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           Spis. zn.:  99197/2008 
                 č.j.:   99968/2008 

 
 

U S N E S E N Í  

z 56. schůze Rady města Šumperka ze dne 13.11.2008 
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. 
 

2871/08 Podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny na 
rok 2009 na Ministerstvu kultury ČR 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPZ a PZ na rok 2009 na 
Ministerstvu kultury ČR. 
 
       Termín: 15.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2872/08 Změna platu ředitelky ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

schvaluje 
příplatek za vedení Mgr. Nataši  Smýkalové, ředitelky ZŠ Šumperk, Vrchlického 
22, s účinností od 01.11.2008. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2873/08 Změna platů ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk   
a Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
platy ředitelů mateřských škol, základních škol, DDM U radnice Šumperk, Kina 
OKO Šumperk a Městské knihovny Šumperk, v souvislosti se změnou osobních 
příplatků, a to s účinností od 01.11.2008.  
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2874/08 Souhlas s pronájmem vypůjčených nemovitostí na dobu delší než 100 hodin 
ve školním roce 2008/2009 

schvaluje 
v souladu se smlouvou o výpůjčce ze dne 28.12.2007, bod III odst. 2, souhlas 
s pronájmem tělocvičny ZŠ Šumperk, 8. května 63, na dobu delší než 100 hodin 
ve školním roce 2008/2009 jiným právnickým nebo fyzickým osobám na základě 
písemné smlouvy. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

2875/08 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, 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 
podlahy, v celkové výši do 180 tis. Kč. 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

 2876/08 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití investičního fondu  

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

2877/08 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití investičního fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení vybavení školní jídelny, v celkové výši do    
228 tis. Kč. 
       Termín: 20.12.2008 
       Zodpovídá: pí Kotrašová 
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2878/08 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení 
zřizovaných městem Šumperk za školní rok 2007/2008 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperk za školní rok 2007/2008. 
 
        

2879/08 Konání vánočních akcí 

bere na vědomí 
konání vánočních akcí v roce 2008 dle předloženého materiálu: 
 
akce města Šumperka 
- 04.12. – 23.12.2008 9:00 – 19:00 hod. – Vánoce na točáku 
- 17.12. – 19.12.2008 9:00 – 18:00 hod. – Vánoční zabijačkové trhy u radnice 
 
akce Vlastivědného muzea Šumperk 
- 13.12.2008 – Vánoční jarmark v muzeu 
 
 

2880/08 Konání vánočních akcí  

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, pro město Šumperk: 
04.12.  -  23.12.2008:  ul. Gen. Svobody (točák) od 9:00 do 19:00 hodin  
17.12. -  19.12.2008:  nám. Míru od 9:00 do 18:00 hodin 
 
       Termín: 24.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

2881/08 Lokální televize Šumperk 

neschvaluje 
přijetí nabídky projektu „Lokální televize Šumperk“ od společnosti UNIVERSAL 
PRODUCTIONS Limited v ceně 25.000,--Kč + DPH/měsíc. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2882/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XV roku 2008: 
příjmy ve výši     11.875 tis. Kč 
výdaje ve výši       9.893 tis. Kč 
 
příjmy celkem   771.886 tis. Kč 
výdaje celkem   743.515 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
  

2883/08 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory v oblasti výkonnostního 
sportu 

doporučuje ZM 
zapracovat částku ve výši 1 mil. Kč jako VFP do rozpočtu města na rok 2009 
v souvislosti s veřejnou finanční podporou výkonnostního sportu.   
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Polášek 
 

2884/08 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory v oblasti výkonnostního 
sportu 

ukládá 
komisi pro přidělování grantů a dotací zpracovat metodiku pro poskytování VFP 
v oblasti výkonnostního sportu 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Polášek 
 

2885/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Šumperk   
o velikosti 1 m2 v k.ú. Šumperk při ulici Fialově v Šumperku za podmínek dle 
usnesení RM č. 869/08 ze dne 6.3.2008 na dobu neurčitou za účelem umístění 
reklamního zařízení. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2886/08 MJP – pravidla pro předzahrádky 

schvaluje 
změnu části usnesení RM č. 1162/2007 ze dne 30.8. 2007 ve věci stanovení cen 
za pronájem ploch veřejného prostranství a veřejné zeleně,  v čl.1.předzahrádky,  
v rozsahu: 
 
- kategorizace předzahrádek 
 
  Typ 1: 

venkovní posezení pro stálou provozovnu, kde není instalováno žádné 
výčepní zařízení ani gastro zařízení (mimo prodej zmrzliny), obsluha 
zákazníků se realizuje z výdejního místa, které je umístěno ve stálé 
provozovně: 

 
Typ 2:  
venkovní posezení pro stálou provozovnu, kde je instalováno výčepní 
zařízení nebo další gastro zařízení s obsluhou, obsluha zákazníků se 
realizuje z výdejního místa, které je umístěno přímo na ploše předzahrádky  
 

- změna výše ceny za pronájem 
 

 Typ 1 Typ 2 
Pěší zóna 200,00 Kč/m2/rok 875,00 Kč/m2/rok 
Mimo PZ 100,00 Kč/m2/rok 440,00 Kč/m2/rok 

 
 
- v případě provozování předzahrádky v režimu Typ 2, je provozovatel povinen  

ve lhůtě min. 3 měsíce před zahájením provozu, předložit prostřednictvím 
správce majetku, vizualizaci předzahrádky ke schválení v RM. 

 
      Termín: 13.11.2008 
      Zodpovídá: Ing. Šperlich  

 
 

2887/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 2784/08 

ruší 
usnesení RM č. 2784/08 ze dne 30.10.2008 k pronájmu části stavby komunikace. 
 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2888/08 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. 
Smlouva uzavřena na dobu určitou od 29.10.2008 do 30.11.2009, za účelem 
zařízení staveniště pro výstavbu domu C a D nám. Republiky, Šumperk, nájemné 
ve výši 23.225,--Kč. 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2889/08 Darování elektrocentrál CO 

schvaluje 
darování elektrocentrál CO obcím Bratrušov, Malá Morava, Písařov a Dolní 
Studénky dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

2890/08 MJP - zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv 
příslušnými odbory MěÚ Šumperk 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3, § 102 odst. 2 písm. m) 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 odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
rozhodování o uzavírání, změnách a ukončování těchto smluv: 
- smlouvy o spolupráci, jejichž předmětem je propagace města, např. inzerce, 

předání propagačních materiálů za poskytnutí informací o městě Šumperk 
apod. vyjma smluv o spolupráci s obcemi, které jsou ve výlučné kompetenci 
zastupitelstva města 

- licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl  
- nájemní smlouvy, jejichž předmětem je nájem nemovitostí event. jejich části 

(kulturních zařízení) v souvislosti s pořádáním kulturních akcí (např. divadle 
apod.)  

Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
podpisové právo k uzavření výše uvedených smluv.   
V případě zadávání veřejných zakázek se postup při jejich zadávání řídí opatřením 
MěÚ Šumperk a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
       Termín: 16.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2891/08 MJP - zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv 
příslušnými odbory MěÚ Šumperk 

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 
odboru sociálních věcí rozhodování o uzavírání, změnách a ukončování 
nepojmenovaných smluv souvisejících s prevencí na úseku  sociálně-právní 
ochrany dětí, které řeší např. víkendové pobyty dětí, tábory apod. 
Současně RM uděluje vedoucí odboru sociálních věcí podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv.   
V případě zadávání veřejných zakázek se postup při jejich zadávání řídí opatřením 
MěÚ Šumperk a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
       Termín: 16.11.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

2892/08 MJP - zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv 
příslušnými odbory MěÚ Šumperk 

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 
odboru dopravy rozhodování o uzavírání, změnách a ukončování tarifních 
dohod, jejichž předmětem je dělba tržeb v Integrovaném dopravním systému 
Olomouckého kraje. 
Současně RM uděluje vedoucímu odboru dopravy podpisové právo 
k uzavření výše uvedených dohod.   
V případě zadávání veřejných zakázek se postup při jejich zadávání řídí opatřením 
MěÚ Šumperk a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
       Termín: 16.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
 

2893/08 MJP - zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv 
příslušnými odbory MěÚ Šumperk 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3, § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. a § 110 
odst. 4 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 16.11.2008 kanceláři tajemníka rozhodování o uzavírání, změnách 
a ukončování mandátních smluv v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Současně RM uděluje tajemníkovi podpisové právo k uzavření výše 
uvedených smluv.   
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V případě zadávání veřejných zakázek se postup při jejich zadávání řídí opatřením 
MěÚ Šumperk a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
       Termín: 16.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2894/08 MJP - zmocnění k rozhodování o uzavírání, změnách a ukončení smluv 
příslušnými odbory MěÚ Šumperk 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3, § 102 odst. 2 písm. m) 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 odboru správnímu a vnitřních věcí rozhodování  
o uzavírání, změnách a ukončování těchto smluv: 
- smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů 
- smlouvy o zajištění obslužných činností pro MěÚ 
- smlouvy o pronájmu kanceláří pro MěÚ 
Současně RM uděluje vedoucí odboru správního a vnitřních věcí podpisové 
právo k uzavření výše uvedených smluv.   
V případě zadávání veřejných zakázek se postup při jejich zadávání řídí opatřením 
MěÚ Šumperk a zákonem č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
       Termín: 16.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

2895/08 MJP - změna označení účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 
č. 8 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/8 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.12.2008 s nájemcem M. L., bytem Šumperk.  
Současně RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/8 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s J. P., 
bytem Vikýřovice. 
       Termín: 01.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2896/08 MJP - změna označení účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 
č. 8 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/8 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím:  M. L., bytem Šumperk,  a to ke dni 31.12.2008. M. L.,  bytem Šumperk, 
v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje 
navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené 
zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s J. P.,  bytem Vikýřovice. 
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Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/8 v domě nám. Jana Zajíce 13  
v Šumperku s J. P.,  bytem Vikýřovice,  a to za stejných podmínek s účinností od 
1.1.2009.   
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2897/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
2046/1 a p.p.č. 1122/3  v k.ú. Šumperk (or. ul. U Potoka) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek   
p.č. 2046/1 a p.p.č. 1122/3 v k.ú. Šumperk  (ul. U Potoka) 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  1.100,--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 a 

opravách  komunikací  bude v délce 36 měsíců 
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- 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, Žerotínova 36, 
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  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. 6 – úsek 1 -  2 - asfaltový povrch  100% šířky vozovky  
- k jednotlivých přílohám 1 – 8 přísluší zakreslení  stavu veřejného osvětlení 

1-8 - 1,5 m od osy výkopu na každou stranu 
- investor je povinen  před započetím stavebních prací uzavřít  na jednotlivé 

úseky smlouvy o nájmu pozemků dle OZV č. 1/2008 města Šumperka 
 
       Termín: 31.01.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2898/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
276/8, p.p.č. 276/9 a p.p.č. 269/1 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 108/15 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. ul. Temenická) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek   
p.č. 276/8, p.p.č. 276/9 a p.p.č.  269/1 v k.ú. Šumperk  a přes p.p.č. 108/15 
v k.ú. Dolní Temenice (ul. Temenická) 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  400,--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. 
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- 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 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, Žerotínova 36, 
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. 3 
- bod 1 – křižovatka ulic Temenická-Langrova –nutno vytyčit smyčky světelné 

křižovatky  a inž. sítí, oprava komunikace v celé šíři křižovatky 1,5 m od osy 
výkopu na každou stranu 

- bod 2 – křižovatka ulic Temenická – Šumavská – nutno koordinovat 
s projektem budoucí výstavby kruhového objezdu 

- překopy – napojení ulic Fibichova a Čajkovského – oprava komunikace 
v šíři  1,5 m od osy výkopu na každou stranu - protlak 

- 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 Temenická – je zde plánovaná výstavba cyklostezky 
a rozšíření komunikace. 

       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2899/08 MJP - zveřejnění  prodeje části p.p.č. 1531/6  v  k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 
1531/9 a p.p.č. 1531/10, vše v  k.ú. Šumperk (or. mezi ul. Banskobystrickou  a 
Zborovskou) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1531/6 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP p.p.č. 1531/9 o výměře 16 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…“ 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2900/08 MJP - zveřejnění  prodeje části p.p.č. 1531/6  v  k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 
1531/9 a p.p.č. 1531/10 vše v  k.ú. Šumperk (or. mezi ul. Banskobystrickou  a 
Zborovskou) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1531/6 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP p.p.č. 1531/10 o výměře 14 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…“ 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2901/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1469/1 a p.p.č. 1468 v k.ú. Šumperk 
(ul. 8. května) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.09.2008 do 09.10.2008 dle usnesení rady města 2658/08 ze dne 
18.09.2008, schválit vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1469/1 o výměře cca  
1304 m2 a p.p.č. 1468 o výměře 1105 m2 v k.ú. Šumperk, včetně oplocení  za 
těchto podmínek: 
- budoucí kupující: A. Č.,  L. G.,  M. S. , P. a   J. V.,  P. a M. K.,  všichni bytem 

Šumperk 
- účel prodeje: zahrada k domu, pozemky pod  stavbami  
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- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

jednotlivými kupujícími uhrazena záloha na kupní cenu ve výši min. 10% kupní 
ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách po 
dobu 48 měsíců 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po úhradě 100 % kupní ceny, po 
schválení prodeje v ZM 

- budoucí  kupující jsou povinni strpět povinnost umožnění vjezdu ke garáži  
postavené na části p.p.č. 1469/1, která není v katastru zapsána a je ve 
vlastnictví města Šumperk, které ji v souladu s nájemní smlouvou dále 
pronajímá. Tato povinnost se stanovuje  jako závazkové právo s tím, že p řed 
samotným prodejem pozemků bude garáž nabídnuta k odkoupení vlastníkům 
bytových jednotek v domě 8. května 39. Pokud nebude využita nabídka ze 
strany vlastníků bytových jednotek v domě 8. května 39, bude garáž nabídnuta 
ostatní veřejnosti s tím, že se zřídí v katastru zapsané věcné břemeno vjezdu a 
vstupu ke garáži na části p.p.č. 1469/1v k.ú. Šumperk 

- pokud nebude kupní cena budoucími kupujícími splácena dle ujednání ve 
smlouvě, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se budoucí kupující zavazují, že 
podíl, který není splácen si mezi sebou rozdělí, nebo bude prodán jednomu z 
budoucích kupujících 

- budoucí kupující si  na své náklady nechají před schválením samotného 
prodeje vyhotovit geometrický plán, kterým dojde k vyznačení  reálných částí 
pozemků, které budou odkoupeny jednotlivými kupujícími, včetně pozemku, 
který bude sloužit jako vstupy a vjezdy k domu a dalším stavbám. Podíly a 
jednotlivé výměry si určí budoucí kupující sami a jednotlivé části s grafickým 
znázorněním budou nedílnou součástí smlouvy budoucí kupní 

- uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní   bude ukončena povinnost 
úhrady nájemného z pozemků, a to na základě podepsané dohody k nájemní 
smlouvě. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude uhrazeno nájemné 
za dané období, které se započte oproti složené záloze na kupní cenu u 
jednotlivých kupujících 

- budoucí prodávající jako vlastník pozemku výslovně souhlasí s tím, aby 
uživatelé a vlastníci staveb na p.p.č. 1469/1 a 1468 v k.ú. Šumperk dali užívání 
staveb do souladu se stavebním zákonem 

- pokud dojde k dohodě mezi budoucími kupujícími a bude požadavek postavit 
nový objekt na předmětu vydaného příslibu prodeje, zavazuje se budoucí 
prodávající uzavřít s budoucím kupujícím smlouvu dle § 51 OZ, kterou vlastník 
pozemku vydá souhlas se stavbou 

- součástí smlouvy, bude sjednání výpůjčky na údržbu a případné kácení 
vzrostlých stromů na p.p.č. 1469/1 y 1468 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 100,--
Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 

       Termín: 11.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2902/08 MJP – zveřejnění výpůjčky části p.p.č. 1469/1 a p.p.č. 1468 v k.ú. Šumperk 
(ul. 8. května) 

schvaluje 
záměr města zveřejnit výpůjčku p.p.č. 1469/1 o výměře 1304 m2 a p.p.č. 1468  
o výměře 1105 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel výpůjčky: přenesení práva vlastníka pozemků žádat o vydání rozhodnutí  

k údržbě a kácení stromů 
- stromy budou ošetřovány, nebo káceny na náklady vypůjčitele 
- smlouva bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní k p.p.č. 

1469/1 a p.p.č. 1468 v k.ú. Šumperk  
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2903/08 MJP - zveřejnění  vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 18/1  části p.p.č. 1340/3 
a části p.p.č. 19, vše v k.ú. Horní Temenice (ul. Temenická – zastávka 
autobusu  naproti hasičské zbrojnice) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 18/1 o výměře 1236 m2,  
části p.p.č. 1340/3 o výměře cca 25 m2 a části p.p.č. 19 o výměře cca 20 m2 vše v 
k.ú. Horní Temenice  za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  Temenická 106 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši min. 10 % budoucí 

kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy, dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách s nejmenší splátkou 500,--Kč, 
nejdéle 48 měsíců  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 6 měsíců ode dne dokončené 
regulace toku Temence, jeho kolaudace a zaměření  

- budoucí kupující si na své náklady nechají vyhotovit geometrický plán na 
dělení pozemku, kdy zadání GP bude předem odsouhlaseno s odborem 
majetkoprávním a bude navazovat na GP úpravy toku Temence 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní, stanoveno „ Postupem…“ 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2904/08 MJP - zveřejnění  vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 18/1, části p.p.č. 1340/3 
a části p.p.č. 19, vše v  k.ú. Horní Temenice (ul. Temenická – za domem 
zvláštního určení Temenická 104 ) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 18/1 o výměře cca    
230 m2,  části p.p.č. 1340/3 o výměře cca 125 m2 a části p.p.č. 19 o výměře cca 
481 m2 vše v k.ú. Horní Temenice  za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada  
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- kupní cena: p.p.č. 300,--Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 30 % budoucí 
kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy s tím, že dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,--Kč, 
nejdéle do 31.12.2012.  

- Od kupní ceny celkem bude odečteno 3.000,--Kč za vedení dešťového 
kanalizace    

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 6 měsíců ode dne dokončené 
regulace toku Temence, jeho kolaudace a zaměření  

- budoucí kupující si na své náklady nechají vyhotovit geometrický plán na 
dělení pozemku, kdy zadání GP bude předem odsouhlaseno s odborem 
majetkoprávním a bude navazovat na GP úpravy toku Temence 

- budoucí kupující budou respektovat práva uložení deštové kanalizace v p.p.č. 
1340/3  a p.p.č. 19 v k.ú. Horní Temenice, kdy věcné břemeno uložení bude 
sjednáno společně s kupní smlouvou, za jednorázovou úhradu 100,--Kč 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy  
o smlouvě budoucí  kupní, stanoveno „ Postupem…“ 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2905/08 MJP - zveřejnění  prodeje části st.p.č. 1853 o výměře cca 169 m2 v  k.ú. 
Šumperk (při ul. Zborovská) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1853 o výměře cca 169 m2 v k.ú. 
Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka, zázemí k domu  
- kupní cena: zastavěná část pod domem 105,--Kč/m2,  zázemí 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení smlouvy 

kupní smlouvy, stanoveno „Postupem…“ a správní poplatek ve výši 500,--Kč 
kolku za zápis vkladu vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2906/08 MJP - problematika zahrady u domu Zábřežská 68, Šumperk (ul. Zábřežská  
u objektu společnosti AZ EKOTHERM, a.s.) 

ruší 
usnesení RM č. 2400/08 ze dne 26.06.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění 
prodat části p.p.č. 585/2 a části p.p.č. 585/3 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2907/08 MJP - problematika zahrady u domu Zábřežská 68, Šumperk (ul. Zábřežská  
u objektu společnosti AZ EKOTHERM, a.s.)  

ruší 
usnesení RM č. 2399/08 ze dne 26.06.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění 
vydat příslib prodeje části p.p.č. 585/2 a části p.p.č. 585/3 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2908/08 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1464/1, st.p.č. 1036/3, st.p.č. 1036/4         
a p.p.č. 1464/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.09.2008 do 09.10.2008 dle usnesení rady města 2660/08 ze dne 
18.09.2008, schválit vydání příslibu prodeje p.p.č. 1464/1 o výměře cca  
423 m2, st.p.č. 1036/3 o výměře 13 m2,  st.p.č. 1036/4 o výměře 591 m2 a 
p.p.č. 1464/2 o  výměře 276 m2, vše v k.ú. Šumperk, včetně oplocení  za těchto 
podmínek: 
- budoucí kupující:  J. M.   podíl ve výši 1/5, J. M.  podíl ve výši 1/5, J. a H. U.  

podíl ve výši 1/5, všichni  bytem  Šumperk, J. Ch.,  bytem Šumperk a Z. V.,  
bytem  Nový  Malín  podíl ve výši 1/5 a  F. a   J. H.,  bytem Rapotín podíl ve 
výši 2/5 

- účel prodeje: zahrada k domu, pozemky pod  stavbami  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

jednotlivými kupujícími uhrazena záloha na kupní cenu ve výši min. 10% kupní 
ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách po 
dobu 36 měsíců 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po úhradě 100% kupní ceny, po 
schválení prodeje v ZM 

- pokud nebude kupní cena budoucími kupujícími splácena dle ujednání ve 
smlouvě, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se budoucí kupující zavazují, že 
podíl, který není splácen si mezi sebou rozdělí, nebo bude prodán jednomu  
z budoucích kupujících 

- budoucí kupující si  na své náklady nechají před schválením samotného 
prodeje vyhotovit geometrický plán, kterým dojde k vyznačení  reálných částí 
pozemků u části p.p.č. 1036/4 a p.p.č. 1464/1 v k.ú. Šumperk, které budou 
odkoupeny jednotlivými kupujícími, včetně pozemku, který bude sloužit jako 
vstupy a vjezdy k domu a dalším stavbám. Podíly a jednotlivé výměry si určí 
budoucí kupující sami a jednotlivé části s grafickým znázorněním budou 
nedílnou součástí smlouvy budoucí kupní 

- uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní   bude ukončena povinnost 
úhrady nájemného z pozemků, a to na základě podepsané dohody k nájemní 
smlouvě. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude uhrazeno nájemné 
za dané období, které se započte oproti složené záloze na kupní cenu  
u jednotlivých kupujících 

- budoucí prodávající jako vlastník pozemku výslovně souhlasí s tím, aby 
uživatelé a vlastníci staveb na p.p.č. 1036/4 v k.ú. Šumperk dali užívání staveb 
do souladu se stavebním zákonem 
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- pokud dojde k dohodě mezi budoucími kupujícími a bude požadavek postavit 
nový objekt na předmětu vydaného příslibu prodeje, zavazuje se budoucí 
prodávající uzavřít   s budoucím kupujícím smlouvu dle § 51 OZ, kterou 
vlastník pozemku vydá souhlas se stavbou 

- součástí smlouvy, bude sjednání výpůjčky na údržbu a případné kácení 
vzrostlých stromů na p.p.č. 1464/1 a p.p.č. 1464/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 100,--
Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2909/08 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1464/1,  st.p.č. 1036/3, st.p.č. 1036/4        
a p.p.č. 1464/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
záměr města zveřejnit výpůjčku p.p.č. 1464/1 o výměře 424 m2 a p.p.č. 1464/2 o 
výměře 276 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel výpůjčky: přenesení práva vlastníka pozemků žádat o vydání rozhodnutí k 

údržbě a kácení stromů 
- stromy budou ošetřovány, nebo káceny na náklady vypůjčitele, smlouva bude 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní k p.p.č. 1464/1 o výměře 
423 m2,  st.p.č. 1036/3 o výměře 276 m2, st.p.č. 1036/4 o výměře 591 m2 a 
p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2  

 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2910/08 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1464/1,  st.p.č. 1036/3, st.p.č. 1036/4         
a p.p.č. 1464/2 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení RM č. 2660/08 ze dne 18.09.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění  
prodeje p.p.č. 1464/1 o výměře 423 m2,  st.p.č. 1036/3 o výměře 276 m2, st.p.č. 
1036/4 o výměře 591 m2 a p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2 vše v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2911/08 MJP - změna řešení – prodej části p.p.č. 167 v k.ú. Horní Temenice 

ruší 
usnesení RM č. 2172/08 ze dne 15.05.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění  
prodeje části p.p.č. 167 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2912/08 MJP - změna řešení – prodej části p.p.č. 167 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 778/08 ze dne 19.06.2008, kterým byl schválen prodej části 
p.p.č. 167 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2913/08 MJP - změna řešení – prodej části p.p.č. 167 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit  části p.p.č. 167 o výměře cca  40 m2, dle GP 
p.p. č. 167/2  v k.ú. Horní Temenice,  pozemek ve vlastnictví města Šumperk za 
část p.p.č. 156 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 156/2  v k.ú. Horní Temenice, 
který je ve vlastnictví J. a P. Č.,  bytem Šumperk. Stanovení podmínek směny 
pozemků:  
- směna pozemků proběhne bez finančního vyrovnání 
- veškeré náklady směny (vyhotovení znaleckého posudku, vyhotovení 

geometrického plánu a úhrada 500,--Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 
práva do KN) uhradí J. a P. Č.  

- město Šumperk vypracuje směnnou smlouvu a podá FÚ přiznání z převodu 
nemovitostí s tím, že daň bude hrazena nerozdílně 1/2 pro jednotlivého 
účastníka směnné smlouvy 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2914/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 556/43 a dalších v k.ú. Šumperk (or. 
u archivu na ul. Bří Čapků) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.08.2008 do 28.08.2008 dle usnesení rady města č. 2543/08 ze 
dne 07.08.2008 a od 14.10.2008 do 30.10.2008 dle usnesení rady města  
č. 2719/08 ze dne 09.10.2008 schválit vydání příslibu prodeje části p.p.č. 556/43 
o výměře 65 m2, část  p.p.č. 556/42 o výměře 347 m2,  p.p.č. 556/3 o výměře 260 
m2 a část p.p.č. 556/44 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5438-
90/2008 ze dne 16.09.2008 p.p.č. 556/43 o výměře 65 m2, p.p.č. 556/122  
o výměře 199 m2, p.p.č. 556/42 o výměře 144 m2 a p.p.č. 556/3 o výměře 264 m2 
vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- budoucí kupující: H. P.  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 556/42, P. S.  podíl ve výši 1/7 

p.p.č. 556/42, M. S.  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 556/42, A. O.  podíl ve výši 1/7 
p.p.č. 556/42, M. a P. F. , podíl ve výši 1/7 p.p.č.  556/42 a p.p.č. 556/3, všichni 
bytem Šumperk,  M. F., bytem  Velké Losiny,    K. Ch. , podíl ve výši 1/7 p.p.č. 
556/42, bytem Šumperk a  L. K.  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 556/42, p.p.č. 556/122 
a p.p.č. 556/43 vše     v k.ú. Šumperk , bytem Šumperk 

- účel prodeje: zázemí k domu Haškova 3, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 30 %, dále bude kupní cena splácena v 
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pravidelných měsíčních splátkách ve výši minimálně 500,--Kč po dobu nejdéle 
36 měsíců 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po úhradě 100% kupní ceny, po 

schválení prodeje v ZM 
- pokud nebude kupní cena budoucími kupujícími splácena dle ujednání ve 

smlouvě, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se budoucí kupující zavazují, že 
podíl, který není splácen si mezi sebou rozdělí, nebo bude prodán jednomu  
z budoucích kupujících. 

- uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude ukončena povinnost úhrady 
nájemného z pozemků, a to na základě podepsané dohody k nájemní smlouvě. 
Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude uhrazeno nájemné za dané 
období, které se započte oproti složené záloze na kupní cenu  
u jednotlivých kupujících. 

- budoucí prodávající jako vlastník pozemku výslovně souhlasí s tím, aby 
uživatel a vlastník stavby na p.p.č. 556/3 v k.ú. Šumperk dal užívání stavby do 
souladu se stavebním zákonem 

- pokud dojde k dohodě mezi budoucími kupujícími a bude požadavek postavit 
nový objekt na předmětu vydaného příslibu prodeje, zavazuje se budoucí 
prodávající uzavřít s budoucím kupujícím smlouvu dle § 51 OZ, kterou vlastník 
pozemku vydá souhlas se stavbou 

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2915/08 MJP - prodej  st.p.č. 576/1 a dalších, vše v k.ú. Šumperk (or. za „českou 
čtvrtí“ směrem k náhonu za objektem BROUK) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.03.2008 do 26.03.2008 dle usnesení rady města č. 1882/08 ze 
dne 06.03.2008 schválit  prodeje části p.p.č. 556/43 o výměře 65 m2, část  p.p.č. 
556/42 o výměře 347 m2,  p.p.č. 556/3 o výměře 260 m2 a část p.p.č. 556/44  
o výměře 2 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5438-90/2008 ze dne 16.09.2008 
p.p.č. 556/43 o výměře 65 m2, p.p.č. 556/122 o výměře 199 m2, p.p.č. 556/42  
o výměře 144 m2 a p.p.č. 556/3 o výměře 264 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- kupující: J.  a  J.  S. , bytem Šumperk podíl ve výši 1/5 p.p.č. 3132/1 a p.p.č. 

3132/6 o výměře 273 m2, D. P.,  bytem Šumperk podíl ve výši 1/5 p.p.č. 
3132/1 a p.p.č. 3132/5 o výměře 52 m2, J. K.,  bytem Šumperk  podíl ve výši 
1/5 p.p.č. 3132/1 a p.p.č. 3132/2 o výměře 540 m2, R. Ch., bytem Šumperk 
podíl ve výši 1/5 p.p.č. 3132/1,  p.p.č. 3132/3 o výměře 399 m2 a st.p.č. 576/2 
o výměře 25 m2, A. a M. Z.,  bytem Šumperk podíl ve výši 1/5 p.p.č. 3132/1 a 
p.p.č. 3132/4 o výměře 18 m2 

- kupující berou na vědomí, že vstup na p.p.č. 3132/1 je přes  pozemek  ve 
vlastnictví fyzické osoby a musí si jej zajistit sami odkoupením části pozemku 
p.č. 1303/23  nebo zřízením věcného břemene vstupu a vjezdu na p.p.č. 
3132/1  

- účel prodeje: a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou  
      b) přístupové společné plochy  

- kupní cena: u  p.p.č. 3132/1       30,--Kč/m2  
                    u p.p.č. 3132/2, 3132/3, 3132/4, 3132/5 a 3132/6 70,--Kč/m2 
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického  práva do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2916/08 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 9/11, p.p.č. 227 a další 
v k.ú. Šumperk (or. ul. J. z Poděbrad) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení  teplovodu přes pozemek p.č. 9/11, p.p.č. 227, p.p.č. 231, 
p.p.č. 239/1, p.p.č. 262/1, p.p.č. 2211, p.p.č. 2159/5  a p.p.č. 2248/1 vše  v k.ú.  
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: 
Podniky  města  Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk,  Slovanská 21, PSČ 787 01, 
IČ: 651 38 163 
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“,  
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 40.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0010/2008/Foj, částka byla 
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. Skutečná částka za VB činí  48.414,--Kč. Částka 
byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. 
ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a GP č. 5460-282/2008. Rozdíl mezi cenou 
zálohovou a skutečnou, který  činí  doplatek ve výši  8.414,--Kč,  uhradí strana 
oprávněná z věcného břemene do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o  zřízení 
věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5460-282/2008, 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: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2917/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2707/1 v k.ú. Bludov (or. ul. Zábřežská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající  
v  právu uložení a správy dešťové kanalizace přes pozemek  p.č.   2707/1  
v  k.ú.  Bludov  
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: 
SUNWIN, s.r.o., se sídlem Šumperk, Langrova  2799/36, PSČ 787 01,  
IČ: 26877503 
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  100,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 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 

- 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: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2918/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1745/1 a část p.p.č. 
1560/3, obě  v k.ú. Šumperk (or. pozemky za řadovými garážemi podél ul. 
Jesenické, při výjezdu z města – směr Rapotín) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 1745/1 o  výměře 695 m2  a část 
p.p.č. 1560/3 o výměře 734 m2, obě v k.ú. Šumperk (or. pozemky za řadovými 
garážemi podél ul. Jesenické, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:   
a) zahrádkářské využití 
b) přístupové cesty 
c) pozemek pod drobnou stavbou 
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Sazba nájemného:  
a) 2,--Kč/m2/rok 

  b) 1,--Kč/m2/rok 
  c) 3,--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: 21.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2919/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu 

 
- A. Č. a M. Č.  na byt č. 20 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 33, č.p. 2722 o 

velikosti 1+3 obytnýchmístností v  7. nadzemním podlaží   
 
- E. S.  na byt č. 5 v Šumperku na ulici B. Němcové č.o. 6, č.p. 890 o velikosti 

1+1 obytných místností ve 2. nadzemním podlaží   
. 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2920/08 MJP - žádost TJ Šumperk o souhlas k prodloužení trvání nájmu nebytových 
prostor občerstvení HANDBALL při ul. Žerotínova 55, Šumperk  

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené dne 1. 10. 2007 mezi TJ Šumperk, 
IČ: 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55 jako pronajímatelem a M. L.,  
bytem Postřelmov  jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor 
občerstvení HANDBALL v budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na st.p.č. 
1918 v kat. území Šumperk (or. budova víceúčelové sportovní haly na Tyršově 
stadionu v Šumperku), samostatného prostoru skladu piva ve sklepě budovy, 
samostatného WC pro personál v prostoru kanceláří TJ a části pozemku p.č. 
1257/51 v k.ú. Šumperk o výměře 163,5 m2, do 31. 12. 2009.    
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2921/08 MJP - změna usnesení ZM – směna mezi městem a Pivovarem Holba, a.s., 
(lokality PZ IV a Na Vodárně) 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 295/07 ze dne 21.6. 2007, kterým bylo schváleno 
majetkoprávní vypořádání pozemků formou směnné smlouvy s finančním 
vyrovnáním mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 
01, IČ: 0303461 a společností Pivovar Holba, a.s., se sídlem Hanušovice, 
Pivovarská 261, PSČ 788 33, IČ: 64610276. 
Změna usnesení spočívá ve změně termínu úhrady první splátky  
z 30. 6. 2008 na 30. 6. 2009.  
Termín konečné úhrady do 31. 12. 2010 zůstane nezměněn, proto zkrátí se doba 
splátkování ze 3 let na 2 roky a výše jedné splátky se zvýší z 384.504,--Kč na 
576.756,--Kč. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2922/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2169/2  v k. ú. 
Šumperk (zatrubněný potok při ul. Mánesově) 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 2169/2        
o výměře cca 7 m2 v k. ú. Šumperk za účelem vybudování vjezdu na pozemek p. 
č. 551/2 v k. ú. Šumperk a stavby přístřešku na auto, a to s ohledem na existenci 
zatrubněného vodního toku v pozemku p. č. 2169/2 v k. ú. Šumperk a možné 
poškození tohoto zatrubněného toku při provádění stavebních prací. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2923/08 MJP - bytová problematika  

souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2008 mezi TJ 
Šumperk, zastoupená předsedkyní výboru TJ Mgr. Naděždou Sündermannovou a 
místopředsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem, se sídlem Žerotínova 55,    
787 01 Šumperk, IČ: 14617790 jako pronajímatelem a Jiřím Baslerem, bytem 
Šumperk, Žerotínova 55, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt v domě 
Žerotínova 55 v Šumperku. Dodatek spočívá ve změně bodu IV. nájemní smlouvy, 
kdy nájem byl uzavřen na dobu určitou od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008. TJ Šumperk 
navrhuje prodloužení doby  nájmu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, nájemné pro rok 
2009 je stanoveno ve výši 31,28 Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2924/08 MJP - návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka včetně návrhu 
stanovení kupní ceny 

ukládá 
odboru MJP předložit dopracovaný materiál k projednání příslušným komisím, 
následně RM 4.12.2008 a ZM 11.12.2008.   
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2925/08 MJP - Šumperská nemocnice, a.s., oprava propadnuté komunikace 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Šumperkem, jako objednatelem a  
společností FORTEX-AGS a.s., se sídlem Jílová 1550/1, PSČ: 787 92,  
IČ: 00150584, jako zhotovitelem, na opravu havárie kanalizace v areálu 
nemocnice v Šumperku, a to za částku 683.818,--Kč vč. DPH, v rozsahu dle 
nabídkového rozpočtu ze dne 23.10.2008. 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2926/08 MJP - zveřejnění záměru pronajmout kotelny v objektech města Šumperka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory  – kotelny v objektech 
města Šumperka: 
Jeremenkova 19, č.p. 1571   –  I. PP 
Jesenická 31, č.p. 621 (Administrativní budova) – I. PP 
nám. Míru 1, č.p. 364  (Radnice) – I. PP 
8. května 22, č.p. 444 – I. PP 
 
Za podmínek: 
 
Předmět nájmu: všechny výše uvedené nebytové prostory – kotelny souhrnně, 
nikoliv jednotlivě 
Doba nájmu: neurčitá, počínaje dnem 1. 1. 2009 s výpovědní lhůtou 3 měsíce  
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a TV 
Nájemné: 16.880,--Kč ročně s možností valorizace o koeficient míry inflace od 
roku 2010  splatnost nájemného čtvrtletně, k 15. dni prvního měsíce čtvrtletí  
Záloha: trojnásobek měsíčního nájmu při podpisu NS 
Nájemce musí doložit autorizaci na výrobu a rozvod tepla a TV. 
Náklady spojené s drobnými opravami a udržováním předmětu nájmu do výše 
20.000,--Kč za jeden případ opravy hradí nájemce 
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2927/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- K. K., na byt č. 5 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 11,  

č.p. 2661 o velikosti 1+3 obytných místností ve 2. nadzemním podlaží.   
  
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2928/08 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  přes p.p.č. 
1168/2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Žerotínova) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající  
v právu uložení a správy STL přípojky  přes pozemek  p.č.   1168/2 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  S. a D. H.,  oba bytem Rapotín,  PSČ 788 14 
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  650,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 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 

- 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemen dodrží podmínky stanovené PMŠ, a.s., 
které budou nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene 

- budou oprávněný z věcného břemene  dodrží podmínku odboru RÚI, a to že 
krytí bude provedeno do hloubky 1200mm dle PD z důvodu realizace výstavby 
cyklostezky 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2929/08 MJP - zrušení usnesení RM č. 1881/08 ze dne 06.03.2008 – zřízení budoucího 
věcného břemene přístupu a příjezdu přes p.p.č. 920/16 a 920/17 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. směr Temenice před restaurací Na Zastávce)  

ruší 
usnesení RM č. 1881/08, kterým bylo schváleno zřízení budoucího věcného 
břemene vstupu a příjezdu přes p.p.č. 920/16 a 920/17 na p.p.č. 230/2 v k.ú. Dolní 
Temenice. Důvodem zrušení usnesení je odstoupení od záměru zřídit budoucí 
věcné břemeno ze strany jednoho z budoucích oprávněných a to Milady Široké, 
bytem Šumperk Vrchlického 12.  
Protože nelze věcné břemeno uzavřít k jednomu spoluvlastnickému podílu na 
p.p.č. 230/2 v k.ú. Dolní Temenice, musí být usnesení zrušeno v plném rozsahu. 
 
       Termín: 13.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2930/08 MJP - zveřejnění záměru města odprodat pozemky v k.ú. Hraběšice za 
účelem výstavby ČOV 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 186 o výměře 
cca 1 500 m2  a část pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 500  m2 v k. ú. Hraběšice, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  výstavba ČOV 
- kupní cena:  18,--Kč/m2 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 186 a p. č. 185/1 

v k. ú. Hraběšice zajistí na své náklady kupující 
- odnětí předmětných částí pozemků určených k plnění funkcí lesa zajistí na své 

náklady kupující 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 

Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
       Termín: 28.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2931/08 Romská problematika 

bere na vědomí 
informaci o řešení romské problematiky ve městě Šumperk v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk. 
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2932/08 Klášterní kostel – zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na 
restaurování obrazů zastavení křížové cesty 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Restaurování obrazů pěti 

zastavení křížové cesty 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: 
Romana Balcarová, Englišova 72, 746 01 Opava 
Blanka Valchářová, Gagarinova 12, 746 01 Opava 
Miroslava Trizuljaková, Senička 16, 783 45 Senice na Hané 
Marie Dočekalová, Sv. Čecha 24/661, 767 01 Kroměříž 
Radomír Surma, Slatinice – Lípy 105, 783 42 Olomouc 
Pavel Blattný, Náprstkova 8, Praha 1 
Jiří Látal, Smetanovo nám. 37, Litomyšl 
 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2933/08 Snižování energetické náročnosti budovy 1. ZŠ ul. Dr. E. Beneše v Šumperku 
– dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na 
akci „Snižování energetické náročnosti budovy 1.ZŠ, ul. Dr. E. Beneše                  
v Šumperku“ s Jiřím Frysem – stavební projekce. Dodatek se týká posunutí 
termínu. 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2934/08 Snižování energetické náročnosti budovy 6. ZŠ ul. Šumavská v Šumperku    
– dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na 
akci „Snižování energetické náročnosti budovy 6. ZŠ, ul. Šumavská v Šumperku“ 
s Jiřím Frysem – stavební projekce. Dodatek se týká posunutí  termínu. 
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2935/08 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku        
– dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou PSK Group, spol. s r.o. 
Brno na akci  „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční 
v Šumperku“ na provedení změn do maximální částky 563.674,--Kč, včetně DPH.  
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2936/08 Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa“ vyloučit firmu ZAHRADA 
Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2937/08 Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa“ zhotovitelem akce firmu Údržba 
zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17.  
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2938/08 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad – smlouva č. Z S 24 12 8120012349 

schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem ul. Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, v částce 5.958.000,--Kč. 
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2939/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

ruší 
zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření 
Městské knihovny v Šumperku“. 
       Termín: 14.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2940/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
projektové dokumentace 

ukládá 
odboru RÚI vypsat VŘ na rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny . 
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2941/08 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 2. etapa, část parkoviště 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 122/08 s firmou EKOZIS, spol. s r.o., v rámci 
akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 2. etapa, část parkoviště na 
provedení méněprací a víceprací do maximální částky 21.049,--Kč včetně DPH a 
posunutí termínu plnění do 15.12.2008. 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2942/08 Časový a obsahový program RM na I. pololetí 2009 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2009. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

2943/08 Časový a obsahový program ZM na I. pololetí 2009 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2009. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2944/08 Rozvoj cestovního ruchu 

schvaluje 
zajistit podmínky a svolání veřejného projednání rozvoje cestovního ruchu 
v Šumperku a okolí na základě navržených bodů komise cestovního ruchu. 
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta           1. místostarosta 
 

 


