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           Spis. zn.:  104816/2008 

                 č.j.:  107178/2008 
 
 

U S N E S E N Í  

z 57. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.12.2008 
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. 

2945/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009 

doporučuje ZM schválit: 
- podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2009 
 
- seznam vyjmenovaných akcí a činností: 

Klášterní hudební slavnosti (3. ročník) Šumperský dětský sbor, o.s. 
Divadlo v parku 2009 (16. ročník)  HK Mladí draci Šumperk, o.s. 
Klasika Viva (9. ročník)    FK SAN-JV Šumperk, o.s. 
Pavlínin dvůr (3. ročník)    TJ Sokol Šumperk, o.s. 
Preludium 2009 (36. ročník)   TJ Šumperk, o.s.  
Blues Alive 2009 (14. ročník)     
XIX. Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. Šumperk 2009 
IX. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2009 
Džemfest 2009 (10. ročník) 
 

- časový harmonogram  
od 18.12.2008 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí, zveřejnění v Šumperském 
zpravodaji dne 14.1.2009 

05.01.2009 od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
15.01.2009 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

RM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města 
na granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na 
ostatní akce a činnosti 

29.01.2009 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 
ZM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města 
na granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na 
ostatní akce a činnosti 

30.01.2009 do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí  
26.02.2009 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 

rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a 
dotace jednotlivým žadatelům do RM ke schválení a 
k doporučení pro rozhodnutí ZM 

12.03.2009 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM 
ke schválení 

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2946/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka – výzvy k odvodu finančních 
příspěvků pro nesplnění podmínek při vyúčtování za rok 2007 

schvaluje  
žádost organizace Radovan Auer – what.ever! o umožnění splácení finančních 
prostředků  ve výši  500 Kč měsíčně  za grant (85G) „EUROFEST - jarní hudební 
festival s mezinárodní účastí“  v celkové výši  20.000 Kč.   
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2947/08 Granty  a dotace z rozpočtu města Šumperka – výzvy k odvodu finančních 
příspěvků pro nesplnění podmínek při vyúčtování za rok 2007 

doporučuje ZM   
schválit žádost organizace Radovan Auer – what.ever! o umožnění splácení 
finančních prostředků  ve výši  500 Kč měsíčně  za vyjmenovanou akci (7VG) 
„Džemfest a  soutěž skupin  Džemkap 2007“   v celkové výši   60.000 Kč. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková  
 

2948/08 Jmenování Pavlíny Havlíčkové ředitelkou MŠ Pohádka, Šumperk 

jmenuje 
Pavlínu Havlíčkovou do funkce ředitelky Mateřské školy Pohádka, Nerudova 4B, 
příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2009. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2949/08 Stanovení platu ředitelky MŠ Pohádka, Šumperk 

schvaluje 
plat Pavlíně  Havlíčkové, ředitelce Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 
4B, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2009 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2950/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2008: 
příjmy ve výši          148 tis. Kč    
výdaje ve výši       3.795 tis. Kč 
 
příjmy celkem   772.034 tis. Kč 
výdaje celkem   747.310 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2951/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2008 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2008: 
příjmy ve výši                 3.760 tis. Kč 
výdaje ve výši       3.865 tis. Kč 
 
příjmy celkem   775.794 tis. Kč 
výdaje celkem   751.175 tis. Kč 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2952/08 Účtování hospodářské činnosti města v roce 2009 

doporučuje ZM 
schválit, že město Šumperk od 1.1.2009 nebude účtovat na účtech hospodářské 
činnosti. Město Šumperk neprovádí soustavnou podnikatelskou činnost za účelem 
dosažení zisku, a proto bude účtování probíhat pouze v hlavní rozpočtové 
činnosti. 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2953/08 Odpis pohledávek 

schvaluje 
účetní odpis pohledávek města Šumperka dle předloženého materiálu: 
- pohledávky z fakturace z let 1995-1999 v celkové výši 15.039,--Kč 
- pohledávky za vrácené stravenky z roku 1996 v celkové výši 15.058,--Kč 
 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2954/08 Odpis pohledávek 

doporučuje ZM 
schválit účetní odpis pohledávek města Šumperka dle předloženého materiálu: 
- ZPK Šumperk, spol. s r.o.   614.657,--Kč 
- pohledávky z pronájmu v celkové výši   87.575,--Kč + náklady řízení 
 

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

2955/08 Veřejná finanční podpora 

neschvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka: 
- Středisku celoživotního vzdělávání při Občanském sdružení Za důstojné stáří 

v Praze 
- Domovu sv. Josefa v Žirči 
- Hospici na Sv. Kopečku v Olomouci 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2956/08 Rozpočtové provizorium  

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2009 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2009. 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2957/08 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
stanovit v souladu s ustanovením § 13  odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb.,               
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a     organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně  max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku     
k datu 31.12.2008  

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další   finanční výdaje         

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce  z roku 
2008 

- do doby schválení rozpočtu města  nezahajovat  nové investiční akce města 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 



RM 57 – 04.12.2008 

 
5 

2958/08 Poplatek z prodlení 

doporučuje ZM 
schválit uplatňování a vymáhání poplatku z prodlení (u nájmu bytů) nebo úroku 
z prodlení (u nájmu nebytových prostor) pouze v případech, ve kterých 
pohledávka města Šumperka je a bude vymáhána vůči dlužníkovi soudní cestou. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

2959/08 Problematika příspěvkové organizace Kino Oko 

ukládá 
příspěvkové organizaci Kino Oko, Masarykovo náměstí 3, Šumperk, odvod do 
rozpočtu zřizovatele města Šumperka ve výši 200 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

2960/08 Problematika příspěvkové organizace Kino Oko 

schvaluje 
navýšení prostředků na mzdy příspěvkové organizaci Kino Oko, Masarykovo 
náměstí 3, Šumperk, v roce 2008 o 60 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

2961/08 Odkoupení movitých věcí 

schvaluje 
odkoupení movitých věcí z majetku ČR – ÚZSVM v celkové hodnotě 17.640,--Kč 
dle znaleckého posudku. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

2962/08 Finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U radnice, Kina Oko, Městské 
knihovny  

schvaluje 
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM u radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk 
a Městské knihovny Šumperk ve výši dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2963/08 Finanční odměny z účelové dotace MŠMT 

schvaluje 
finanční odměny z účelové dotace MŠMT na rozvojový program „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, č.j. 15 242/2008-26 
ředitelům MŠ, ZŠ, DDM u radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk a Městské 
knihovny Šumperk ve výši dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2964/08 Finanční odměny z provozních prostředků  

schvaluje 
finanční odměnu z provozních prostředků paní Zdence Hlavsové, ředitelce MŠ 
Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace ve výši dle 
předloženého materiálu. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2965/08 Plat ředitele DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20 

schvaluje 
plat ředitele DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20 PaedDr. Zdeňka Formánka, 
v souvislosti se změnou příplatku za vedení s účinností od 01.01.2009 dle 
předloženého návrhu. 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2966/08 Odpis nedobytné pohledávky 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, umožnit odpis nedobytné pohledávky 
v celkové  výši 10.200,--Kč. 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

2967/08 Zápis do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2009/2010 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2009/2010, který se uskuteční ve dnech 5.2.2009 a 6.2.2009. 
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2968/08 Informace o bakalářských studiích VŠB – TU Ostrava v Šumperku 

bere na vědomí 
informaci o počtech studentů v bakalářských studiích VŠB – TU Ostrava 
v Šumperku, v akademickém roce 2008/2009 a informaci o počtu absolventů 
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, bakalářského studijního programu Strojírenství, 
kteří získali akademický titul „Bakalář“. 
 
 

2969/08 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu: 
- pexeso     15,--Kč/ks 
 

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2970/08 Žádost ZŠ Šumperk, 8. května 63 o použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 2560/2000 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 
vnitřních prostor sociálních zařízení v pravém předním traktu budovy, v celkové 
výši do 206 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

2971/08 Použití investičního fondu ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, 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 souboru licencí operačních systémů, v celkové výši do 
230 tis. Kč. 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
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2972/08 Film o Šumperku 

ukládá 
odboru ŠKV zajistit cenovou nabídku, včetně scénáře filmu o Šumperku v rozsahu 
do 10 minut od VISTAFILM, s.r.o., Praha 3, Žižkov, Koněvova 31/27, PSČ 130 00.  
 
       Termín: 30.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

2973/08 Žádost Vlastivědného muzea v Šumperku o posunutí termínu pro vyúčtování 
finančního příspěvku za rok 2007 

stanovuje 
stanovuje v souladu s čl. VIII smlouvy o spolupráci při provozování Regionálního a 
městského informačního centra Šumperk termín předložení vyúčtování VFP za rok 
2007 do 15.12.2008. 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2974/08 Zpracování IPRM pro IOP – dohoda o ukončení smlouvy o dílo s Regionální 
agenturou pro rozvoj střední Moravy 

schvaluje 
dohodu o ukončení smlouvy o dílo s Regionální agenturou pro rozvoj střední 
Moravy na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Šumperka. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2975/08 Cyklokomunikace Desná – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem projektové dokumentace 
akce „Cyklokomunikace Desná“ firmu Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk. 
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2976/08 Klášterní kostel – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 
restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce: „Restaurování obrazu Zvěstování Panny Marie v bývalém 
Klášterním kostele PM v Šumperku“ MgA. Blanku Valchářovou, Gagarinova 12, 
746 01 Opava. 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2977/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zadávací 
podmínky pro výběr zpracovatele PD 

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové 

dokumentace akce „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Zdeňka 
Daňková, Ing. Hana Répalová 
 
náhradníci 
PaedDr. Petr Holub, Ing. Ivana Kašparová, Ing. Eva Zatloukalová, Kamila 
Šeligová, Mgr. Milan Šubrt 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
KEY-TECH s.r.o., Zlatnická 6, 110 00 Praha 1 
BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto 
Ing. Vladislav Fornůsek, Nerudova 32, Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk 
 
       Termín: 15.01.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2978/08 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad – rozhodnutí o vyloučení uchazeče  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ vyloučit firmu GEOSAN GROUP, 
a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín. 
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2979/08 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad – rozhodnutí o vyloučení uchazeče  

schvaluje  
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ zhotovitelem stavby „Revitalizace ulice 
Jiřího z Poděbrad“ firmu MIROS dopravní stavby a.s., Pardubice, Polabiny, 
Hradecká ul. 545, 533 52 Staré Hradiště. Smluvní cena díla 135.169.384,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2980/08 Stavební úpravy kaple sv. Anny na p.p.č. 86 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 na méněpráce v částce 51.187,--Kč včetně DPH ke SOD ze 
dne 1.9.2008 s firmou Petr Erman, který bude řešit provedení méněprací v rámci 
akce: „Stavební úpravy kaple sv. Anny na p.č. 896 v k.ú. Horní Temenice“. 
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2981/08 Využití turistické základny Švagrov 

bere na vědomí 
informativní zprávu o možnostech financování investičního záměru rekonstrukce 
turistické základny Švagrov v souvislosti s budoucím využitím tohoto areálu. 
 
 

2982/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
1014/07, 1435/07, 2191/08, 2449/08, 2499/08, 2500/08, 2529/08, 2536/08, 
2539/08, 2540/08, 2560/08, 2561/08, 2573/08, 2591/08, 2592/08, 2593/08, 
2594/08, 2595/08, 2597/08, 2598/08, 2603/08, 2611/08, 2652/08, 2664/08, 
2665/08, 2666/08, 2667/08, 2668/08, 2670/08, 2671/08, 2677/08, 2678/08, 
2679/08, 2684/08, 2685/08, 2687/08, 2688/08, 2690/08, 2691/08, 2694/08, 
2695/08, 2696/08, 2704/08, 2706/08, 2708/08, 2709/08, 2710/08, 2712/08, 
2713/08, 2715/08, 2718/08, 2719/08, 2723/08, 2724/08, 2726/08, 2727/08, 
2728/08, 2729/08, 2730/08, 2731/08, 2732/08, 2734/08, 2735/08, 2736/08, 
2737/08, 2739/08, 2740/08, 2741/08, 2742/08, 2743/08, 2744/08, 2745/08, 
2746/08, 2747/08, 2748/08, 2750/08, 2751/08, 2752/08, 2753/08, 2754/08, 
2756/08, 2759/08, 2760/08, 2761/08, 2762/08, 2764/08, 2766/08, 2767/08, 
2768/08, 2769/08, 2770/08, 2771/08, 2774/08, 2775/08, 2776/08, 2779/08, 
2780/08, 2781/08, 2783/08, 2785/08, 2787/08, 2788/08, 2792/08, 2793/08, 
2794/08, 2795/08, 2796/08, 2797/08, 2798/08, 2799/08, 2800/08, 2801/08, 
2802/08, 2803/08, 2804/08, 2805/08, 2807/08, 2809/08, 2811/08, 2814/08, 
2815/08, 2817/08, 2818/08, 2820/08, 2821/08, 2823/08, 2824/08, 2825/08, 
2830/08, 2831/08, 2832/08, 2835/08, 2836/08, 2837/08, 2838/08, 2839/08, 
2845/08, 2846/08, 2847/08, 2850/08, 2852/08, 2853/08, 2854/08, 2856/08, 
2859/08, 2861/08, 2862/08, 2866/08, 2867/08, 2869/08, 2765/08, 2870/08. 
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2983/08 Kontrola plnění usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1278/08 kontrola 30.06.2009 Z.: Ing. Šperlich 
1609/07 do 30.06.2009  Z.: Ing. Bittnerová 
1859/08 do 31.12.2008  Z.: Ing. Šperlich 
2340/08 do 30.03.2009  Z.: Ing. Bittnerová 
2374/08 do 16.12.2008  Z.: Ing. Šperlich 
2693/08 do 31.12.2008  Z.: Ing. Répalová 
2714/08 kontrola 30.04.2009  Z.: Ing. Šperlich 
2738/08 do 11.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
2786/08 do 15.01.2009  Z.: Ing. Šperlich 
2808/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
2819/08 do 11.12.2008   Z.: Ing. Bittnerová 
2841/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
2842/08 do 30.11.2008   Z.: Ing. Répalová 
2843/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
2844/08 do 31.12.2008   Z.: Ing. Répalová 
 
 

2984/08 Kontrola plnění usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 2298/08, kterým bylo schváleno podání výpovědi nájemního 
vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 238/2000/Pro/Ba. 
 
       Termín: 05.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2985/08 MJP – výpůjčka části nemovitosti – pozemku p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
výpůjčku části nemovitosti – pozemku p. č. 589/3 v k.ú. Šumperk o velikosti 9 m2 
pro žadatele Moravské krematorium, s.r.o., Zábřežská 2076/78 Šumperk, IČ: 
27802183, zast. Pavlem Bedáněm, jednatelem, za podmínek dle usnesení RM č. 
1162/2007 ze dne 30.8.2007 na dobu určitou od 1.11.2008 do 31.3.2009, za 
účelem skládky zeminy při opravě hydroizolace stavby krematoria v Šumperku.   
 
       Termín: 04.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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2986/08 MJP - smlouva o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy – 
útulek Slezské Pavlovice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy za 
následujících podmínek: 
- převodce:  město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- nabyvatel: Tomáš Schulz – KETMERY, IČ: 60758988, místo podnikání Úvalno 

224, PSČ 793 91 jako nabyvatelem  
- předmět smlouvy: umísťování psů nalezených na území Města Šumperka do 

psího útulku ve Slezských Pavlovicích 
- cena: 

ustájení zvířete v útulku          60,--Kč 
platba za odchyt toulavého nebo opuštěného zvířete 1.000,--Kč 
Platba za převoz psa do útulku                                                4,--Kč/km 
(v případě, že psa neodchytne Městská policie města Šumperk a bude 
odchycen objednatelem tj. psím útulkem) 

- povinnost platit denní poplatek končí dnem vydání předmětného psa do vlastní 
péče jinému zájemci, pokud nenastane výjimečný případ jeho vrácení zpět do 
útulku. 

- v případě, že  psa převezme původní majitel, hradí veškeré náklady spojené 
s umístěním psa do útulku on a tato částka bude dobropisem vrácena 
převádějícímu 

- odchyt a převoz nalezeného psa bude zajišťovat Městská policie, která o 
každém odchyceném psu vypracuje předávací protokol. 

- nabyvatel a provozovatel útulku provádí na své náklady převoz psa. 
- dle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, přechází po uplynutí šestiměsíční lhůty od nalezení a odevzdání psů do 
útulku vlastnické právo k těmto psům na převádějícího (tj. na město Šumperk) 

- doba:  neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet  prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena 
druhé smluvní straně. 

 Termín:  31.01.2009  
Zodpovídá: Ing. Dočekal 

 

2987/08 MJP – přesun nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2009 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z fondu investic roku 2008 
Šumperské nemocnice, a.s., v celkové výši 1.584.980,--Kč do fondu investic roku 
2009. 

Termín:  31.12.2008 
         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

Ing. Répalová 
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2988/08 MJP – změna nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 – 
pronájem areálu nemocnice v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperská nemocnice a.s. 
jako nájemcem na nemovitosti v areálu nemocnice v Šumperku, která byla 
schválena usnesením rady města č. 4150/05 ze dne 1.12.2005 ve znění 
pozdějších usnesení rady města. Předmětem dodatku č. 5 je dočasná změna 
poměru čerpání finančních prostředků určených k reinvestici do předmětu nájmu 
tak, že 70 % z  92%  vybraného ročního nájemného by bylo možno použít na 
rozsáhlejší stavební úpravy a technického zhodnocení a  30 % z 92 % vybraného 
ročního nájemného  k běžným provozním opravám. Předmětná změna                  
v poměru čerpání finančních prostředků určených k reinvestici bude na dobu 
určitou, a to pro celý rok 2009 s tím, že s účinností od 1.1.2010 se poměr čerpání 
finančních prostředků určených k reinvestici vrátí k původnímu poměru uvedeném 
v čl. IV nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005.  
Předmětem dodatku č. 5 je dále úprava textu  nájemní smlouvy v čl. V, bod 4.4. písm. 
b), c) tak, že v těchto případech nebude prováděn proces tzv. zápočtu, nýbrž 
pronajímatel bude hradit tyto opravy přímo z vybraného nájemného, které nájemce 
zašle pronajímateli na jeho bankovní účet. 

 
V ostatním se nájemní smlouva č. MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění 
pozdějších dodatků nemění a zůstává v platnosti. 

 
Termín:  31.12.2008 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
           Ing. Répalová 
 

2989/08 MJP – plán oprav a investic v areálu nemocnice v Šumperku pro rok 2009 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk - dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 
 

 
Výše nájmu v roce 2009 je stanovena ve výši 12.201.600,--Kč. 

 
- nájemné – převod do rozpočtu města – 8 % z nájemného …976.128,--Kč 
- fond oprav – 30% z 92% nájemného …………………….....3.367.642,--Kč 
- fond investic – 70% z 92% nájemného .…………………….7.857.830,--Kč 
- přesun z fondu investic roku 2008 do roku 2009   ……...…1.584.980,--Kč 
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FOND INVESTIC: 70% z 92% nájemného v roce 2009 

 
- Odstranění havárie kanalizačního řadu z roku 2008 – II. etapa – cena 

151.818,--Kč 
- Rekonstrukce pacientských výtahů – cena cca 2.206.012,--Kč 
- Instalace systému MaR ( měření a regulace u klimatizačních 

jednotek chirurgického komplexu) – cena cca 2.500.000,--Kč 
- Rekonstrukce vybavení trafostanice Šumperské nemocnice a.s. – 

cena cca 2.000.000,--Kč 
- Výstavba onkologického oddělení v 1. NP budovy 150 IB – cena cca 

1.000.000,--Kč 
- Chirurgický komplex – vybudování tří ortopedických ambulancí – 

cena cca 1.450.000,--Kč 
Termín:    31.12.2008 

         Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
        Ing. Répalová 

 

2990/08 MJP – souhlas s umístěním „babyboxu“ 

souhlasí 
s instalací tzv. „babyboxu“ v prostorách budovy C – Centrální příjem Šumperské 
nemocnice a.s., nájemci Šumperské nemocnici, a.s., nájemci Šumperské nemocnici, 
a.s. - dle projektu stavby, zpracované společností PROMOS, s.r.o., č. 20080079. 
Schránku „babyboxu“ a elektroinstalační práce provede nájemce na své náklady 
s tím, že pouze stavební práce (vybourání instalačního otvoru do obvodového zdiva) 
budou uhrazeny z fondu oprav.  

    
Termín:       04.12.2008 

         Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

2991/08 MJP – výpůjčka části pozemků pod stavbou okružní křižovatky pro 
„Obchodní centrum Šumperk“ na ulici Vítězné v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.11.2008  do 23.11.2008 dle usnesení rady města č. 2850/08 ze dne 
30.10.2008, uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Šumperk jako půjčitelem a 
společností Sallerova výstavba Šumperk  s. r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 
Otvice, PSČ: 431 11, IČ: 25033310,  jako vypůjčitelem.  

 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ: 00303461 

 
Vypůjčitel: Sallerova výstavba Šumperk s. r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 
Otvice, PSČ: 431 11, IČ: 25033310 

 
Předmět výpůjčky: části pozemků  st.p.č.1124/1, st.p.č. 602, st.p.č. 725/1, st.p.č. 

725/4, st.p.č. 601/2, st.p.č. 5517 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, 1961/6 
v k.ú. Šumperk 
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Doba výpůjčky: určitá 3 roky s účinností od 1.1.2009 

 
Účel výpůjčky: realizace výstavby okružní křižovatky na ulici Vítězná 

v Šumperku – stavba: Obchodní centrum Šumperk, ul. Otakara 
Reise SO 118 – Okružní křižovatka 

 
Výpovědní lhůta:  1 měsíc 

 
Sankce: Smluvní pokuta ve výši 100.000,--Kč ve prospěch města 

Šumperka, pro případ nevybudování okružní křižovatky 
vypůjčitelem v termínu do 31.12.2011. 

 
Termín:          31.12.2008 
Zodpovídá:    Ing. Répalová 

 

2992/08 MJP – opatření č. 12/2008, o nakládání se smlouvami a objednávkami 

bere na vědomí 
opatření č. 12/2008, o nakládání se smlouvami a objednávkami, které nabylo 
účinnosti dnem 16.11.2008.  
 

 

2993/08 MJP – smlouva o věcném břemeni  přes p.p.č.  1459/3, p.p.č. 1534/3 a p.p.č. 
2301 v k.ú. Šumperk (or. ul. Chodská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení NN přes pozemek p.č. 1459/3, p.p.č. 1534/3 a p.p.č. 
2301 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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil zálohovou částku ve výši 3.300,--Kč 

uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
VBb/42/07/Foj, skutečná částka za věcné břemeno dle geometrického plánu č. 
5413-527/2008 je vypočtena dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve 
znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí  2.160,-- Kč, rozdíl mezi 
zálohovou a skutečnou částkou činí přeplatek ve výši 1.140,--Kč, přeplatek 
bude zaslán na účet strany oprávněné z věcného břemene do  15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5413-527/2008, 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:  31.03.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

2994/08 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 3879 v k.ú. Šumperk  (or. ul. Čsl. armády)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3879 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů- pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena 500,--Kč/m2 , která bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

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

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

 Termín: 10.12.2008 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2995/08 MJP - zveřejnění prodeje p.p.č. 723 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek nad ul. 
Bludovskou směrem na rozhlednu)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 723 o výměře 635 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: využití zahrada – zázemí pro včelstva 
- kupní cena dohodou k celku 30.000,--Kč , která bude uhrazena do 30 dnů ode 

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

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

 Termín: 10.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2996/08 MJP - zveřejnění pronájmu části  p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk (parkoviště 
naproti finančnímu úřadu)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č.25/1 o výměře 6 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod prodejním stánkem 
- doba nájmu: určitá od 1.1.2009 do 31.5.2009 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí 500,--Kč za vyhotovení nájemní smlouvy 
 

 Termín: 10.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

2997/08 MJP – výpověď z NS MP 0005/2008/pro/vr  

bere na vědomí 
výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 0005/2008//pro/Vr ze dne 
06.02.2008, nájemce J. K.,  bytem Šumperk.  
Účinnost nájemní smlouvy skončí dnem 31.12.2008. 

 

2998/08 MJP - vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 18/1  a dalších, vše v  k.ú. Horní 
Temenice  (ul. Temenická – zastávka autobusu  naproti hasičské zbrojnice) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č.2903/08 ze 
dne 13.11.2008   schválit vydání příslibu 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 příslibu prodeje: zahrada k domu  Temenická 106 
- budoucí kupující:  

- P. C., , společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6 z plochy cca  540 m2 
a dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 o celkové výměře cca  109 m2 

- R. K.,  společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6 z plochy cca 540 m2 a 
dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 o celkové výměře cca 206 m2 

- R. M.,  společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6 z plochy cca 540 m2 a 
dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 o celkové výměře cca 119 m2 

- M. T.,  společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6 z plochy cca     540 m2 
a dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 a část p.p.č. 19 o celkové výměře 
cca 170 m2 

- J. Č.,  společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6   z plochy cca 540 m2 a 
dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 o celkové výměře cca 13 m2 
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- V. V.,  společná plocha části p.p.č. 18/1 v podílu 1/6 z plochy cca 540 m2 a 

dále část p.p.č. 18/1,  část p.p.č. 1340/3 o celkové výměře cca 124 m2  
všichni bytem Šumperk  

- 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  a  zaplacení kupní ceny   

- 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: 11.12.2008 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2999/08 MJP - vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 18/1  a dalších, vše v  k.ú. Horní 
Temenice  (ul. Temenická – za domem zvláštního určení) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č.2904/08 ze 
dne 13.11.2008   schválit vydání příslibu 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  
- kupující:  ADEX LM s.r.o., se sídlem Šumperk, Příčná 22, IČ: 25892592 
- kupní cena:  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 odečtena sleva ve výši 3.000,--Kč, jako 
kompenzace strpět  vedení dešťového kanalizace, kdy tato je majetkem města 
Šumperk    

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

- 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 dešťové 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: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3000/08 MJP - prodej části p.p.č. 1531/6, dle GP p.p.č. 1531/9  v  k.ú. Šumperk (mezi 
ul. Banskobystrickou  a Zborovskou) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č. 2899/08 ze 
dne 13.11.2008  schválit prodej části 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  
- kupující: K. a V. R. , bytem Šumperk  
- 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…“ a správní poplatek ve výši 500,--Kč za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3001/08 MJP - příslib prodeje části p.p.č.1431/6 v k.ú  Šumperk (or. u domu Jesenická 
47 naproti servisu a prodejně NISSAN) 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení  ZM č. 1481/05 ze dne 15.12.2005, kdy v souladu           
s přechodem vlastnictví k bytové jednotce novému vlastníkovi budou nově 
označeni budoucí kupující, a to  namísto J. a M. P.,  bytem Šumperk,  kteří 
zemřeli, nově A. K.,  bytem Šumperk,  dcera.  
Ostatní podmínky usnesení ZM č. 1481/05 ze dne 15.12.2005 zůstávají beze 
změny.  

Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3002/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č.1431/6 o  výměře cca 120 m2 v k.ú  
Šumperk (or. u domu Jesenická 47 – naproti servisu a prodejně NISSAN) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2793/08 ze 
dne 30.10.2008   schválit vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1431/6 o výměře 
cca 120 m2 v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu Jesenická 47, rozšíření sjednaného příslibu 

prodeje části p.p.č. 1431/6 v k.ú. Šumperk  
- budoucí kupující:  L. K.,  V. a E. S.,  J. a E. D.,  všichni  bytem Šumperk,  a A. 

K.,  bytem Šumperk 
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- kupní cena:  300,--Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši min. 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 31.12.2009  

- vydání příslibu prodeje dle tohoto usnesení bude sjednáno dodatkem ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, označené jako 13/2006 ze dne 05.04.2006  

 
Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3003/08 MJP - prodej p.č.1188 - pozemek ve ZJE  v k.ú. Horní Temenice, dle GP p.p.č. 
702/19  (u bývalého statku)  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2794/08 ze 
dne 30.11.2008 schválit prodej  p.p.č. 1188 o výměře 179 m2 v k.ú. Horní 
Temenice Temenice – pozemek ve ZJE, dle GP p.p.č. 702/19 o výměře 179 m2 v 
k.ú. Horní Temenice    za podmínek:  
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví  
- kupující: J. J.,  bytem Šumperk 
- kupní cena: 150,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN. 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.,   
bytem Šumperk, (posunutí hranic o 13 m2) 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy , stanoveno „ Postupem…“ a správní poplatek ve výši 500,--Kč za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 Termín: 11.12.2008 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3004/08 MJP  - prodej  st.p.č. 547/4 a dalších v k.ú. Šumperk, (or.  zahrada k domu 
Žerotínova 22 – naproti ZUŠ) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.08.2008 do 28.08.2008 dle usnesení rady města č.2545/08 ze 
dne 07.08.2008   schválit prodej  st.p.č. 547/4 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk, 
část st.p.č. 546 o výměře 13 m2 a část 366/5  o výměře 4 m2, dle GP p.p.č. 
3141/1 o výměře 10 m2, p.p.č. 3141/2 o výměře 50 m2, p.p.č. 3141/3 o výměře  
50 m2 a p.p.č. 366/10 o výměře 4 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje:  zázemí k domu Žerotínova 22  
- kupující: D. a A. P.,   oba bytem Šumperk, p.p.č. 3141/3, p.p.č. 366/10 a podíl v 

výši 1/2 p.p.č. 3141/1,  L. S.,  bytem Šumperk, p.p.č. 3141/2 a podíl ve výši 1/2 
p.p.č. 3141/1  
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- 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…“,  správní poplatek ve výši 500,--Kč za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení 
geometrického plánu 

Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3005/08 MJP - problematika stánků ELVÍRA při ul. 17. listopadu 

trvá 
na usneseních RM č. 2487/08, 2488/08, 2489/08, 2490/08, 2491/08, 2492/08 a  
2493/08 ze dne 24.07.2008, kterými bylo schváleno ukončení nájemních vztahů 
založených nájemními smlouvami na užívání částí p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk za 
účelem umístění stánku typu ELVÍRA při ul. 17. listopadu, a to  dohodou k datu 
31.1.2009 s tím, že k tomuto datu budou i pozemky vyklizeny.  

 
Termín: 04.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3006/08 MJP - zveřejnění části  st.p.č. 994 o výměře 100 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Komenského – u objektu patřící Vile Doris – „Komín“) 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 994 o výměře 100 m2 v k.ú. 
Šumperk za účelem umístění stánku. 

 Termín: 04.12.2008 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3007/08 MJP - doplnění usnesení RM č.  2393/08 ze dne 26.06.2008 – zřízení věcného 
břemene vedení NN a splaškové kanalizace pro krematorium 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 2393/08 ze dne 26.06.2008, kterým bylo schváleno 
zřízení věcného břemene vedení kanalizace a kabelu NN přes pozemky ve 
vlastnictví města a to 589/3 , 589/4 a 605/1 vše v k.ú. Šumperk,  spočívající         
v doplnění zřízení věcného břemene o  p.p.č. 601 v k.ú. Šumperk, kdy vedení 
NN je patrno z geometrického plánu. Ostatní podmínky usn. RM č. 2393/08 
zůstávají beze změny 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3008/08 MJP – zrušení usnesení RM č. 2064/08 ke zveřejnění záměru města prodat 
p.p.č. 1324/2 a p.p.č. 1266/2 v k.ú. Šumperk  

ruší 
usnesení RM č. 2064/08, kterým byl zveřejněn  záměr  města prodat p.p.č. 1324/2 
o výměře 21141 m2 a p.p.č. 1266/2 o výměře 941 m2 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel prodeje:  

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou  70,--Kč/m2 
b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2  

- v případě nutnosti vymezit předmět prodeje geometrickým plánem bude 
geometrický plán hrazen kupujícími 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  
1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

Termín: 04.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3009/08 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1324/2 a p.p.č. 1266/2 vše         
v k.ú. Šumperk (zahrádkářská kolonie U splavu – směr ČSAD souběžně        
s potokem směrem na Nový Malín)  

schvaluje 
zveřejnění záměru  města vydat příslib prodeje  p.p.č. 1324/2 o výměře 21141 a 
p.p.č. 1266/2 o výměře 941 m2 v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 55,--Kč/m2 
     b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2  
- kupní cena bude hrazena zálohově v termínu nejpozději do 30.6.2010 a to 

jednotlivými budoucími kupujícími 
- budoucí kupující uhradí  náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení smlouvy budoucí 

kupní  ve výši  100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  
 

Termín: 30.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3010/08 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 513/10 v k.ú. Šumperk (or. za domy na 
ul. Bludovské)  

schvaluje 
zveřejnění  záměru  města prodat část p.p.č. 513/10 o výměře cca 720 m2  v k.ú. 
Šumperk  za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada  
- kupní cena:  cena základní 250,--Kč/m2,  v případě strpění práva chůze 200,--

Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu 
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- společně s prodejem pozemku jako celku, kdy budou části pozemku nově 
označeny jako samostatné pozemky, budou kupující respektovat vzájemně  
právo vstupu na pozemky, kdy toto právo bude sjednáno jako věcné břemeno 
se zápisem v katastru nemovitostí 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy  ve výši  
1.000,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

Termín: 30.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3011/08 MJP - pronájem části  p.p.č. 257/1 v k.ú. Dolní Temenice (or. u restaurace Na 
zastávce) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2796/08 ze 
dne 30.11.2008    pronájem části p.p.č. 257/1 o výměře 10,20 m2 v k.ú. Horní 
Temenice    za podmínek:  
- účel pronájmu:  pozemek pod stánkem  ELVÍRA  
- nájemce: M. N.,  bytem Hrabenov 
- sazba nájemného 55,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: určitá do 31.12.2013 
- náklady spojené s úpravou povrchu  předmětu pronájmu,  podklady pro vydání 

územního souhlasu a vybudování napojení stavby na inženýrské sítě nese 
výhradně nájemce bez nároku kompenzace nákladů v případě ukončení 
nájemní smlouvy 

- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 500,--Kč za vyhotovení nájemní  
smlouvy  

 
Termín: 28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3012/08 MJP - směna pozemků v lokalitě u vjezdu do areálu Uhelných skladů 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2814/08 ze 
dne 30. 10. 2008 schválit majetkoprávní vypořádání pozemků formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za těchto podmínek: 
- účel směny: zarovnání vlastnických hranic 
- z vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461, bude převedena do vlastnictví manželů V. a R. K.,  bytem 
Šumperk,  PSČ 787 01,  část pozemku parcela č. 2047/9 o výměře cca 30 m2 
v k. ú. Šumperk 

- z vlastnictví manželů V. a R. K.,  bytem Šumperk, PSČ 787 01, bude 
převedena do vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ: 787 93, IČ: 00303461, část pozemku p. č. 1187/5 o výměře cca 20 m2 
v k. ú. Šumperk 
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- finanční vyrovnání za rozdílné výměry směňovaných pozemků bude činit 

500 Kč/m2 
- 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 

- vyhotovení směnné smlouvy zajistí na vlastní náklady město Šumperk   
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 

uhrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou  
 

Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3013/08 MJP - prodej pozemků v k. ú. Hraběšice za účelem výstavby ČOV 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2930/08 ze 
dne 13. 11. 2008, schválit prodej části pozemku p. č. 186 o výměře cca 1 500 m2  
a části pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 500  m2 v k. ú. Hraběšice, za těchto 
podmínek: 

 
- účel prodeje:  výstavba ČOV 
- kupující: Obec Hraběšice, se sídlem Hraběšice 10, PSČ: 788 15, 

IČ: 00635928 
- kupní cena:  18,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- 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: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3014/08 MJP - příslib prodeje pozemku p. č. 1845/59 v k. ú. Šumperk (or. ozn. lokalita 
„Na Vodárně“)  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2847/08 ze 
dne 30.10.2008, schválit 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 
- budoucí kupující: J. Z.,  bytem Olomouc,  PSČ: 772 00 
- kupní cena:  250,--Kč/m2  
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- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o uzav ření 
budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 

- 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: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3015/08 MJP - zařazení pozemků ve vlastnictví města v lokalitě nad ul. Anglickou do 
správy PMŠ, a.s.  

schvaluje 
zařazení pozemků p. č. 248/50 o výměře 5 096 m2, p. č. 248/1 o výměře 269 m2, 
p. č. 252/1 o výměře 460 m2, p. č. 252/2 o výměře 52 m2, p. č. 252/21 o výměře 
391 m2  v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka do správy Podniků 
města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ: 787 01, IČ: 
65138163, a to ke dni  4.12.2008. 
 

Termín:  04.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3016/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 53/1 o výměře cca 
200 m2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 53/1 o výměře cca 
200 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  zařízení staveniště 
- nájemné: jednorázová paušální částka ve výši 10.000,--Kč k celku, která bude 

uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy 
- doba nájmu: určitá na dobu 12 měsíců 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 500 Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
- nejpozději do 1 měsíce od skončení doby nájmu nájemce na své náklady 

vyklidí pronajatý pozemek, odstraní plechové oplocení včetně kovové 
konstrukce a současně odstraní dlažbu a veškeré další zpevněné plochy na 
pronajatém pozemku. V případě nesplnění těchto podmínek uhradí nájemce 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 40.000,--Kč. 

- nejpozději do 1 měsíce od skončení doby nájmu bude pronajatý pozemek 
předán nájemcem v řádném stavu zástupci PMŠ, a.s., a zástupci odboru 
majetkoprávního   

 
Termín: 31. 12. 2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3017/08 MJP - administrativní budova Lautnerova 1 – bezúplatný převod movitých 
věcí 

schvaluje 
bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví České republiky - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 – Nové Město, 
Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČ: 69797111 do vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 12, PSČ 787 93, IČ: 00303461, a to:  
Boiler 150 litrů 736 
Průtokový ohřívač (2) 
Svítidlo strop  
Hasící přístroj CO  
Regál archiv  
Boiler EO 736 
Hasící přístroj (6) 
Hasící přístroj archiv  
Lustr kuchyňka  
Zásobník toal. papíru (5) 
Znak ČR  
 
v celkové účetní hodnotě 60.190,--Kč, za následujících podmínek:  
 
Převáděný movitý majetek bude městem Šumperk využíván jako hmotný 
majetek, umožňující zabezpečovat plynulý chod odboru sociálních věcí 
města Šumperka. 

Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3018/08 MJP - administrativní budova Lautnerova 1 – bezúplatný převod movitých 
věcí 

schvaluje 
bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví České republiky - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 – Nové Město, 
Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČ: 69797111 do vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 12, PSČ 787 93, IČ: 00303461, a to:  
Fautor 101 
EZS školství Lautnerova 
Telefonní ústředna UE101 
Počítačová síť 
Ochrana proti přepětí ATEUS 2x 
v celkové účetní hodnotě 825.577,40 Kč za následujících podmínek:  
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Převáděný movitý majetek bude přejímajícím využíván jako hmotný movitý 
majetek, sloužící k zabezpečení provozu budovy Lautnerova č. 1 v Šumperku, 
převáděné k 1.1.2009 bezúplatně na Město Šumperk v souladu s usnesením 
vlády ze dne 20.8.2008 č.1013. 

Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3019/08 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1298 a další v k.ú. Horní Temenice (or. silnice směr Bratrušov) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN přes 
pozemek  p.č.   1298, pozemek ve ZJE původ EN p.č. 1337/101 a pozemek ve 
ZJE původ PK p.č. 1305 v  k.ú.  Horní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
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 9.500,--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 a  bude uhrazena do 30 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 Správy silnic 
Olomouckého kraje, a to: 
- kolmé křížení silnice bude provedeno protlakem s uložením kabelů do 

chráničky v hl. min. 1,20 m 
- práce budou provedeny mimo zimní období, tj. mimo 1.12.-31.3. 

kalendářního roku 
- 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 
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3020/08 MJP - zveřejnění záměru výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým 
povrchem a pozemků pod stavbou fotbalového hřiště v areálu Tyršova 
stadionu včetně pozemků pod hřištěm – pozemku p.č. 1257/125 a části 
pozemku p.č. 1257/116 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem 
v areálu Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou, a to pozemek p.č. 
1257/125 a pozemek p.č. 1257/146 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk. 
Doba výpůjčky: 16.1.2009 do 31.12.2011 
Účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 
tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev  
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru. 

 
Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3021/08 MJP - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. Obch 190/03/To ze dne 
29.12.2003, vypůjčitel Dům dětí a mládeže U radnice, Šumperk, nám. Míru 20 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě  o výpůjčce č. Obch 190/03/To ze dne 29. 12. 
2003, uzavřené mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČ: 00303461 jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže U 
radnice, Šumperk, nám. Míru 20 se sídlem Šumperk, nám. Míru 20, PSČ 787 01, 
IČ: 00852082 (dříve Městský dům dětí a mládeže v Šumperku) jako vypůjčitelem. 
Předmětem dodatku je změna úhrad za energie a služby, spojené s výpůjčkou 
nemovitostí, na měsíční zálohové platby ze strany vypůjčitele s ročním 
vyúčtováním a dále úprava textu všech ustanovení Smlouvy o výpůjčce, ve 
kterých je odkaz na původního správce tak, aby tento text byl v souladu se 
skutečností. 

Termín:  30.12.2008 
         Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 

3022/08 MJP - uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. VBb/0053/2008/Foj (or. výstavba  Intersparu) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0053/2008/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení vodovodního řadu 

přes p.č. 108/35 v k.ú. Dolní Temenice 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene 
Senová a.s., se sídlem Teplice 415 01, Krupská 33/20, IČ: 273 21 282 
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Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/0053/2008/Foj 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  1.200,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15 dnů 
ode dne uzavření dodatku č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0053/2008/Foj 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/0053/2008/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
Termín: 31.01.2009  

 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3023/08 MJP - 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 - změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

ruší 
usnesení RM č. 2749/08 ze dne 9.10.2008, kterým byla schválena změna 
nájemce bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk a usnesení RM č. 2750/08 ze 
dne 9.10.2008, kterým bylo doporučeno ZM schválit změnu budoucího kupujícího 
bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk,a to z důvodu, že změna nájemce výše 
uvedeného bytu  nemůže být uskutečněna.  

Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3024/08 MJP - 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 - změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 908/08 ze dne 23. 10. 2008, kterým byla schválena změna 
budoucího kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk, a to z důvodu, 
že změna budoucího kupujícího výše uvedeného bytu  nemůže být uskutečněna.  

 
Termín:  11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 



RM 57 – 04.12.2008 

 
30 

 

3025/08 MJP - kino Oko Šumperk – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní 
smlouvy k bytu v budově kina 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 
4616/06 ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 
v budově kina č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk 
(or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ: 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: D. P.,  bytem Šumperk  
- doba podnájmu: 2 roky, a to od 1.12.2008 do 30.11.2010 
- úplata za podnájem: 4.500,--Kč/měsíc, z toho 3.500,--Kč za podnájem bytu a 

1.000,--Kč za vodné a stočné. 
 

 Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3026/08 MJP - kino Oko Šumperk – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní 
smlouvy k bytu v budově kina 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 
4616/06 ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 
v budově kina č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk 
(or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ: 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: M. V.,  bytem Šumperk  
- doba podnájmu: 2 roky, a to od 1.1.2009 do 31.12.2010 
- úplata za podnájem: 1.800,-Kč/měsíc, z toho 1.390,--Kč za podnájem bytu a 

410,--Kč za vodné a stočné 
Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3027/08 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. ul. Zemědělská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a 
správy zemního kabelové vedení VN přes pozemek p.č. 921/1 v k.ú.  Dolní 
Temenice mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil zálohovou částku ve výši 1.000,--Kč 

uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
VBb/40/07/Foj, skutečná částka za věcné břemeno dle geometrického plánu č. 
5406-530/2008 je vypočtena dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve 
znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí 315,--Kč, rozdíl mezi 
zálohovou a skutečnou částkou činí přeplatek ve výši 685,--Kč,  přeplatek 
bude zaslán na účet strany oprávněné z věcného břemene do  15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 714-556/2008, 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 

 

3028/08 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 4698   v k.ú. Šumperk (or. 
řadové garáže mezi ul. Tatranskou a ul. Langrovou, příjezd z ul. Tatranské) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 4698               
o  výměře 18 m2  v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu - pozemek pod stavbou garáže. 
     
 

 Termín:   15.12.2008  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3029/08 MJP - pronájem kotelen v objektech města Šumperka 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 4.12.2008 dle usnesení RM číslo 2926/08 ze dne 
13.11.2008 pronájem nebytových prostor  – kotelen v objektech Města Šumperk: 
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 

 
Společnosti SATEZA, a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, 787 01 Šumperk,        
IČ: 25350129 
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Podmínky: 
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 

Náklady spojené s drobnými opravami a udržováním předmětu nájmu do výše 
20.000,--Kč za jeden případ opravy hradí nájemce 

 
       Termín: 30.12.2008 
       Zodpovídá: Ing.  Répalová 

          

3030/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní  smlouvy  na základě vyhodnocení žádosti dle Opatření č. 
10/2008: 
- M. V.,  na byt č. 19 o velikosti 1+1 obytných místností  v Šumperku na ulici 

Zahradní 13 
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 15.12.2008 do 31.12.2009, smluvní  
nájemné ve výši  34,-- Kč/m²/měs.                     

  
                                                           Termín:      31.12.2008 
                                           Zodpovídá:  Ing.  Répalová 
 

3031/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
  uzavření  nájemních smluv:  

- M. K.  na byt č. 1 v Šumperku na ulici B. Němcové 6  o velikosti 1+2 obytných   
místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok 2009 ve výši 28,93 Kč/m²/měs.  
                     

- K. Ch.   na byt č. 61 v Šumperku na ulici  Čsl.armády 22  o velikosti 1+2 
obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok 2009 ve výši 31,25 Kč/m²/měs. 

  
                                                            Termín:      31.12.2008 
                                           Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3032/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohod o zániku nájmu: 
- Z. K. l na byt č. 1 v Šumperku na ulici B. Němcové 6 o velikosti 1+2 obytných 

místností 
- K. Ch. a B. Č. (dříve Ch) na byt č. 61 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22 o 

velikosti 1+2 obytných místností 
 
       Termín:      31.12.2008 
                                             Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3033/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
  souhlas s podnájmem obecního bytu: 

- č. 24 v Šumperku na ulici Jesenické 55 – nájemce L. W.,  bytem Šumperk,  pro 
L. K.,  bytem Postřelmov,    na dobu  od   6. 12. 2008 do  31. 8. 2010. 

 
- č. 19 v Šumperku na ulici Zahradní 35 – nájemce T. D.,  bytem Šumperk,  pro 

H. K.,  bytem Šumperk,  a dvě děti   na dobu  od   6. 12. 2008 do  31. 12. 2009. 
     
                                       Termín:  31.12.2008                                       

Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3034/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 8 v Šumperku na ulici Starobranské 20 pro J. V. a M. V. 
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 

   
       Termín:  31.03.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3035/08 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1053/1 v k.ú. Šumperk 
(or. Bělidlo) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
plynového vedení přes pozemek p.č.  1053/1 v k.ú. Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461  
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oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3,              
PSČ 702 72, IČ: 27768961 
zástupci  investorů plynového vedení 
Geartech, s.r.o., se sídlem Žerotínova 400/87, Šumperk, PSČ 787 01, 
IČ:26784017 
A. B., bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o věcném břemeni bude vyhotovena stranou oprávněnou z věcného 

břemene  
- finanční zálohová částka za uložení plynového vedení do p.p.č. 1053/1 v k.ú. 

Šumperk  byla uhrazena zástupci investorů plynového vedení ve výši 3.200,--
Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
VBb/25/07/Foj. Skutečná částka za věcné břemeno dle GP č. 5352-331/2007 
je vypočtena na základě usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění 
usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí 3.256,-- Kč, rozdíl – doplatek 
ve výši 56,-- Kč bude uhrazen zástupci investorů do 15 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním smlouvy  na KÚ 

- zástupci investora plynového vedení doloží při podpisu smlouvy o věcném 
břemeni v pěti vyhotoveních  GP č. 5352-331/2007, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady zástupci investorů plynového 
vedení 

- zástupci investorů plynového vedení uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za 
kolkovou známku 

Termín:  28.02.2009 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3036/08 MJP - stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou se společností EKOZIS spol. 
s r.o., IČ: 41031024 na stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31, ze dne 
10.10.2008, na vícepráce – oprava stropu v místnosti č. 301 a č. 302 v budově 
MěÚ Šumperk, Jesenická 31, a to v částce 320.800,--Kč včetně DPH. Termín 
realizace od 7.12.2008 do 16.1.2009 
 

 Termín:       31.12.2008 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3037/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 21 v Šumperku na ulici Jeremenkově 19 pro 
společnost PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Temenická 5, Šumperk, 
zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Adámkem,  IČO: 25843907, do 
30.06.2009.  
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 1.1.2009 do 30.6.2009, nájemné v souladu se 
zákonem č. 107/2006 Sb. pro rok 2009 ve výši 31,26 Kč/m²/měs.  
.                

                                                          Termín:      31.12.2008 
                                          Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3038/08 MJP - příslib prodeje pozemku p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk (při 
křižovatce ul. 8. května a Lidická v Šumperku) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.11.2008 do 23.11.2008, dle usnesení rady města č. 2811/08 ze 
dne 30.10.2008, vydat příslib prodeje pozemků p.č. 1420/ 18 – ostatní plocha a 
p.č. 1420/2 – ostatní ploch  v k.ú. Šumperk. 

 
Budoucí prodávající:  Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,   

IČ: 00303461 
 

Budoucí kupující: M. Ř.,  bytem Nový Malín, 788 03 Nový  Malín 
 

Předmět budoucí koupě: pozemek p.č. 1420/18 – ostatní plocha o výměře 
362 m2 a p.č. 1420/2 – ostatní plocha o výměře 591 
m2  v katastrálním území Šumperk 

 
Kupní cena:  600,--Kč/1m2 

 

Účel budoucího prodeje: vybudování stylové myslivecké restaurace se 
zázemím, kancelářských prostor a prodejny 
mysliveckých potřeb 

 
 

Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní: 
 

- úhrada zálohy kupní ceny ve výši 80 % při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě  
kupní  

- uzavření vlastní kupní smlouvy na předmět prodeje ve lhůtě 90 dnů ode dne 
zápisu rozestavěné stavby zaměřené geometrickým plánem do KN, 
vybudované  na pozemku p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2, v obci a k.ú. Šumperk , a 
to po uhrazení zbývajících 20 % z kupní ceny před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, nejpozději však do 31.12.2010 

- předmět budoucí koupě bude prodán ve stavu  jak stojí a leží dle ust. § 501 
občanského zákoníku 
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- budoucí prodávající je oprávněn od smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
odstoupit a neuzavřít s budoucím kupujícím vlastní kupní smlouvu, pokud 
budoucí kupující v termínu do 31.12.2010 nevybuduje a nebude vydán 
kolaudační souhlas k užívání budovy myslivecké restaurace se zázemím, 
včetně kancelářských prostor a prodejny mysliveckých potřeb na pozemku 
p.č.1420/18 a p.č. 1420/2, v obci a katastrálním území Šumperk 

- budoucí prodávající současně ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní zřídí pro 
budoucího kupujícího jakožto stavebníka právo provést stavbu na p ředmětu 
budoucí koupě,  tj. pozemcích p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk 

  
 Termín:        11.12.2008 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

  

3039/08 MJP – zveřejnění záměru pronajmout nemovitosti v areálu Švagrov 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nemovitosti, a to budovu – objekt 
k bydlení č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 125/1, budovu – objekt k bydlení bez 
č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 378, budovu – objekt k bydlení bez č.p./č.e. na 
pozemku parc. č. st. 379, budovu – jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 
st. 380 a dále pozemky parc. č. st. 125/1 - zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 
338 m2, parc. č. st. 378 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2, parc. č. st. 
379 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, parc. č. st. 380 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 92 m2 a parc. č. 924 - ostatní plocha o výměře      
9.728 m2, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména deseti chatkami  
na podsadách na pozemku parc. č. 924, vše v katastrálním území Vernířovice           
u Sobotína, obec Vernířovice (areál Švagrov)  

 
Účel nájmu:  provoz stávajícího stravovacího a ubytovacího zařízení 

 
Doba nájmu: určitá od 1.1.2009 do 31.12.2009 

 
Měsíční nájemné: dle návrhu zájemce  

 
Podmínky: 
- nájemce je povinen předmět nájmu celoročně užívat a spravovat. 
- nájemce je povinen uzavřít svým jménem a na svůj náklad smlouvy na 

dodávku el. energie, plynu, vody a další druhy energií, dodávek a služeb, 
souvisejících s užíváním pronajatého majetku. 

- nájemce je povinen zajistit si na vlastní náklady řádné nakládání s komunálním 
a dalším odpadem vznikajícím v souvislosti s činností nájemce,  v  souladu     
s  předpisy o odpadech,  životním prostředí a dalšími příslušnými právním 
právními předpisy ( ukládání do vhodných nádob, odvoz, skládkování  apod.). 

 
 Termín:       30.12.2008 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 



RM 57 – 04.12.2008 

 
37 

 

3040/08 MJP - zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 265/1 a část p.p.č. 265/3 
v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 265/1 o výměře 
8 m2 v k. ú. Horní Temenice, geometrickým plánem č. 676-232/2006 ze dne 
22. 12. 2006 označenou jako pozemek p. č. 265/4 v k. ú. Horní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Horní 

Temenice zajistilo na své náklady město Šumperk 
- 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: 19.12.2008 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3041/08 MJP - zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 265/1 a část p.p.č. 265/3 
v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 265/1 o výměře 
1 118 m2 v k. ú. Horní Temenice, geometrickým plánem č. 676-232/2006 ze dne 
22. 12. 2006 označenou jako pozemek p. č. 265/1, a část pozemku p. č. 265/3 o 
výměře 131  m2 v k. ú. Horní Temenice, geometrickým plánem č. 676-232/2006 ze 
dne 22. 12. 2006 označenou jako pozemek p. č. 265/3, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada 
- kupní cena: 200,--Kč/m2 vzhledem ke složitosti terénu a značné svažitosti části 

p.p.č. 265/1 v k. ú. Horní Temenice a s ohledem na přístup 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 265/1 a p. č. 

265/3 v k. ú. Horní Temenice zajistilo na své náklady město Šumperk 
- 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: 19.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3042/08 MJP - změna usnesení ZM č. 237/07 ze dne 12. 4. 2007 - rozpuštění sdružení 
(lokalita 18 RD v k.ú. Horní Temenice) 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 237/07 ze dne 12. 4. 2007, kterým bylo schváleno 
rozpuštění sdružení a vypořádání majetku získaného výkonem společné činnosti 
sdružení, založeného smlouvou o sdružení ze dne 20.12.2001 č. Obch 215/01/JG 
uzavřenou mezi Městem Šumperk, IČ: 00303461, zastoupeným starostou Ing. 
Petrem Krillem a panem Z. O.,  bytem  787 01 Šumperk, a panem A. Z.,  bytem 
Rapotín. Změna spočívá v doplnění usnesení ZM č. 237/07 ze dne 12.4.2007 o 
následující ustanovení: 

- veřejné osvětlení vybudované v lokalitě 18 RD v k.ú. Horní Temenice (při ul. 
Francouzské a Belgické) panem Z. O. a panem A. Z. zůstane ve vlastnictví 
pana Z. O. a   pana A. Z.,  náklady spojené s provozem VO půjdou k tíži 
investorů 

- zbývající nevyčerpaná část finančního příspěvku ve výši 56.920,--Kč na 
vybudování páteřních inženýrských sítí v dané lokalitě, který měl pan Z. O. a 
pan A. Z.  obdržet dle smlouvy o sdružení č. Obch 215/01/JG ze dne 
20.12.2001 nebude panu Z. O.  a panu A. Z.  vyplacena, a to z důvodu 
nesplnění závazků vyplývajících ze shora uvedené smlouvy o sdružení  

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.  
 Termín:  11.12.2008 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3043/08 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu – budova Gen. Krátkého 3A 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník budovy č.p. 2759 -  stavba občanského 
vybavení stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku st.p.č. 1782/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st.p.č. 1782/4 – 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro 
stavebníka PONTIS  Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, 
PSČ: 787 01, IČ: 25843907, který má s městem Šumperk,  na výše uvedené 
nemovitosti, uzavřenu nájemní smlouvu č. MP0029/2008, právo provést stavbu – 
rekonstrukce objektu budovy č.p. 2759 (na ul. Gen. Krátkého 3A v Šumperku) 
stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 v k.ú. Šumperk.   

 
Termín:  31.12.2008 

 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3044/08 MJP - bytová problematika 

souhlasí 
  s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 

- P. K.,  nájemce obecního bytu č. 2 v Šumperku na ulici Banskobystrické 50 a 
V. M.,  nájemce družstevního bytu č. 15 v Šumperku na ulici  Prievidzské 10 

-  
         Termín:    31.01.2009 
                                      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3045/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
  uzavření nájemní  smlouvy:   

- V. M.,  jejímž předmětem je obecní  byt č. 2 v Šumperku na ulici  
Banskobystrické 50  o velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok  2009 ve výši 31,28 Kč/m²/měs. 
 

             Termín:      31.01.2009 
                                        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3046/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
  uzavření dohody o zániku nájmu bytu:   

- P. K.  k obecnímu  bytu č. 2 v Šumperku na ulici Banskobystrické 50 o velikosti 
1+1 obytných místností   

                          Termín:    31.01.2009   
                                     Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3047/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude ubytovací buňka č. 1743/15 
v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem M. S., bytem Šumperk,  a to s 
účinností od 1.1.2009 na dobu určitou do   31.12.2009. Výše nájemného 727,--
Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 90,--Kč/měsíc + úhrada za 
služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 

Termín:  31.01.2009 
         Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3048/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude ubytovací buňka č. 1743/16 
v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem R. J.,  bytem Šumperk, a to s 
účinností od 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2009. Výše nájemného 1.672,--
Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 107,--Kč/měsíc + úhrada 
za služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 

 
Termín:  31.01.2009 

         Zodpovídá:  Ing. Répalová 

3049/08 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude ubytovací buňka č. 1743/17 
v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s paní M. P.,  bytem Šumperk, a to s 
účinností od 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2009. Výše nájemného 1.280,--
Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 107,--Kč/měsíc + úhrada 
za služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 
 

         Termín:  31.01.2009 
         Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3050/08 MJP - zveřejnění  záměru  města  pronajmout  část  p.p.č. 2137 v k. ú. 
Šumperk (or. lokalita  Na Vodárně) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 2137 o výměře cca  
140 m2  v k.ú. Šumperk  za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  realizace stavby provizorní účelové komunikace 
- doba nájmu: určitá ode dne uzavření  nájemní smlouvy  do 13. 5. 2012  
- nájemné: jednorázová paušální částka ve výši 10.000,--Kč k celku, která bude 

uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy 
- nájemce uhradí paušální poplatek za sepsání nájemní smlouvy ve výši 500,-- 

Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“ 
- nejpozději do 1 měsíce od skončení doby nájmu nájemce na své náklady 

vyklidí pronajatý pozemek, pozemek bude uveden do původního stavu, včetně 
zatravnění a vyrovnání vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, 
manipulaci a dopravě, budou odstraněny silniční panely včetně podkladních 
vrstev, v případě nesplnění těchto podmínek uhradí nájemce pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,--Kč,  která bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o nesplnění povinnosti 

- nejpozději do 1 měsíce od skončení doby nájmu bude pronajatý pozemek 
předán nájemcem v řádném stavu zástupci PMŠ, a.s., a zástupci odboru 
majetkoprávního   
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- provizorní účelová komunikace bude vybudována  v souladu s projektovou 

dokumentací  
- provizorní komunikace bude upravena tak, aby nedocházelo ke ztékání 

dešťových vod na ul. Čsl. armády  
- po celou dobu výstavby bude prováděn úklid a čištění komunikace včetně 

uličních vpustí 
 

 Termín:  15.01.2009   
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3051/08 MJP - souhlas s podnájmem NP – kotelen v objektech 28. října 1, Hlavní třída 
342/22, Třebízského 1800/1 a Gen. Krátkého 662/28 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytových prostor – kotelen v objektech: 
- 28. října 1 - pronájem SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, 

Šumperk, Bulharská 8, se sídlem Bulharská 8, 787 01 Šumperk, IČ: 60609460 
- Hlavní třída 342/22 - pronájem Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková 

organizace, se sídlem Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk, IČ: 00098311 
- Třebízského 1800/1 - pronájem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 

Šumperk, Hanácká 3, se sídlem Hanácká 3, Šumperk, 787 01, IČ: 49589768 
(původně Speciální základní škola pro žáky s více vadami, Šumperk, 
Třebízského 1) 

- Gen. Krátkého 662/28 - výpůjčka Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, se sídlem Evaldova 1907/25, Šumperk, 787 01, 
IČ: 60801085 

 
Společnosti SATEZA, a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, 787 01 Šumperk, IČ: 
25350129 

 
za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní (smlouvou o 

výpůjčce) 
- účelem podnájmu je výroba a rozvod tepla a TV 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1.1.2009 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

(půjčiteli) městu Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, 
Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené 
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 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  

 
         Termín:  30.12.2008 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3052/08 MJP - archeologický nález – původní městská brána (or. výstavba 
společnosti SAN-JV s.r.o., ul. Lužickosrbská) 

doporučuje ZM 
vydat za vlastníka pozemku, tj. město Šumperk,  souhlas se zdokumentováním 
nálezu, včetně geodetického zaměření, zpracování a následného odstranění části 
základu původní městské brány postavené za Petra ze Žerotína na začátku 16. 
století na části p.p.č. 2348 v k.ú. Šumperk.   
Náklady spojené s odstraněním části základu městské brány na p.p.č. 2348 v k.ú. 
Šumperk ponese výhradně investor stavby na p.p.č. 2348 v k.ú. Šumperk, 
společnost SAN-JV, s.r.o. , se sídlem Šumperk, Lidická 56, IČ: 64618951. 
 

Termín: 11.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3053/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- J. Ž.,  na byt č. 406 v Šumperku na ulici Temenické č.o. 35, č.p. 2924 o 

velikosti kk+1 obytných místností ve 4. nadzemním podlaží, ke dni 22.12.2008  
 

       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3054/08 MJP – změna usnesení ZM č. 1480/05 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15.12.2005, ve znění usnesení ZM 
č. 401/07 ze dne 13.9.2007 a usnesení ZM č. 876/08 ze dne 11.09.2008, kterými 
byl schválen příslib prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře cca 224 m2, části p.p.č. 
1431/6 o výměře cca 65 m2, včetně zídky na pozemku. Budoucí kupující: I. T. st.,  
bytem Mohelnice, a I. T., ml.,  bytem Šumperk. Změna usnesení spočívá v  
posunutí termínu zahájení výstavby z data 31.10.2008 na termín do 31. 12. 2008 
s tím, že hrubá stavba bude dokončena v termínu  do 30. 9. 2009. Dále dojde k 
posunutí termínu povinnosti úpravy zděné zídky směrem k ul. Jesenické z data 
30.6.2009 na nově stanovený termín 31.12.2009  s povinností úhrady sjednané 
smluvní pokuty ve výši 10.000,--Kč za nedodržení termínu. 
Budoucí kupující před podpisem dodatku uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000,--
Kč za nesplnění podmínek daných  usnesením ZM č. 1480/05 ze dne 15.12.2005, 
ve znění usnesení ZM č. 401/07 ze dne 13.9.2007 a usnesení ZM č. 876/08 ze 
dne 11.09.2008, jinak město Šumperk, jako budoucí prodávající,  od smlouvy 
odstoupí. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM číslo 1480/05 ze dne 15.12.2005, ve 
znění usnesení ZM č. 401/07 ze dne 13.9.2007 a usnesení ZM č. 876/08 ze dne 
11.09.2008, zůstávají beze změny. 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3055/08 MJP – prodej nebytových prostor ve městě 

doporučuje ZM 
schválit nabídku prodeje nebytových prostor stávajícím nájemcům.  
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

3056/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Bohdíkovská č. 24, Šumperk: 
- V. P. k bytu č. 203 na ulici Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.01.2009 do 31.12.2009 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3057/08 Přestupkové řízení – dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Dlouhomilov 

schvaluje 
uzavření dohody č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem 
Šumperk a obcí Dlouhomilov na projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 zákona č. 
200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění výše 
úhrady nákladů. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

3058/08 Přestupkové řízení – dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Hrabišín 

schvaluje  
uzavření dohody č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem 
Šumperk a obcí Hrabišín na projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 zákona č. 
200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění výše 
úhrady nákladů. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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3059/08 Přestupkové řízení – veřejnoprávní smlouva mezi městem Šumperk a obcí 
Chromeč  

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šumperk a obcí Chromeč  podle § 
66 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na projednávání přestupků dle § 53 odst. 
1 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Vitásková 
 

3060/08 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM a komisí RM a členů výborů ZM 

doporučuje ZM 
schválit mimořádné odměny: 
- předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM dle 

předloženého návrhu 
- členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM dle předloženého návrhu 
- členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu v souladu s 

§ 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů    

       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3061/08 Mimořádné odměny předsedů a členů komisí RM 

schvaluje 
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM 
dle předloženého návrhu. 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: předs. komisí RM 
 

3062/08 Mimořádné odměny členů výborů ZM 

doporučuje 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů ZM. 
 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: předs. výborů ZM 

3063/08 Mimořádné odměny členů komisí RM 

ukládá 
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí RM. 
 
       Termín: 15.12.2008 
       Zodpovídá: předs. komisí RM 
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3064/08 OZV č. xx/2008 o poplatku za odpad 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2008, kterou se stanoví 
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
       Termín: 11.12.2008 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

3065/08 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná 

schvaluje 
provoz sběrného dvora zajišťovat dodavatelskou firmou. 
 

3066/08 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná 

ukládá 
odboru MJP připravit stanovisko a všechny podklady pro uzavření nájemní 
smlouvy s budoucím  provozovatelem sběrného dvora. 
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3067/08 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná 

ukládá 
odboru ŽPR připravit zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky 
s budoucím peněžitým závazkem města v rozsahu nad 500 tis. Kč bez DPH do 
2.000 tis. Kč bez DPH na dodávku služby „zajištění provozu sběrného dvora“. 
 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

3068/08 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 11.12.2008. 
 

  

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

 
 


