky jmenovitě: 
p.p.č. 682/3 o výměře 5 648 m2, p.p.č. 689 o výměře  2 949 m2, p.p.č. 690 o 
výměře 662 m2, p.p.č. 1275/3 o výměře 543 m2, p.p.č. 1275/2  
o výměře  1 285 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 1277/2 o výměře 360 m2, 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 694/102 o výměře 207 m2, pozemek ve ZJE 
původ GP p.č. 682/3 o výměře 2 512 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 691 o 
výměře 93 526 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 690 o výměře 1 635 m2, 
pozemek ve ZJE původ PK p.č.692 o výměře 8 844 m2, pozemek ve ZJE původ 
EN p.č. 1279/103 o výměře 255 m2, pozemek ve ZJE původ EN p.č. 694/101 o 
výměře 1 063 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č.  667 o výměře 13 128 m2, 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 669 o výměře 51 950 m2, pozemek ve ZJE původ 
GP p.č. 687/3 o výměře  1 638 m2,  p.p.č. 682/8 o výměře 564 m2, p.p.č. 691/3 o 
výměře 549 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 421 o výměře  34 870 m2,  
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 423 o výměře  1 363 m2, pozemek ve ZJE původ 
GP p.č.  424 o výměře  2 025 m2 vše v k.ú. Horní Temenice.  
 
Z majetku Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova  1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec 
Králové, PSČ  501 68, IČ:  4219645, do majetku města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperka, IČ: 00303461, pozemky jmenovitě: 
p.p.č. 1184/4 o výměře 2 088 m2, p.p.č. 1170/7 o výměře  2 514 m2, pozemek ve 
ZJE původ GP p.č. 1263/3 o výměře 25 m2, pozemek ve ZJE  původ GP p.č. 1265 
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o výměře 3 968 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 1607 o výměře  48 m2, p.p.č. 
1185 o výměře  2 086 m2, p.p.č. 1186 o výměře  4 690 m2, p.p.č. 1332/4 o 
výměře 26 759 m2,  p.p.č. 1184/6 o výměře  5 030 m2, p.p.č. 1332/3 o výměře 
279 m2 vše v k.ú. Bratrušov, p.p.č. 2618/1 o výměře 4 825 m2, p.p.č. 2619/2 o 
výměře  55 250 m2, p.p.č. 2621/23 o výměře 740 m2,  p.p.č. 2621/22 o výměře 
234 m2, p.p.č. 2621/15 o výměře 1 405 m2, p.p.č. 2625/1 o výměře  168 m2, 
p.p.č. 2621/14 o výměře 348 m2, p.p.č. 2621/21 o výměře 935 m2, p.p.č. 2621/13 
o výměře 222 m2, p.p.č. 2689/6 o výměře 69 417 m2, p.p.č. 2698/3 o výměře  338 
m2, p.p.č. 2689/11 o výměře 283 m2 vše v k.ú. Rapotín, p.p.č. 1829/15 o výměře  
674 m2, p.p.č. 1829/16 o výměře 554 m2, p.p.č. 1832/25 o výměře  2 254 m2, 
p.p.č. 1829/14 o výměře 6 457 m2, p.p.č. 1829/94 o výměře 341 m2, p.p.č. 
1829/44 o výměře 2 438 m2, p.p.č. 1829/45 o výměře 992 m2, p.p.č. 1829/17 o 
výměře 190 m2, p.p.č. 1829/95 o výměře 173 m2, p.p.č. 1829/46 o výměře 2 399 
m2, p.p.č. 1829/18 o výměře  335 m2, p.p.č. 1829/96 o výměře 327 m2, p.p.č. 
1829/47 o výměře  277 m2, p.p.č. 1829/48 o výměře  4 853 m2, p.p.č. 1831/3 o 
výměře  317 m2, p.p.č. 1831/4 o výměře 76 m2 vše v k.ú. Vikýřovice, p.p.č. 231/2 
o výměře 8 254 m2, p.p.č. 242/2 o výměře 6 005 m2, pozemek ve ZJE původ GP 
p.č. 231 o výměře  912 m2, pozemek ve ZJE  původ GP p.č. 232 o výměře  3 765 
m2, pozemek ve ZJE původ PK p.č. 355 o výměře  1 102 m2, pozemek ve ZJE 
původ GP p.č. 235 o výměře 900 m2, pozemek ve ZJE původ GP p.č. 236 o 
výměře  1 834 m2 vše v k.ú. Hraběšice, p.p.č. 2951 o výměře 3 252 m2, p.p.č. 
2952 o výměře 10 855 m2, p.p.č. 3073 o výměře  1 814 m2, p.p.č. 3074 o výměře 
358 m2 vše v k.ú. Nový Malín. 
  
Směnná smlouva bude realizována za těchto podmínek: 
- Účel - směna pozemků z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků 

zahrnutých do lesního hospodářského plánu za účelem scelení lesních 
pozemků 

- ocenění předmětných pozemků zajistí nezávislá společnost TAXONIA CZ, 
s.r.o., Olomouc 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500,--Kč, znalecký posudek a daň z převodu uhradí obě smluvní strany 
společně 

 
Termín: 15.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2825/08 MJP - změna smlouvy o výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24. 3. 2003 

schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24. 3. 2003 uzavřené mezi 
městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, IČ: 60801085 jako 
vypůjčitelem. Změna spočívá v doplnění čl. I. výše uvedené smlouvy o výpůjčce o 
pozemek p.č. st.  3850 v k.ú. Šumperk, který se tak stává součástí předmětu 
výpůjčky výše uvedené příspěvkové organizaci.  

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2826/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
2061/1, p.p.č. 2062/1 a další v k.ú. Šumperk (ul. Bludovská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č. 2061/1, p.p.č. 2062/1, p.p.č. 2298, p.p.č. 539/37, p.p.č. 539/41 a 
p.p.č. 2169/1 v k.ú. Šumperk  (ul. Bludovská) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  8.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60 dnů ode 
dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni. Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a 
uložení starého vedení dle platných předpisů a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tzn., že nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
pokládá-li investor nové potrubí vedle stávajícího řadu, zaplatí strana 
oprávněná dvojnásobek sazby běžného ochranného pásma 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka a.s. ze dne 
3.10.2008, a to: 
- investor  vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., k fyzickému 

předání  překopu komunikace před zahájením výkopových prací 
- čistění a úklid komunikací v okolí staveniště bude prováděno po celou dobu 

výstavby 
- záruční lhůta na prováděných dokončovacích prácích na překopech 

komunikací bude v délce 36 měsíců 
- před zahájením prací je investor povinen zjistit a vytýčit  všechna podzemní 

vedení  včetně VO 
- kabely VO budou v místě překopů uloženy do chráničky s přesahem 0,5 na 

každou stranu 
- budou dodrženy všechny stavební normy a technologické postupy uvedené 

v technické zprávě zpracované  Vítězslavem Pavlasem, Šumperk 
- ihned po provedení  výkopových a zásypových prací bude povrch 

komunikací opraven v rozsahu stanoveném v příloze smlouvy o výpůjčce 
místní komunikace uzavřené se správcem komunikací, tj. Podniky města 
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Šumperka, a.s.,  dle jednotlivých  výkresů situací  a výkresů konečné opravy 
vozovek a chodníků 

- budou respektovány povinnosti a postupy dle TP 146 – provozování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro sítě ve vozovkách  

- konečná úprava povrchu bude provedena v rozsahu jednotlivých 
zakreslených úprav podle příloh: 

- příloha č. 2 – úseky 1-1.1, 1.3 – 1. 4, 1.5 – 2 = asfaltový povrch v celé ploše 
- úseky 1.2-1.3, 1.4-1.5 – asfaltový povrch 50% šířky vozovky  
- k jednotlivým  přílohám 1 – 8 přísluší zakreslení stavu veřejného osvětlení 1 

– 8 1,5 m od osy výkopu na každou stranu 
- investor je povinen uzavřít smlouvu o nájmu pozemků dle OZV  

č. 1/2008 města Šumperka 
- stavební práce na ulici Bludovská II budou koordinovány se společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk – plánovaná rekonstrukce kanalizace 
 

Termín: 28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2827/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
2063 a  p.p.č. 2061/1  v k.ú. Šumperk (ul. Vojanova) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č. 2063 a p.p.č. 2061/1 v k.ú. Šumperk  (ul. Vojanova) 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 SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena na 

náklady strany oprávněné z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  2.500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60 dnů ode 
dne ukončení rekonstrukce (udržovacích prací) o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni. Součástí žádosti bude stavební deník, doklad o demontáží a 
uložení starého vedení dle platných předpisů a zaměření skutečného stavu. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 

- v případě, že nebudou dodrženy podmínky pro rekonstrukci, tzn., že nebude 
provedena demontáž stávajícího vedení, uhradí strana oprávněná z věcného 
břemene finanční částku za uložení sítí dle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, bod C. písmeno c), 
pokládá-li investor nové potrubí vedle stávajícího řadu, zaplatí strana 
oprávněná dvojnásobek sazby běžného ochranného pásma 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný splní podmínky Podniků města Šumperka, a.s., ze dne 
3.10.2008, a to: 
- investor  vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., k fyzickému 

předání  překopu komunikace před zahájením výkopových prací 
- čistění a úklid komunikací v okolí staveniště bude prováděno po celou dobu 

výstavby 
- záruční lhůta na prováděných dokončovacích prácích na překopech a 

opravách  komunikací  bude v délce 36 měsíců 
- před zahájením prací je investor povinen zjistit a vytýčit  všechna podzemní 

vedení  včetně VO v místě překopu 
- kabely VO budou v místě překopů uloženy do chráničky s přesahem 0,5 na 

každou stranu 
- budou dodrženy všechny stavební normy a technologické postupy uvedené 

v technické zprávě zpracované  Vítězslavem Pavlasem, Šumperk 
- ihned po provedení  výkopových a zásypových prací bude povrch 

komunikací opraven v rozsahu stanoveném v příloze smlouvy o výpůjčce 
místní komunikace uzavřené se správcem komunikací, tj. Podniky města 
Šumperka, a.s.,  dle jednotlivých  výkresů situací  a výkresů konečné opravy 
vozovek a chodníků 

- budou respektovány povinnosti a postupy dle TP 146 – provozování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro sítě ve vozovkách  

- konečná úprava povrchu bude provedena v rozsahu jednotlivých 
zakreslených úprav podle příloh: 

- příloha č. 1 – úsek 1 -  2 - asfaltový povrch v celé ploše  
- k jednotlivých přílohám 1 – 8 přísluší zakreslení  stavu veřejného osvětlení 

1-8 1,5 m od osy výkopu na každou stranu 
- investor je povinen uzavřít  na jednotlivé úseky smlouvy o nájmu pozemků 

dle OZV č. 1/2008 města Šumperka 
- stavební práce na ulici Vojanova budou koordinovány se společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk , které  plánují rekonstrukci kanalizace 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2828/08 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2136, p.p.č. 2137 a p.p.č. 1845/7  v k.ú. Šumperk (or. ul. Kranichova, Čsl. 
armády) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení VN p řes pozemek  

p.č.   2136 a p.p.č. 2137   v  k.ú.  Šumperk  
- právu uložení a správy zemního elektro kabelového vedení NN p řes p.č. 

1845/7 v k.ú. Šumperk 
- umístění 1 ks  pojistkové skříně na pozemku  p.č. 1845/79 v k.ú. Šumperk 
- umístění 1 ks pojistkové skříně na pozemku p.č. 1845/80 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: 
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  31.500,--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., ze dne 
1.10.2008, a to: 
- trasy ve volných zelených plochách budou vedeny v chráničkách a bude 

dodrženo ochranné pásmo 
- před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení 
- stávající komunikace, veřejná zeleň a chodníky budou v případě překopů po 

uložení kabelu opraveny v rozsahu dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce místní 
komunikace sepsané se správcem komunikací, tj. Podniky města Šumperka, 
a.s. 

- křížení ul. Kranichova a Na Kopečku bude řešeno protlakem 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, 

tj. Podniky města Šumperka, a.s., 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: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2829/08 MJP - Šumperská nemocnice, a.s. – souhlas s podnájmem NP v objektu na 
st.p.č. 873 – garáže, dílny 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu – na st.p.č. 873 – garáže, dílny 
pronajatého společnosti Šumperská nemocnice, a.s., pro podnájemce Mgr. 
Kateřinu Kubelovou, IČ: 60969059, bytem Žerotínova 1286/2, Šumperk, PSČ:  
787 01, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu: určitá s účinností od 1.12.2008 do 31.12.2009 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli 

Městu Šumperku, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy majetku, nám. 
Míru 1, Šumperk 

- 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  
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Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2830/08 MJP - sleva z nájmu nebytových prostor 17. listopadu 3, 5, 7 v Šumperku 

schvaluje 
slevu ve výši 100% nájemného z nebytových prostor v objektech 17. listopadu 5, 7 
v Šumperku nájemcům J. M., Šumperk, J. S., Postřelmůvek a M. U., Postřelmov, 
za období od 1. 8. 2008 do 31. 8. 2008 z důvodu provádění plánovaných oprav – 
výměny výkladců. 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2831/08 MJP - sleva z nájmu nebytových prostor 17. listopadu 3, 5, 7 v Šumperku 

neschvaluje 
slevu ve výši 50% nájemného z nebytových prostor v objektu  
17. listopadu 3 - 5 v Šumperku nájemci společnosti SEMOTEX s.r.o., se sídlem 
Radniční 11, Šumperk, IČ: 48390615, zastoupené Vlastimilem Hromkem, 
jednatelem společnosti, za období od 1.9.2008 do 30. 9. 2008 z důvodu provádění 
plánovaných oprav objektu – vnější úprava domu. 

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2832/08 MJP - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 10252A/I ze dne 22. 10. 
2001, nájemce Vodafone Czech Republic a.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě  o nájmu č. 10252A/I ze dne 22. 10. 2001 mezi 
městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 a 
společností Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 
Praha 10, IČ: 25788001, obsahující změnu bankovního spojení pronajímatele a 
nový variabilní symbol pro identifikaci plateb nájemného. 

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2833/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
61/1, p.p.č. 61/4 a další v k.ú. Dolní Temenice (or. ul. Zemědělská,  Anglická) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy zemního telekomunikačního  vedení  přes pozemek  

p.č.   61/1, p.p.č. 61/4, p.p.č. 50/3, p.p.č. 285/3, p.p.č. 257/1, p.p.č. 257/4, 
p.p.č. 921/1, p.p.č. 921/12, p.p.č. 248/50, p.p.č. 209/2, p.p.č. 879/3, p.p.č. 
879/4, p.p.č. 564/6, p.p.č. 564/11 a p.p.č. 564/1 vše  v  k.ú.  Dolní Temenice  
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- umístění 1 ks pilíře  (rozměr: 150 cm x 165 cm x 60 cm) na p.p.č. 61/1 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: 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem  Praha 4, Závišova 5, PSČ: 140 00,            
IČ: 005 62 262 
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  61.000,--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 budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene 

- finanční  částka  za  u místění  jednoho  nového pilíře  je stanovena  jako  
jednorázová částka,  a to  5.000,--Kč   

- 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 budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

- trasa multifunkčního vedení  přes p.p.č. 248/50 v k.ú. Dolní Temenice bude 
vedena těsně při hranici pozemku, aby došlo  k zatížení tohoto pozemku v co 
nejmenší míře – pozemek je součástí lokality určené  k bytové zástavbě. 
V případě, že trasa multifunkčního vedení nebude shodná s předloženou 
projektovou dokumentací, která bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, uvede oprávněný z věcného břemene 
trasu vedení  na vlastní náklady  tak,  

- jak je vyznačeno  v PD, a to těsně na  hranici mezi p.p.č. 248/50 , p.p.č. 209/2 a       
- 921/1 v k.ú. Dolní  Temenice  (přeložka)  
- bude dodržena trasa dle ověřené projektové dokumentace, aby v souvislosti  se 

stavbou liniové stavby multifunkční sítě došlo k zatížení městských pozemků 
v nejmenší míře. V případě, že  se výrazně zhorší další využití  předmětných 
pozemků, sjedná město Šumperk se stranou oprávněnou z věcného břemene 
smluvní pokutu za nedodržení podmínek liniové stavby do pozemků města 
podle § 544 Občanského zákoníku, která může být stanovena až jako 100 
násobek  stanovené částky,  a to dle bodu E. Smluvní pokuta usnesení ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 13.12.2007. 

- vlastní smlouva o věcném břemeni  bude uzavřena  nejpozději do 30.9.2011 
- při kácení městské zeleně je nutno respektovat vyjádření odboru životního 

prostředí, poškození zeleně (stromů a keřů) je nutno minimalizovat. 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 

pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona.   

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí městu Šumperk, 
majetkoprávnímu odboru,  termín zahájení prací na p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice nejméně 1 měsíc před započetím vlastních stavebních prací. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci. 

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2834/08 MJP - dohoda o ukončení výpůjčky nebytových prostor (M. R. Štefánika 20)  

schvaluje 
uzavřít s účinností ke dni 31. 12. 2008 dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5304/2008-OSUH uzavřenou dne 24. 9. 2007 
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, PSČ 128 00, IČ: 
69797111 jako půjčitelem a městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93, IČ: 00303461 jako vypůjčitelem,  jejímž předmětem je výpůjčka 
nebytových prostor o celkové ploše 831,87 m2 v budově M.R. Štefánika 20, 
Šumperk.  

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2835/08 MJP - žádost o souhlas s podnájmem nebytového prostoru v objektu č. 2 
v areálu bývalých kasáren při ul. nám. Jana Zajíce č. or. 2  

souhlasí 
aby nájemce - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 
Krátkého 1, IČ: 00843113, se sídlem Šumperk, Gen. Krátkého 1, přenechala 
do podnájmu nebytový prostor – herna stolního tenisu v objektu č. 2 na st.p.č. 
724/2 v k.ú. Šumperk v areálu bývalých kasáren  při ul. nám. Jana Zajíce č.or. 2, 
Šumperk: 
- podnájemcům:  

- Olomoucká krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR,  
IČ: 70938741, se sídlem Jeseník, Dukelská 1240, PSČ 79001, 

- doba podnájmu: 19. 11. 2008,  
- účel podnájmu: konání krajského kola ve stolním tenisu  
- cena podnájmu: dohodou za 4 hodiny podnájmu 1000,--Kč (osvobozeno od 

DPH) je příjmem nájemce 
- Dům dětí a mládeže – Vila Doris a pedagogické centrum Šumperk, 

IČ: 00851507, se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2, PSČ 787 01  
- doba podnájmu: v průběhu školního roku 
- účel podnájmu: využití herny stolního tenisu 
- cena podnájmu: 250,--Kč za hodinu (osvobozeno od DPH) je příjmem nájemce 
- nájemce je povinen upozornit podnájemce před uzavřením podnájemní 

smlouvy na stavebně technický stav objektu 
- souhlas se vydává na dobu od 1.11.2008 do 31.12.2008. 
 

Termín: 01.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

2836/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- R. J. na byt č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické č.o. 43, č.p. 1275  

o velikosti 1+1 obytných místností v  1.  nadzemním podlaží. ke dni    
13. 10. 2008. 
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- P. Ch. a L. Ch. na byt č. 1 v Šumperku na ulici Banskobystrické č.o. 50,  
č.p. 1279  o velikosti 1+1 obytných místností v  1.  nadzemním podlaží  ke dni   
20. 10. 2008. 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2837/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv – přechod nájmu:  
- D. D. na byt č. 5 v Šumperku na ulici B. Němcové 6  

o velikosti 1+1 obytných místností        
    Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/m²/měs.   
                    
- L. W. na byt č. 24 v Šumperku na ulici Jesenické 55  

o velikosti 1+2 obytných místností        
    Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/m²/měs.             
                     
- R. Č. na byt č. 20 v Šumperku na ulici Zahradní 33  

o velikosti 1+3 obytných místností        
    Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 24,33 Kč/m²/měs.      

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2838/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv na dobu určitou:  
- J. S. a E. S. na byt č. 17 v Šumperku na ulici  Jeremenkova 19 o velikosti 1+1 

obytných místností        
Podmínky: NS na dobu určitou od 1. 12. 2008 do 31. 5. 2009,    
                  nájemné ve výši 24,33  Kč/m²/měs.      

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2839/08 MJP - bytová problematika  

schvaluje 
souhlas s podnájmem obecního bytu 
- č. 12  v Šumperku na ulici Zahradní 15 – nájemce L. J., Šumperk, pro M. W., 

Žárová a J. W., Šumperk + 1 dítě, na dobu od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2840/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na základě vyhodnocení žádosti dle Opatření  
č. 10/2008: 
- P.S. na byt č. 1 o velikosti 1+1 obytných místností  

v Šumperku na ulici Banskobystrické 41 
Podmínky: NS na dobu určitou od 15. 11. 2008 do 30. 11.  2009,  
                  smluvní nájemné ve výši 34,-- Kč/m²/měs.   

                     
- J.H. na byt č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností  

v Šumperku na ulici B. Němcové 6 
Podmínky: NS na dobu určitou od 15. 11. 2008 do 30. 11. 2009,  
                  smluvní nájemné ve výši 34,-- Kč/m²/měs.      

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2841/08 MJP - smlouvy na zajištění správy domů s prodanými byty 

schvaluje 
uzavření dohod o ukončení Příkazních smluv na zajištění správy domů 
s prodanými byty 
- smlouva č. 8/2001 ze dne 10.10.2001 pro dům or. označení Starobranská 20, 

Šumperk 
- smlouva č. 17/2002 ze dne 20.10.2004 pro dům or. označení  

B. Němcové 6, Šumperk  
- smlouva č. 18/2002 ze dne 28.5.2004 pro dům or. označení banskobystrická 

46, Šumperk 
- smlouva č 20/2002 ze dne 2.2.2004 pro dům or. označení Lagrova 34, 

Šumperk 
uzavřených mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1,  
IČ: 00303461 a společností ŠMR, a.s., se sídlem 8. května 913/20, 787 01 
Šumperk, IČ: 60793295 k datu 30.9.2008. 

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2842/08 MJP - smlouvy na zajištění správy domů s prodanými byty 

schvaluje 
uzavření smluv na zajištění dodávek energií a služeb spojených s užíváním bytů a 
zajištění běžné údržby a oprav společných částí domů s vlastníky prodaných bytů 
v domech spravovaných Městem Šumperk mezi Městem Šumperk se sídlem nám. 
Míru 364/1, IČ: 00303461 na straně jedné a 
- S. S. a I. S., Šumperk 
- L. P., Šumperk 
- R. L. a N. L. M., první bytem Olomouc, druhý bytem Šumperk 
- R. R., Šumperk 
- K. Ch. a B. Ch., Šumperk 
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- O. B. a V. K., první bytem Šumperk, druhý bytem Šumperk 
na straně druhé, smlouvy budou uzavřeny s účinností od 1.11.2008  

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2843/08 MJP - smlouva na zajištění dodávek studené vody  

schvaluje 
uzavření smlouvy na zajištění dodávek studené vody do bytu v domě č.p. 308 or. 
ozn. Úzká 4, Šumperk  mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, IČ: 
00303461a I. H. a K. H., Šumperk s účinností od 1.11.2008. 
 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2844/08 MJP - dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.4.1999 
mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru364/1, IČ: 00303461 a  J. D., 
Šumperk  spočívající ve změně podílu na úhradě za el. energii, s účinností od 
1.11.2008. 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2845/08 MJP -  uzavření smlouvy o modernizaci, provozování, údržbě, opravách a 
servisu sítě elektronických telekomunikací 

schvaluje 
uzavření smlouvy o modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě 
elektronických telekomunikací mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, 
IČ: 00303461a společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5,   
140 00 Praha 4, IČ: 00562262 současně také s dodatkem č.1, který bude řešit 
úhradu nákladů za spotřebovanou el. energii s účinností od 1.11.2008. 

 
Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2846/08 MJP - zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemek p. č. 1298 o 
výměře 12214 m2 v k.ú. Horní Temenice (pozemek pod silnicí II. třídy, směr 
Šumperk - Bratrušov) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést pozemek  
p. č. 1298 o výměře 12 214 m2 v k. ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:  
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- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku pod 
stavbou silnice II. třídy 

- předávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  
PSČ: 787 01, IČ: 0303461 

- 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: 14.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2847/08 MJP - zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje pozemku p. č. 1845/59  
o výměře 101 m2 v k. ú. Šumperk (or. ozn. lokalita „Na Vodárně“)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje pozemku  
p. č. 1845/59 o výměře 101 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření pozemku sousedního vlastníka 
- kupní cena:  250,--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 uzavření budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9  „Postupu…“ 
- součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene spočívajícího 

v právu uložení a správy dešťové a splaškové kanalizace do pozemku p. č. 
1845/59 v k.ú. Šumperk  

- kupní smlouva bude realizována po pravomocné kolaudaci inženýrských sítí 
v dané lokalitě, po předání dešťové a splaškové kanalizace do majetku města 
Šumperka a po schválení prodeje pozemku p. č. 1845/59 v k. ú. Šumperk 
zastupitelstvem města 

Termín: 14.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2848/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2040, p.p.č  231 a další v k.ú. Šumperk (or. ul. Jiřího z Poděbrad) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v  
- právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení VN (přeložka) přes 
pozemek  p.č.  14/1   v k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
MAREGS, spol.s.r.o., se sídlem  J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, 787 01,  
IČ: 146 17 731 
a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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Vedlejší  účastník  
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 
- budoucí oprávněný z věcného břemene nebude hradit paušální poplatek za 

sepsání smlouvy o věcném břemeni, jelikož se jedná o investiční akci města 
Šumperka 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene nebude hradit za věcné břemeno 
uložené v části p.p.č. 14/1 v k.ú. Šumperk (chodník) o výměře cca 23 m2, 
finanční částku jelikož se jedná o investiční akci města Šumperka 

- 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 uvedení 
stavby do užívání 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- pokud bude dotčena část pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Šumperk o výměře cca       
23 m2 (chodník) uvedená ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy   
č. Obch./0007/2008/Šv,  uzavře město Šumperk, v případě, že bude již 
vlastníkem jmenované části  pozemku, smlouvu o zřízení věcného  břemene se 
společností  ČEZ Distribuce, a.s.  

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2849/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2040, p.p.č  231 a další v k.ú. Šumperk (or. ul. Jiřího z Poděbrad) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v: 
-  právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení VN (p řeložky) přes 
pozemek  p.č.   2040, p.p.č. 231, p.p.č. 239/1, p.p.č. 9/11, p.p.č. 9/25, p.p.č. 11/7, 
p.p.č. 9/3, p.p.č. 11/2, p.p.č. 14/3, p.p.č. 14/4, p.p.č. 14/5, p.p.č. 2211, p.p.č. 25/3, 
p.p.č. 25/4, p.p.č. 25/2, p.p.č. 25/1 vše  v  k.ú.  Šumperk  
- právu uložení a správy zemního elektro kabelového vedení NN (přeložky)  přes 
p.č. 25/1, p.p.č. 2040, p.p.č. 239/1, p.p.č. 9/11, p.p.č. 9/3, p.p.č. 11/2, p.p.č. 14/3, 
p.p.č. 14/4, p.p.č. 14/5, p.p.č. 14/1, p.p.č. 2211, p.p.č. 25/3, p.p.č. 25/2, p.p.č. 
2035/3, p.p.č. 2053/4, p.p.č. 2053/5 a p.p.č. 2351  vše 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 nebude hradit paušální poplatek za 

sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jelikož se 
jedná o investiční akci města Šumperka 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  nebude  hradit za věcné břemeno 
uložení elektro vedení žádnou finanční částku, jelikož se jedná o investiční akci 
města Šumperka a přeložky jsou vybudovány v souvislosti s touto akcí 

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



RM 54 – 30.10.2008 

 
34 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s. ze dne 11.2. 
2008, které budou nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2850/08 MJP - výpůjčka části pozemků pod stavbou okružní křižovatky pro 
„Obchodní centrum Šumperk“ na ulici Vítězné v Šumperku - zveřejnění 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků pod stavbou okružní křižovatky 
pro „Obchodní centrum Šumperk“ ve vlastnictví Města Šumperk, jmenovitě 
st.p.č.1124/1, st.p.č. 602, st.p.č. 725/1, st.p.č. 725/4, st.p.č. 601/2 a části 
pozemkových parcel č.1950/1, 2154/2, 1950/40, 1950/28, 1950/39, 1950/38, 
1950/36, 1950/35, 1950/37, 2154/1, 1955/1, 1961/3,  p.č. 1961/6 a st.p.č. 5517  
v k.ú. Šumperk za účelem výstavby okružní křižovatky pro „Obchodní centrum 
Šumperk“ vybudované investorem Sallerova výstavba Šumperk, spol.s r.o., a to 
v souladu s projektovou dokumentací. 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2851/08 MJP - dohoda o ukončení pronájmu pozemků Jiřímu Komárkovi v lokalitě 
„Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků ve zjednodušené evidenci 
původu grafický příděl parcela č. 212 o výměře 156 m2, parcela č. 213 o výměře  
4 877 m2,  parcela č. 1207/1 o výměře 80 m2 a parcela č. 1031 o výměře 29 629 
m2 vše v k. ú. Horní Temenice, pronajatých na základě nájemní smlouvy ze dne  
1. 1. 2003 samostatně hospodařícímu rolníkovi Jiřímu Komárkovi, bytem Bohdíkov 
69, IČ: 64965309, jako nájemci. 
Pronájem předmětných pozemků bude ukončen ke dni  31. 12. 2012. 
 

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2852/08 MJP - zmocnění k uzavírání smluv na dodávku elektrické energie a plynu      
a k udělování souhlasu vlastníka k uzavření smluv na dodávky služeb 
spojených s užíváním bytu ve vlastnictví města Šumperka  

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 16. 11. 
2008 majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti: 
- uzavírání smluv na dodávku elektrické energie a plynu k uvolněným bytům a 

nebytovým prostorům ve vlastnictví města Šumperk, jedná se o dodávku 
energií do jednotlivých bytů či nebytových prostor po dobu kdy jsou prázdné 

- udělování souhlasu vlastníka s uzavřením smluv na dodávky služeb spojených 
s užíváním bytu či nebytového prostoru mezi jednotlivými dodavateli a nájemci 
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bytu či nebytového prostoru ve vlastnictví města Šumperk, jedná se o dodávky 
služeb do jednotlivých bytů či nebytových prostor 

- uzavírání smluv na dodávky energií – voda, elektrická energie a plyn pro 
bytové a nebytové domy ve vlastnictví města Šumperk, jedná se o dodávku 
energií pro celý dům, případně do společných částí domu 
 

Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního odboru podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv a souhlasů vlastníka.   
 

Termín: 16.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2853/08 MJP - zveřejnění prodeje  p.p.č. 553/5 a dalších v k.ú. Šumperk (or. 
vnitroblok ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří Čapků)   

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat   p.p.č. 553/5 o výměře 193 m2, p.p.č. 553/15 o 
výměře 378 m2, st.p.č. 1749/2  o výměře 186 m2, p.p.č. 3112 o výměře 20 m2, 
p.p.č. 553/2 o výměře 506 m2 a p.p.č. 553/14 o výměře 295 m2  vše v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k obytným domům 
- kupní cena: 300,--Kč/m2  s možností kupní cenu splácet v případě sjednání 

zástavního práva  u p.p.č. 553/5 v k.ú. Šumperk  
- v případě zřízení věcného břemene průchodu jsou kupující povinni strpět toto 

sjednané věcné právo 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu, paušální 

poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy  a správní poplatek ve 
výši 500,--Kč kolkové známky za zápis vkladu vlastnického práva do KN 

 
Termín: 15.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2854/08 MJP - zveřejnění prodeje  p.p.č. 553/5 a dalších v k.ú. Šumperk (or. 
vnitroblok ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří Čapků)  

souhlasí 
s prodejem p.p.č. 553/5 o výměře 193 m2, p.p.č. 553/15 o výměře  
378 m2, st.p.č. 1749/2  o výměře 186 m2, p.p.č. 3112 o výměře 20 m2, p.p.č. 
553/2 o výměře 506 m2 a p.p.č. 553/14 o výměře 295 m2 vše  
v k.ú. Šumperk současným uživatelům a to v hranicích, jak jsou pozemky užívány.  

 
Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

2855/08 Žádost manželů D. 

bere na vědomí 
žádost E. a  L. D. o přezkum správních postupů jimi podaných stížností. 
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2856/08 Žádost manželů D. 

schvaluje 
postup, jakým byly stížnosti prošetřeny a zaslání odpovědi ve znění, jak bylo 
předloženo na jednání RM. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

2857/08 Žádost Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 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 bojleru výměnou v celkové výši do 160 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

2858/08 Žádost Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
Základní škole, Dr. E. Beneše 1, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, použití rezervního fondu k posílení fondu investičního, ve 
celkové výši 60 tis. Kč. 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

2859/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro TJ Šumperk, basketbalový oddíl na 
webové stránky a logo basketbalového oddílu. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2860/08 Svíčky a bez víček 2009 

bere na vědomí 
konání akce „Svíčky a bez víček 2009“ pod záštitou starosty města Šumperka. 
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2861/08 Svíčky a bez víček 2009 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka pro webové stránky hry 
http://svicky.sifrovacka.org/ 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2862/08 Hospodaření s komunálními odpady – změna rozpočtu 

ukládá 
připravit podklady k provedení rozpočtové změny v kapitole hospodaření 
s komunálními odpady pro rok 2008: 
- příjmy zvýšit o částku 600.000,--Kč  
- výdaje zvýšit o částku 1.100.000,--Kč  
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2863/08 Hospodaření s komunálními odpady – rozšíření spolupráce při sběru papíru 

bere na vědomí 
uzavření smlouvy s firmou Ecopak, spol. s r.o., Vikýřovická 402, Šumperk o 
spolupráci při sběru papíru od občanů Šumperka v jejich sběrně na Vikýřovické 
402, Šumperk. 
   

2864/08 Ukončení rámcové smlouvy  

schvaluje 
schvaluje ukončení rámcové smlouvy se společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., na poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování 
základních a volitelných telekomunikačních služeb v síti 02 GSM, jiných služeb a 
výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k mobilním telefonům a 
dalších produktů společnosti Telefónica O2 ke dni 8.1.2009. 
 
       Termín: 08.01.2009 
       Zodpovídá: p. Koutný 

2865/08 Dodávka služeb mobilního operátora 

schvaluje 
- v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku služeb mobilního operátora 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Milena Peluhová, Pavel Koutný, Ing. Pavel Kou řil, Petr 
Vavroušek, DiS. 

http://svicky.sifrovacka.org/
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náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Vlasta Vitásková, Ing. Jiří Skrbek, Patrik Hrachovina, 
Ing. Jaroslav Matušů 
       Termín: 09.01.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

2866/08 Rámcová kupní smlouva 

schvaluje 
uzavření rámcové kupní smlouvy mezi VENA – TRADE, s.r.o., se sídlem 
Moravská Huzová 8, 783 13 Štěpánov, IČ: 25381539 a městem Šumperk se 
sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 na dodávku pohonných hmot 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka s účinností od 
1.11.2008 na dobu neurčitou. 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  
 

2867/08 Personální záležitosti 

schvaluje  
smlouvu o poskytování příspěvku na zaměstnance  mezi Městem Šumperk se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk a Společností česko-německého porozumění 
Šumperk-Jeseníky se sídlem Kladská 1, Šumperk, IČ: 43961266 s účinností od 
1.10.2008 na dobu neurčitou. 
 
       Termín: 31.10.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2868/08 Rozpracování usnesení ZM č. 892/08 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zajistit financování realizace investiční akce revitalizace ulice 
J. z Poděbrad v letech 2009-2010. 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 
 
 
 
  


