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           Spis. zn.: 2241/2009 
                 č.j.: 4376/2009 

 

U S N E S E N Í  

ze 60. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.01.2009 
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. 
 

3100/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit rozpočet města Šumperka na rok 2009 dle předloženého materiálu: 
 
příjmy rozpočtu celkem   725.891 tis. Kč 
výdaje rozpočtu celkem   687.354 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka: 
- sociálního 
- životního prostředí 
- na úpravu zevnějšku 

       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3101/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

doporučuje ZM schválit: 
a) navýšení rozpočtových příjmů „dávky sociální péče – příspěvek na péči“          

o částku 154.475 tis. Kč 
 
b) navýšení rozpočtových výdajů odboru sociálních věcí „dávky sociální péče – 

příspěvek na péči“ o částku 154.475 tis. Kč 
 

c) snížení  rozpočtových výdajů odboru RÚI položky „autobusové zastávky“         
o 2.565 tis. Kč 

 
d) navýšení rozpočtových výdajů odboru RÚI položky „komunikace Temenice 

Zelený Strom – Hrabenovská, Bohdíkovská“ o 2.565 tis. Kč 
 

Základní rozpočet po zapracování bodů a) až d): 
 
příjmy celkem     880.366 tis. Kč 
výdaje celkem     841.829 tis. Kč 

 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3102/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací 
nebo finančních příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm 
fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části 
předloženého a projednaného materiálu. 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3103/09 Informace o stavu výherních hracích  automatů na území města Šumperka 

bere na vědomí 
informaci o stavu výherních hracích automatů na území města Šumperka ke dni 
31.12.2008. 
 
 

3104/09 Informace o stavu výherních hracích automatů na území města Šumperka 

pověřuje 
starostu města učinit dotaz na ministerstvu financí na možnost jak může město 
ovlivnit povolování výherních hracích automatů na území města.    
 
       Termín: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3105/09 Přehled poskytnutých investičních dotací 

bere na vědomí 
informaci o poskytnutých investičních dotacích městu Šumperk v letech          
2004-2008. 
 
 

3106/09 Revitalizace nám. Republiky v Šumperku – parkovací stání a zeleň 

doporučuje ZM 
schválit návrh investičního záměru „Revitalizace nám. Republiky“. 
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 



RM 60 - 15.01.2009 

 
3 

 

3107/09 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
 projektové dokumentace 

schvaluje 
- na základě doporučení komise pro otevírání obálek nabídek na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce  a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ vyloučit 
firmu BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto z další účasti ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 

 
- na základě doporučení komise pro otevírání obálek nabídek na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce  a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ vyloučit 
firmu FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

 
- na základě doporučení komise pro otevírání obálek nabídek na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce  a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ vyloučit 
firmu KEY-TECH, s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1 z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3108/09 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
 projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce  a 
rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ zhotovitelem projektové dokumentace 
firmu Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk. Nabídková cena je 
2.992.850,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3109/09 Program regenerace MPZ města Šumperka na léta 2009-2013 s výhledem do 
 roku 2015 

doporučuje ZM 
schválit Program regenerace městské památkové zóny města Šumperka na léta 
2009-2013 s výhledem do roku 2015. 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3110/09 Obnova parku B. Martinů v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy (smlouva o právu provést stavbu) podle ust. § 51 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s Olomouckým 
krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací 
– správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje.  
 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3111/09 Metropolitní optická síť (MOS) města Šumperka 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové 

dokumentace akce: „Metropolitní optická síť (MOS) města Šumperka“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Pavel Kouřil, Petr Vavroušek, 
DiS., Ing. Hana Répalová  

 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Miloš Šula, Ing. Jaroslav Matušů, Mgr. 
Milan Šubrt 

 
- minimální seznam zájemců: 

ČD-Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 191 00 Praha 9 
SITEL, spol. s r.o., U Studia 2253/28, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
PERFECTED, s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno 
NETPROSYS, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Zábrdovice 
MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc, Hodolany 
MAREGS, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 29, 787 01 Šumperk 
DESIGN CIS, s.r.o., Fialova 963/12, 787 01 Šumperk 

 
       Termín: 26.02.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3112/09 Obnova zeleně v Šumperku – I. etapa  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k SoD č. RUI/77/2008/ZA se zhotovitelem, tj. Údržba zeleně 
a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, který bude řešit méněpráce ve výši 
2.530.609,--Kč včetně DPH – jedná se o alej při ul. 17. listopadu. 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3113/09 Expozice Čarodějnických příběhů v Geschaderově domě 

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

veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce v Geschaderově 
domě 

 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů 

komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, 
Ing. Milena Peluhová 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Jiří Andrle  

 
- minimální seznam zájemců: 

FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, 787 01 Šumperk 
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh 
IRSTAV, s.r.o., 788 03 Nový Malín 267 
JAN&CO,  spol. s r.o., Komenského 593, Postřelmov 

 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3114/09 Expozice Čarodějnických příběhů v Geschaderově domě 

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

veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovení expozice Čarodějnických 
příběhů 

 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů 

komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing.  Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Eva Mičkechová, Ing. Hana 
Répalová, Ing. Milena Peluhová 

 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt,  
Ing. Jiří Andrle 

 
- minimální seznam zájemců: 

AIVR – sdružení, Výstaviště Černá louka, Ostrava 
METAL Design s.r.o., Bílovická 363/46 Ostrava, Svinov 
S-media, a.s., Filmová 174, Zlín 
Filmové ateliéry, s.r.o., Filmová 174, Zlín 
TOMOLA CZ, s.r.o., Daliborova 16/491, Ostrava – Mariánské Hory 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3115/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2009  

doporučuje ZM 
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 
2009 na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto: 
- granty a dotace na činnost 1.700.000,--Kč 
- vyjmenované akce a činnosti 1.950.000,--Kč 
- finanční rezerva        50.000,--Kč 
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3116/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka na rok 2009  

doporučuje ZM 
schválit „Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 
2009 na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a 
juniorů“. 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3117/09 Zpráva z letní turistické sezóny 

bere na vědomí 
zprávu o letní turistické sezóně roku 2008. 
 

3118/09 Zápis do kroniky města Šumperka za rok 2006 

schvaluje 
kronikářský zápis za rok 2006. 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3119/09 Film o Šumperku  

schvaluje 
jednu sekvenci leteckého záběru do výše 30 tis. Kč s tím, že výběr ročního období 
se ponechává na zvážení VISTAFILM, s.r.o.  
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková  

3120/09 Nominace na Ceny Olomouckého kraje 

bere na vědomí 
zaslání nominace na cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 
v kategorii č. 1 „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury“ pro akademického 
malíře Lubomíra Bartoše. 



RM 60 - 15.01.2009 

 
7 

3121/09 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 1 m2 v k.ú. 
Šumperk při ulici Fialova v Šumperku nájemci Ing. Miroslavu Vykydalovi, bytem 
Jindřichov 76, IČ: 63696436 za podmínek  dle usnesení RM č. 869/08 ze dne 
6.3.2008 na dobu neurčitou za účelem umístění reklamního zařízení – pojišťovací 
agentury ČP, a.s. 
       Termín: 15.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3122/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2246 v k.ú. Šumperk, or. ul. Polská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu  uložení a  správy telefonního vedení přes pozemek  p.č.  2246 

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: 
Telefónika  O2  Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3,  PSČ  
130 34, IČ: 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene vyhotoví smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na vlastní náklady 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  900,--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, částka   bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný – investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, 
a.s.,  k fyzickému předání po zásahu na pozemku města (komunikaci) 

- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikace 
- budoucí oprávněný z věcného břemene  dodrží všechny stanovené normy a 

technologické postupy uvedené v technické zprávě 
- veškeré pracovní postupy budou odpovídat technickým postupům 146 
- komunikace bude uvedena do původního stavu (bude upřesněno ve smlouvě o 

výpůjčce pozemku mezi PMŠ, a.s.,  a zřizovatelem) 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikace tj. 

PMŠ, a.s., smlouvu o výpůjčce pozemků podle OZV č. 1/2008 
- smlouva  o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene bude uzavřena do 

120 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle stavebního zákona  a 
uvedení do provozu  stavby  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3123/09 MJP – pronájem části pozemku p.č. 2137 v k.ú. Šumperk za účelem stavby 
provizorní účelové komunikace, or. ul. Čs. armády 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  10.12.2008 do  29.12. 2008 dle usnesení rady města č.  3050/08 ze 
dne 4.12.2008, pronájem části p.p.č. 2137 o výměře cca 140 m2  v k. ú. Šumperk 
za těchto podmínek: 
- pronajímatel: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem 

Suchomelem, nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
- nájemce:  FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk,    PSČ 

787 92, IČ: 00150584 
- účel nájmu:  realizace stavby provizorní účelové komunikace 
- doba nájmu: určitá ode dne uzavření  nájemní smlouvy  do 13.5.2012 (tj. po 

dobu výstavby) 
- 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  
majetkoprávního odboru  

- 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: 31.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3124/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2110/8 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN p řes pozemek 
p.č.   2110/8  v  k.ú.   Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 4.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, a to: 
- budoucí oprávněný – investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka 

PMŠ, a.s.,  k fyzickému předání překopu  komunikace před zahájením 
výkopových prací 

- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikace v okolí 
staveniště 

- záruční lhůta na prováděné dokončovací práce na překopech komunikací 
bude v délce 36 měsíců 

- před zahájením prací  je investor povinen  zjistit a vytýčit všechny podzemní 
vedení v místě překopu 

- po provedení výkopových a zásypových prací bude komunikace ihned 
uvedena do původního stavu 

- po položení nového vedení budou  provedeny nové povrchy 
- konečná úprava povrchů komunikací bude provedena  dle přílohy ke 

smlouvě o výpůjčce místní komunikace uzavřené se správcem komunikací 
tj. Podniky města Šumperk, a .s.  

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

Termín:  30.04.2009   
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3125/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 531/15, p.p.č. 532/9 a p.p.č. 
532/16 v k.ú. Šumperk, or. ul. Ladova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení NN přes pozemek p.č. 531/15, p.p.č. 532/9 a p.p.č. 
532/16  v k.ú. Šumperk  (or. ul. Ladova) mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, 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  uhradí za uložení věcného břemene částku ve 

výši    300,--Kč, která byla vypočtena   na základě geometrického plánu č. 
5449-172/2008 a dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění 
usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, částka  bude  uhrazena do  30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5449-172/2008, 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:  30.04.2009   
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3126/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
355/10, p.p.č. 2059/3 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. B. Němcové  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č. 355/10, p.p.č. 2059/3, p.p.č. 356/3 a pozemku st. p.č. 875  vše 
v k.ú. Šumperk  (ul. B. Němcové) 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  6.500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá  na své náklady vyhotovit po 
realizaci rekonstrukce  stavby   geometrické zaměření 
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- 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. 4 – úsek 1 -  2, asfaltový povrch 50% šířky vozovky, kolem 
přípojek 1,5 m od osy výkopu na každou stranu, včetně chodníků podle 
původních povrchů, úsek  2-3 křižovatka asfaltový povrch v celé ploše, dle 
nákresu úsek 3-4 asfaltový povrch 50 % šířky vozovky, přípojka do ul. 
Třebízského v celé šíři vozovky, včetně chodníků podle původních povrchů, 
úsek 4-5 v zelené ploše, ukončení v ul. Nemocniční asfaltový povrch 1,5 m 
na každou stranu od osy výkopu a do ½ šíře vozovky včetně  chodníku 
podle původních povrchů 

- 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 

 
Termín: 30.06.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3127/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene přes p.p.č.  
2059/1 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. ul. Nerudova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č. 2059/1, p.p.č. 2059/3, p.p.č. 2263, p.p.č. 570/10 a p.p.č. 362/2 vše 
v k.ú. Šumperk  (ul. Nerudova) 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  13.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

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

výstavby 
- záruční lhůta na prováděných dokončovacích prácích na překopech 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 
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- 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. 5 – úsek 1 -  2 - asfaltový povrch  50 % šířky vozovky, kolem 
přípojek  1,5 od osy výkopu na každou stranu včetně chodníků podle 
původních povrchů, úsek 2-3 křižovatka  řešena celoplošně, s ulicí B. 
Němcové, úsek 3-4 asfaltový povrch 100 % šířky vozovky, kolem přípojek 
1,5 od osy výkopu  na každou stranu včetně chodníků podle původních 
povrchů, úsek 4-5 asfaltový povrch 50% šířky vozovky, kolem přípojek 1,5 
m od osy výkopu na každou stranu včetně chodníků podle původních 
povrchů. Ukončení v bodě 5 včetně nájezdu k parcele č. 542 

- k jednotlivých přílohám 1 – 8 přísluší zakreslení  stavu veřejného osvětlení 
1-8 1,5 m od osy výkopu na každou stranu 

- investor je povinen uzavřít  na jednotlivé úseky smlouvy o nájmu pozemků 
dle OZV č. 1/2008 města Šumperka 

- stavební práce na ulici Vojanova budou koordinovány se společností 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, které  plánují rekonstrukci kanalizace 

 
 Termín: 30.06.2009  
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3128/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1354/10 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Blanická 

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.   1354/1, p.p.č. 1354/10, p.p.č. 1354/11, p.p.č. 1354/12, p.p.č. 
1354/13, p.p.č. 2111/1, p.p.č. 2112/1 a p.p.č. 1350/3 v k.ú. Šumperk 

- umístění  4 ks pilíře na p.p.č. 1354/1, 2 ks pilíře na p.p.č. 1354/12 a 2 ks 
pilíře na p.p.č. 1350/3 vše v k.ú. Šumperk 

mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“ 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

plynového vedení  zálohu ve výši  8.200,--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 

- 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  u kabelovodů 1,5 násobek sazby běžného ochranného pásma 

- 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 o uložení starého vedení dle platných předpisů. 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene  splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- trasy ve volných plochách budou vedeny v chráničkách a bude dodrženo 

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

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

- z důvodu dotčení teplovodu je nutné požádat o vyjádření společnost Sateza 
- investor je povinen  před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací 

tj. PMŠ, a.s.,  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 1/08 města Šumperka 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uloží kabel NN v komunikacích a v ulici 

Uničovská do hloubky 1200 mm z důvodu realizace budoucí  stavby 
cyklostezky. V případě nedodržení této podmínky  půjdou případné vícepráce  
na náklady investora, a to společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 
 Termín:   30.04.2009   
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3129/09 MJP – výpůjčka p.p.č. 1464/1 a p.p.č. 1464/2 v k.ú. Šumperk, or. u domu 8. 
května 37 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č.2909/08 ze 
dne 13.11.2008   schválit výpůjčku p.p.č. 1464/1 o výměře 423 m2 a p.p.č. 
1464/2 o výměře  276 m2 v  k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel výpůjčky: přenesení práva vlastníka pozemků žádat o vydání rozhodnutí   

k údržbě a kácení stromů  
- vypůjčitel: J. M.,  J. a H. U., všichni bytem Šumperk,  J. Ch., bytem Šumperk,  a 

Z. V.,  bytem Nový Malín  a  F. a J. H.,  bytem Rapotín  
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- náklady s údržbou stromů, včetně kácení stromů nesou výhradně vypůjčitelé 
- smlouva o výpůjčce bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

která bude sjednána v souladu s usn. ZM č. 951/08 ze dne 11.12.2008 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3130/09 MJP – výpůjčka p.p.č. 1469/1  a p.p.č. 1468 v k.ú. Šumperk, or. u domu 8. 
května 39 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č.2902/08 ze 
dne 13.11.2008   schválit výpůjčku p.p.č. 1469/1 o výměře 1304 m2 a p.p.č. 1468 
o výměře 1105 m2 v  k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel výpůjčky: přenesení práva vlastníka pozemků žádat o vydání rozhodnutí    

k údržbě a kácení stromů  
- vypůjčitel: A. Č.,  L. G., M. Sch., P. a   J. V., P. a M. K.,  všichni bytem Šumperk 
- náklady s údržbou stromů, včetně kácení stromů nesou výhradně vypůjčitelé 
- smlouva o výpůjčce bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

která bude sjednána v souladu s usn. ZM č. 950/08 ze dne 11.12.2008 
 
Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3131/09 MJP – změna usn. ZM č. 388/07 ze dne 13.09.2007, or. ul. Čsl. armády, 
Krameriova 

doporučuje ZM 
změnu usnesení ZM č. 388/07 ze dne 13.09.2007, na základě kterého byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem Šumperk, jako 
budoucím prodávajícím a vlastníky bytových jednotek domu Čsl. armády 60, 
Šumperk , jako budoucími kupujícími. Změna usnesení spočívá v posunutí data 
stanoveného k dokončení opravy oplocení, kdy z data 30.05.2008 bude nově 
datum 31.05.2009. Dále dojde k posunutí termínu uzavření kupní smlouvy z 
data 31.12.2008  na nově stanovený termín do 30.09.2009 a stanovena doba 
platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní na dobu neurčitou. 
Ostatní podmínky stanovené smlouvou o smlouvě budoucí kupní, označené jako 
obch 02/2008/Vr ze dne 20.03.2008 zůstávají beze změny.  Změny obsažené v 
tomto usnesení budou sjednány dodatkem ke smlouvě. 
 

Termín:   19.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3132/09 MJP – zveřejnění příslibu prodeje st.p.č. 518 a p.p.č. 428  v k.ú. Šumperk, or. 
ul. Okružní 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a 
p.p.č. 428 o výměře 249 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  bude 

uhrazeno 50% kupní ceny, s doplatkem kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy 

- budoucí kupující se zavazuje, že do 31.12.2009 odstraní stávající oplocení a 
postaví oplocení nové, které bude funkčně i esteticky navazovat na oplocení 
p.p.č. 431 v k.ú. Šumperk  

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno do 90 dnů ode dne oznámení o 
dokončení výstavby oplocení při hranici p.p.č. 428 a st.p.č. 518 v k.ú. Šumperk, 
po schválení v zastupitelstvu města 

Termín:   29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3133/09 MJP – směna části p.p.č. 167 dle GP p.p.č. 167/2 v k.ú. Horní Temenice, 
pozemek ve vlastnictví města Šumperka, za část p.p.č. 156, dle GP p.p.č 
156/2 v k.ú. Horní Temenice, or. u opravny pana V.  v Temenici 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008 do 04.12.2008 dle usnesení rady města č. 2913/08 ze 
dne 13.11.2008,  schválit směnu části p.p.č. 167 o výměře cca  40m2, 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,  za  podmínek:  
- 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: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3134/09 MJP – změna usn. ZM č. 390/07 ze dne 13.9.2007 – příslib prodeje p.p.č. 
1534/27 v k.ú. Šumperk – budoucí kupující K. R.,  or. křižovatka Revoluční a 
Chodská 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13.9.2007 a usnesení ZM č. 
716/08 ze dne 24.04.2008 spočívající v prodloužení  předložení potvrzeného 
ohlášení výstavby nebo stavebního povolení a to z data 31.12.2008 na nově 
stanovený termín 30.09.2009, pokud nebude k nově stanovenému datu 
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předloženo povolení v souladu se stavebním zákonem využije budoucí prodávající 
sjednaného práva a od smlouvy  v plném rozsahu odstoupí, bez nároku na 
kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací. Odstoupení nebude 
využito pouze v případě, pokud budou předloženy budoucímu prodávajícímu  
objektivní důvody posunutí termínu (za objektivní důvody se nepovažuje neplnění 
podmínek stanovených regulativ odborem RÚI).  
Dále se stanovuje: 
- budou dodržena stanovená regulativa k výstavbě smlouvou, která budou 

upřesněna v rámci vyjádření k výstavbě odborným odborem Městského úřadu 
Šumperk,  odbor RÚI 

- nově termín zahájení výstavby v termínu nejpozději do 31.5.2010                     
s dokončením stavby a uvedení do užívání  do 31.12.2011  

- pokud nebude zahájena výstavba rodinného domu v termínu do 31.5.2010 
sjednává si právo budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
bez kompenzace nákladů projektové dokumentace 

- budoucí prodávající  trvá na uhrazení smluvní pokuty, současně ji upravuje tak, 
že smluvní pokuta ve výši 5.000,--Kč bude uhrazena předem bez ohledu na 
délku předložení potvrzeného ohlášení stavby. Uhrazená smluvní pokuta bude 
budoucímu kupujícímu vrácena v případě odstoupení od smlouvy ze strany 
budoucího kupujícího v případě, pokud bude v rámci stavebního řízení zjištěno, 
že výstavbu nelze realizovat z důvodu uložení inženýrských sítí v pozemku 

 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 49/2007, doplněná dodatkem ze dne 30.06.2008. 

 
Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3135/09 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 a st.p.č. 1637, dle nově 
zaměřeného stavu st.p.č. 1637 o výměře 241 m2 v k.ú. Šumperk – pozemek 
pod domem Mendlova 15, or. ul. Mendlova u železniční trati 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.12.2003 do 30.12.2003 na základě usnesení rady města č. 
1550/3 a od 26.01.2004 do 10.02.2004 dle usnesení rady města č.1667/04 ze dne 
15.01.2004 a  podle usnesení zastupitelstva města č. 689/04  ze dne 18.03.2004, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci příslibu prodeje  části p.p.č. 
1443/1 a st.p.č. 1637, dle nového označení v katastru nemovitostí  prodej  
st.p.č. 1637  o výměře 241 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod obytným domem rozšířený v souladu se smlouvou 

o výstavbě (rozšíření 1 bytové jednotky) 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – nově zastavěná  část 

pozemku 400,--Kč/m2 , pod stávajícím obytným domem 105,--Kč/m2  s tím, že 
pozemek pod nově rozšířenou bytovou jednotkou bude uhrazen vlastníkem 
bytové jednotky  

- budoucí kupující: M. D.,  podíl ve výši 2187/10000, kupní cena celkem 4.340,--
Kč, Z. K.,  podíl ve výši 2410/10000, kupní cena celkem 4.783,--Kč, L. a N. H.,  
podíl ve výši 3315/10000, kupní cena 27.379,--Kč, R. a A. N. , podíl ve výši 
2088/10000, kupní cena 4.144,--Kč, všichni bytem Šumperk 
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- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny ve výši rozdílu 

uhrazené zálohy na kupní cenu a stanovené kupní ceně  dle skutečného 
zaměření po dostavbě, doplatek KC bude uhrazen před podáním návrhu na 
vklad  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy – 1.000,--Kč, 
stanoveno „Postupem...“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3136/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 v k.ú. Šumperk – 
pozemek u domu Mendlova 15 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib  prodeje části p.p.č. 1443/1 o výměře cca 
310 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno nejméně 10% kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v 
měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,--Kč nejdéle do 31.12.2011 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
na rozdělení  pozemku na reálné části pozemku 

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

 
Termín: 20.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3137/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1443/9 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Mendlova u železniční trati 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města  vydat příslib prodaje  p.p.č. 1443/9 o výměře  160 m2   
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zázemí k domu Mendlova 15  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno min. 10% kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v měsíčních 
splátkách po dobu 12 měsíců 

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

Termín:   20.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3138/09 MJP – pronájem části p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk, parkoviště naproti 
finančnímu úřadu 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2008 do 29.12.2008 dle usnesení rady města č. 2996/08 ze 
dne 04.12.2008,   pronájem části  p.p.č. 25/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk, 
za  podmínek:  
- účel pronájmu: pozemek pod prodejním stánkem 
- nájemce: S. Š.,  bytem Olomouc  
- doba nájmu: určitá od 1.1.2009 do 31.5.2009 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- nájemce po odstranění stánku předá pozemek pronajímateli a předem se 

dohodne na způsobu úpravy povrchu pozemku 
- nájemce uhradí 500,--Kč za vyhotovení nájemní smlouvy 
 

 Termín: 28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3139/09 MJP – prodej p.p.č. 723 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek nad ul. Bludovskou 
směrem k rozhledně  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2008 do 29.12.2008 dle usnesení rady města č. 2995/08 ze 
dne 04.12.2008, schválit prodej p.p.č. 723 o výměře 635 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za  podmínek:  
- účel prodeje: využití zahrada – zázemí pro včelstva  
- kupující: Z. Z.,  bytem  Šumperk 
- kupní cena dohodou k celku 30.000,--Kč  
- kupní cena  bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva  do katastru nemovitostí 

 
 Termín: 29.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3140/09 MJP – prodej st.p.č. 3879 v k.ú. Šumperk a zřízení věcného břemene přes 
pozemek města, or. ul. Čsl. armády 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2008 do 29.12.2008 dle usnesení rady města č. 2994/08 ze 
dne 04.12.2008,  schválit prodej p.p.č. 3879 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk, za  
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu - pozemek pod stavbou garáže 

jiného vlastníka  
- kupující: L. N.,  bytem  Šumperk 
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- kupní cena 500,--Kč/m2  
- kupní cena  bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,--Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva  do katastru nemovitostí 

 
Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3141/09 MJP – prodej st.p.č. 3879 v k.ú. Šumperk a zřízení věcného břemene přes 
pozemek města, or. ul. Čsl. armády 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 3879 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ: 0030346, oprávněným z věcného břemene  je L. N., bytem 
Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 3879 v k.ú. 

Šumperk 
 Termín: 31.05.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3142/09 MJP – finanční příspěvek za provedené oplocení p.p.č. 1534/1 v k.ú. 
Šumperk, u domu Chodská 2, Šumperk, or. křižovatka ul. Chodské a Čsl. 
armády 

doporučuje ZM  
přiznat finanční příspěvek ve výši 5.500,--Kč za splnění podmínky provedení 
opravy oplocení p.p.č. 1534/1 v termínu do 31.12.2009. Finanční příspěvek bude 
vyplacen městem Šumperk na účet  A. a M. Z.,  bytem Jindřichov,  a to do 30 dnů 
ode dne podpisu dodatku ke kupní smlouvě označené jako MP-K 66/07/Vr ze dne 
06.09.2007. 
Závazek města Šumperk k vyplacení finančního příspěvku byl pokrácen z částky 
sjednané 8.000,--Kč na částku 5.500,--Kč z  důvodu neprovedení opravy oplocení 
po celé délce hranice , protože z části je hranice zastavěna stavbou garáže. 
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3143/09 MJP – problematika zahrádkářské kolonie s názvem Tkalcovna, or. ul. 
Dolnomlýnská – za SUMTEXEM 

schvaluje 
z důvodu prokazatelně neužívané části p.p.č. 1246/2 v k.ú. Šumperk při 
stanoveném účelu 447 m2 k zahrádkářské činnosti a 14 m2  pozemku pod 
stavbou se stanovuje nově nájemné z nájemní smlouvy MP 140/99/Pro ze dne 
31.5.1999, dodatku ze dne 05.03.2001, dodatku ze dne 16.01.2006 a dodatku ze 
dne 01.07.2008 při účelu užívání na:  k zahrádkářské činnosti 5.082,--Kč, 
pozemek pod stavbou 1.055,--Kč.  Plocha celkem 447 m2 určená k zahrádkářské 
činnosti a plocha 14 m2 plocha pozemku pod stavbami bude udržována na 
náklady nájemce s tím, že stavby na pozemku budou odstraněny k datu 
31.12.2009.  
Nájemce: ČZS ZO Moravolen Tkalcovna, pronájem části p.p.č.1246/2 o výměře 
3563 m2 v k.ú. Šumperk.  
Pokud bude  část pozemku, o kterou se snížilo nájemné, dále podnajat 
podnájemci, je nájemce povinen tuto skutečnost oznámit do 14 dnů pronajímateli, 
který nově určí nájemné z p.p.č. 1246/2 v k.ú. Šumperk. 

 
 Termín: 31.03.2009 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3144/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 906/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. lokalita 
odtahové služby Vařeka, Dubovský 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat část p.p.č. 906/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje:  v souladu s územním plánem  
- kupní cena: 50,--Kč/m2 +  10.000,--Kč k celku za stromy rostoucí  na pozemku  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 

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

Kč, stanoveno „ Postupem...“ a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického 
práva 

 Termín:   20.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3145/09 MJP – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.  MP/56/03/Pro/Š ze dne 
20.11.2003 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/56/03/Pro/Š ze dne 20.11.2003, 
uzavřené mezi společností  Pivovar HOLBA, a.s., jako pronajímatelem a městem 
Šumperkem, jako nájemcem. Dodatkem dojde k úpravě výše nájemného, které 
bude s účinností od roku 2009 činit částku 5,--Kč/m2/rok + DPH  dle platné právní 
úpravy. 

Termín:  30.06.2009 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3146/09 MJP – administrativní budova Lautnerova 1 – úplatný převod pozemku p.č. 
339/2 (zahrada) a pozemku p.č. 339/3 (zahrada), oba k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit úplatný převod pozemku p.č. 339/2 (zahrada) a pozemku p.č. 339/3 
(zahrada), to vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního ú řadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, na LV č. 60000 pro obec 
Šumperk, k.ú. Šumperk, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, čp. 390, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví 
Města Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, a to za 
kupní cenu ve výši 95.180,--Kč, do níž budou dále započítány náklady na pořízení  
znaleckého posudku ve výši 1.500,--Kč, tedy celkem 96.680,--Kč. 

 
Termín:  29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3147/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327, p.p.č. 107/1 a p.p.č. 107/9 v k.ú. Horní 
Temenice, or. při ul. Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN p řes pozemek 
ve ZJE původ PK p.č. 1327, p.p.č. 107/1 a p.p.č. 107/9   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“ 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 4.800,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, a to: 
- budoucí oprávněný – investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka 

PMŠ, a.s.,  k fyzickému předání překopu  komunikace před zahájením 
výkopových prací 

- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikace v okolí 
staveniště 

- před zahájením prací  je investor povinen  zjistit a vytýčit všechny podzemní 
vedení v místě překopu 

- konečná úprava povrchů komunikací bude provedena  dle přílohy ke 
smlouvě o výpůjčce místní komunikace uzavřené se správcem komunikací 
tj. Podniky města Šumperk, a .s.  

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od 
dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží všechny stanovené normy a 
technologické postupy uvedené v technické zprávě 

- budoucí oprávněný  bude koordinovat s projektovou dokumentací - 
Regulace potoka Temence vypracované  firmou AQUATIS  Brno, hloubka 
uložení kabelu  bude 1,5  m. Veškeré náklady spojené s nedodržením  
tohoto projektu   bude hradit investor přípojky. 

 
Termín:   30.4.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3148/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního křídla   

schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotačních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje z 
programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2009, na 
obnovu střechy severního křídla budovy Pavlínina dvora v Šumperku. 
 

Termín:       31.01.2009 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3149/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního křídla   

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr v Šumperku - obnova 

střechy severního křídla“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. 
Zdeněk Botek, PhDr. Marie Gronychová  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Irena Bittnerová, 
PaedDr. Petr Holub 
 

- seznam oslovených uchazečů: 
Jaroslav Lakomý, IČ: 10646825, Na Travech 200, 789 91 Štíty 
Michal Rataj, IČ: 73262609, 28. Října 13, 789 01 Zábřeh 
DACH SYSTEM, s.r.o., IČ: 25367501, Na Sezníku 86/4, 774 00 Olomouc, 
středisko Šumperk, Uničovská 52, 787 01 Šumperk 
 

 Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3150/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1155/97  ze dne 23.1.1997, ve znění pozdějších usnesení, 
týkající se „Postupu při převodu, pronájmu a nabytí nemovitých věcí města 
Šumperka a městem Šumperk“ včetně jeho příloh z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3151/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit „Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví  města Šumperka“ včetně přílohy „Seznam bytových domů a 
nebytových prostor určených k prodeji“ s účinností od 1.2.2009. 
 

 Termín: 29.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3152/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka – Temenická 85-99 

doporučuje ZM 
v souvislostí se schválenou koncepcí  prodeje majetku z vlastnictví města 
Šumperka schválit kupní cenu nebytových prostor v objektu or.ozn. Temenická 85-
99 v k.ú. Dolní Temenice 7.000,--Kč/m2 bez rozlišení na plochu určenou 
k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru. 
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3153/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka – Starobranská 20 

doporučuje ZM 
v souvislostí se schválenou koncepcí  prodeje majetku z vlastnictví města 
Šumperka schválit kupní cenu nebytových prostor dle prohlášení vlastníka domu 
or.ozn. Starobranská 20, Šumperk, 18.000,--Kč/m2 bez rozlišení na plochu 
určenou k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru. 
 
       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3154/09 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu sjezdu a přemostění 
potoka Temence na části pozemku ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Horní 
Temenice, or. při ul. Bohdíkovské 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku ve ZJE původ PK p. č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, tj. 
město Šumperk, zřídí pro stavebníka R. S.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, právo 
provést stavbu sjezdu a přemostění potoka Temence na části pozemku ve ZJE 
původ PK p. č. 1327 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- stavebník vybuduje na své náklady sjezd a provizorní řešení přemostění 

potoka, při kterém nesmí dojít k zatrubnění toku v žádném úseku a nesmí dojít 
k zúžení toku  

- při realizaci stavby „Regulace potoka Temence“ bude provizorní přemostění 
potoka na náklady stavebníka odstraněno a po dokončení stavby „Regulace 
potoka Temence“ v dané lokalitě bude na náklady stavebníka vybudováno 
nové přemostění potoka za podmínek, které budou vycházet z nové 
skutečnosti a které budou stanoveny odborem RUI Městského úřadu Šumperk 

- stavebník před zahájením stavebních prací uzavře smlouvu o nájmu pozemků 
dle OZV č. 1/2008 města Šumperka s Podniky města Šumperka, a.s., a to na 
část pozemku ve ZJE původ PK p. č. 1327 v k.ú. Horní Temenice 
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- stavbou sjezdu a přemostění potoka bude dotčena část pozemku ve ZJE 

původ PK p. č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, která bude vyznačena v příloze č. 
1 smlouvy o zřízení práva provést stavbu  

- stavebník uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o zřízení práva 
provést stavbu ve výši 500,--Kč 

 
Termín: 31. 03. 2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3155/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 1553/4 v k.ú. Šumperk, 
or. za stavbami řadových garáží při ul. Jesenické 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 1553/4 o 
výměře 235 m2  v k. ú. Šumperk včetně porostu, geometrickým plánem č. 5450-
121/2008 ze dne 2. 9. 2008 označené jako pozemek p. č. 1553/5 v k. ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  rozšíření areálu 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující bere na vědomí, že je ze zákona povinen umožnit vlastníkům garáží 

stojících na sousedních pozemcích přístup k těmto stavbám za účelem jejich 
údržby  

Termín: 30.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3156/09 MJP – nezveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 1463/2 a část p.p.č. 
1553/4 v k.ú. Šumperk, or. za stavbami garáží při ul. Jesenické 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek p. č. 1463/2 o výměře 
219 m2 v k. ú. Šumperk a část pozemku p. č. 1553/4 o výměře 169 m2  v k. ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 5450-121/2008 ze dne 2. 9. 2008 označené 
jako pozemek p. č. 1553/4 v k. ú. Šumperk, a to z důvodu nevyřešených 
majetkových vztahů k sousednímu pozemku p. č. 1644/15 v k. ú. Šumperk  
 

Termín: 15.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3157/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1553/4 v k.ú. 
Šumperk, or. za stavbami řadových garáží při ul. Jesenické 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1553/4          
o výměře cca 150 m2  v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  zajištění průchodu do areálu  
- nájemné: 1.000,--Kč/rok k celku 
- doba nájmu:  neurčitá s 2 měsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce umožní vlastníkům garáží stojících na sousedních pozemcích přístup 

k těmto stavbám za účelem jejich údržby 
 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3158/09 MJP – bezúplatný převod pozemku p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice                 
a pozemku p.č. 2116 v k.ú. Šumperk, or. pozemky pod silnicemi II. a III. třídy 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 10. 10. 2008 dle usnesení RM č. 2672/08 ze dne 18. 
9. 2008 a od 5. 11. 2008 do 24. 11. 2008  dle usnesení RM č. 2846/08 ze dne 30. 
10. 2008 schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1298 o výměře 12 214 m2 
v k. ú. Horní Temenice  a pozemku p. č. 2116 o výměře 4 745 m2 v k. ú. 
Šumperk, a to z majetku města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ: 787 93, IČ: 00303461, do majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 6609460, ve správě Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, IČ: 
70960399, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů pod stavbami 

silnic II. a III. třídy 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- s převodem vlastnického práva k pozemku p. č. 1298 v k. ú. Horní Temenice 

přejdou na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Šumperk a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,            
PSČ 405 02, IČ: 27232425, jejíž předmětem je právo uložení a správy zemního  
elektro kabelového vedení NN  

Termín:  29.01.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3159/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 231/2 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění stavby 
kioskové trafostanice na  pozemku  p.č. 231/2 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  uhradí za umístění stavby kioskové 

trafostanice finanční jednorázovou částku ve výši 10.000,--Kč, tato finanční 
částka bude uhrazena stranou oprávněnou z věcného břemene do  30 dnů ode 
dne uzavření  smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5385-515/2008, 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:  30.04.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3160/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 457 v k.ú. Šumperk, 
or. část zahrady u domu Vančurova 3, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  pronajmout část pozemku parcela č. 457 o  výměře    
77 m2  v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu Vančurova 3, Šumperk). Účel 
pronájmu – zahrádkářské využití.      

Termín:   26.01.2009  
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3161/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
1122/3, p.p.č. 1065/3 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Sportovní a ul. U Tenisu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č.  1122/3 a p.p.č. 1065/3  v k.ú. Šumperk  (ul. Sportovní) mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
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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 4.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

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

výstavby 
- záruční lhůta na prováděných dokončovacích prácích na překopech 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 technické postupy 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. 7 – v celé délce bude asfaltový povrch 50% šířky vozovky, kolem 
přípojek 1,5 m od osy výkopu na každou stranu včetně chodníků podle 
původních povrchů 
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-  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 

 
 Termín:  31.7.2009 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3162/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene přes p.p.č. 
2076/3, p.p.č. 1066/12 a 1065/3  v k.ú. Šumperk, or. ul. Sportovní a ul.             
U Tenisu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č.  2076/3, p.p.č. 1066/12 a p.p.č. 1065/3 vše v k.ú. Šumperk  (ul. U 
Tenisu) 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  5.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 bod C. písmeno d) a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

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

výstavby 
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- 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 technické postupy 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.8 – v celé délce  bude 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 uzavřít  na jednotlivé úseky smlouvy o nájmu pozemků 

dle OZV č. 1/2008 města Šumperka 
 

Termín:  31.07.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3163/09 MJP – pojištění budov v areálu Švagrov 

schvaluje 
pojistit budovy v areálu Švagrov: budovu – objekt k bydlení č.p. 172 na pozemku 
p.č. st. 125/1, obec Vernířovice, k.ú. Vernířovice u Sobotína na pojistnou částku  
813.383,- Kč, budovu – objekt k bydlení bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 378, 
obec Vernířovice, k.ú. Vernířovice u Sobotína na pojistnou částku 101.258,--Kč, 
budovu – objekt k bydlení bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 379, obec Vernířovice, 
k.ú. Vernířovice u Sobotína na pojistnou částku 438.629,--Kč a budovu – jiná 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 380, obec Vernířovice, k.ú. Vernířovice u 
Sobotína na pojistnou částku 1.145.000,--Kč v rámci pojistné smlouvy č. 706-
51916-13 o pojištění majetku (živelní pojištění) uzavřené dne 28.2.2007 mezi 
městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 
04 Praha 1, ve znění pozdějších dodatků. Roční pojistné dle výše uvedené 
pojistné smlouvy bude navýšeno o cca 700,--Kč. 

Termín:  28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3164/09 MJP – vyjmutí budovy bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. st. 724/2, k.ú. a obec 
Šumperk z pojištění, or. nám. Jana Zajíce 1,2 

schvaluje 
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
(živelní pojištění) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi městem Šumperk, IČ: 00303461, 
se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 
45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ve znění pozdějších 
dodatků, budovu bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. st. 724/2, k.ú. a obec Šumperk 
(or. nám. Jana Zajíce 1,2) pojistná částka ve výši 3.752.917,--Kč (položka č. 15), a 
to z důvodu, že město Šumperk již není vlastníkem této nemovitosti.  
 

Termín:  28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3165/09 MJP – výkup pozemku p.č. 506/30 – orná půda o výměře 52.290 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. lokalita nad hřbitovem v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit výkup pozemku p.č. 506/30 o výměře 52.290 m2 v k.ú. Šumperk: 
 
Prodávající: F. B.,  bytem Bludov, PSČ: 789 61 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93,  

IČ: 00303461 
 
Kupní cena: 40,--Kč/1m2, tj. celkem 2.091.600,--Kč (40,--Kč x 52.290 m2) 
  slovy: dvamiliony devadesátjednatisíc šestset korun českých 
 
Úhrada kupní ceny : do 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, a to před  
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
 
Podmínka pro uzavření kupní smlouvy:   
před uzavřením vlastní kupní smlouvy bude prodávajícím z katastru nemovitostí 
vymazáno zákonné zástavní právo pro pohledávku  340.003,--Kč, zřízené ve 
prospěch České republiky a dále bude  prodávajícím předloženo potvrzení o 
nevyužití předkupního práva  Českou republikou 
 
Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující. 
 

Termín:        29.01.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3166/09 MJP – výkup pozemku p.č. 506/30 – orná půda v k.ú. Šumperk, or. lokalita 
nad hřbitovem v Šumperku 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí skutečnost, že s přechodem vlastnictví k pozemku p.č. 506/30 
v k.ú. Šumperk, přejde na město Šumperk jako nového vlastníka povinnost 
odpovídající předkupnímu právu jako právu věcnému k odkupovanému pozemku 
p.č. 506/30 v k.ú. Šumperk, ve prospěch České republiky a dále přejde na město 
Šumperk jako nového vlastníka omezení dispozičních práv k zřizování dalších 
zástavních práv k části pozemku p.č. 506/30 v k.ú. Šumperk.  

 
 Termín:        29.01.2009   

Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3167/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
742 v k.ú. Hraběšice, or. obec Hraběšice – příjezd od Šumperka 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  stoky výtlaku splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 
742  v  k.ú. Hraběšice  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: 
Obec Hraběšice, zastoupena starostou Josefem Forajtou, se sídlem Hraběšice 50, 
PSČ 788 15, IČ: 00635928 
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  5.400,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, která  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, a to: 
- potrubí splaškové kanalizace musí být uloženo v dostatečné hloubce, 

budou dodrženy skladby podkladních vrstev, aby nedošlo k jejich destrukci 
při vjíždění  odvozních souprav dlouhého surového dříví na tuto účelovou 
komunikaci 
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- zahájení prací na této komunikaci musí být v dostatečném časovém 
předstihu  oznámeno správci tj. PMŠ, a.s., s ohledem na případnou 
časovou korekci lesnických činností v dané lokalitě (cca 14 dnů) 

- trasa výkopu  bude uvedena do původního stavu v co možná nejkratším 
termínu 

Termín:  31.03.2009   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3168/09 MJP – soudní spor město Šumperk x V. D.  – o částku 29.403,--Kč 
s příslušenstvím, sp.zn. 16C 210/2002 

schvaluje 
vyčkat na konečné rozhodnutí soudu v soudní sporu vedeném u Okresního soudu 
v Šumperku, pod sp.zn. 16C 210/2002, mezi městem Šumperkem, jako žalobcem 
a V. D.  jako žalovaným o částku 29.403,--Kč s příslušenstvím a dále pokračovat 
ve výkonu rozhodnutí v dané věci. 

 
Termín:       15.01.2009 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3169/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2215/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. M. Šaje 
od finančního úřadu k nově postavenému obytnému domu SAN-JV 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat část p.p.č. 2215/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu - vybudování zpevněné plochy 

určené k vjezdu a vstupu do objektů 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 

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

Kč, stanoveno „ Postupem...“ a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického 
práva 

Termín:   20.01.2009 
 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3170/09 MJP – změna smlouvy o výpůjčce sportovního areálu Tyršův stadion 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG 
uzavřené dne 28.2.2000 mezi městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem 
Šumperk, nám.Míru 1 jako půjčitelem a TJ Šumperk, IČ: 14617790, se sídlem 
Šumperk, Žerotínova 55 jako vypůjčitelem, ve znění dodatků 1 – 8, jehož 
předmětem budou následující změny výše uvedené smlouvy o výpůjčce 
sportovního areálu: 
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1) rozšíření předmětu výpůjčky o movité věci tvořící vybavení šaten a 
sportovního areálu, a to: 
 
- 8 ks šatních skříní  
- cílová kamera Star 110 v hodnotě 262.481,36 Kč včetně DPH 
- objektiv 18-50/3,5-5,6 DC v hodnotě 8.000,- Kč včetně DPH 
- startovní transduktor OST 4 vč. připojovacího kabelu  10 m v hodnotě 12.420,-- 

Kč včetně DPH 
 
za účelem poskytnutí zázemí pro činnost TJ Šumperk, zajištění sportovních aktivit 
ve městě a efektivního využití Tyršova stadionu.  
 
2) doplnění čl. V odst. 5 výše uvedené smlouvy o výpůjčce sportovního areálu ve 
znění pozdějších dodatků o následující ustanovení: 
 
Půjčitel pověřuje vypůjčitele k zastupování půjčitele ve stavebním a územním 
řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, týkajících se ohlášení, povolení či souhlasu 
stavebního úřadu s umístěním zařízení a staveb pro reklamu subjektů 
podporujících rozvoj sportovní činnosti ve městě v areálu Tyršova stadionu, a to 
v celém rozsahu, včetně přebírání písemností, za podmínek stanovených touto 
smlouvou ve znění pozdějších dodatků a s předchozím písemným  souhlasem 
správce sportovního areálu – společnosti  Podniky města Šumperka, a.s. 

 
Termín:  28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3171/09 MJP – pojištění Tyršova stadionu – navýšení pojistné částky 

schvaluje 
- navýšení pojistné částky majetku Města Šumperka – Tyršův stadion-soubor 

budov pro účely živelního pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o 
pojištění majetku (živelní pojištění) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi městem 
Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností 
Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 
1, ve znění pozdějších dodatků o částku ve výši 4.272.803,--Kč vzhledem 
k navýšení hodnoty tohoto nemovitého majetku na základě investiční akce 
„modernizace objektu šaten se zázemím-fotbal“. Výše ročního pojistného dle 
výše uvedené pojistné smlouvy bude navýšena o částku cca 1.000,- Kč. 

- pojistit fasádu budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 6106 k.ú. Šumperk 
(šatny) pro účely pojištění proti vandalismu dle pojistné smlouvy č. 706-51916-
13 o pojištění majetku (živelní pojištění) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi 
městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, ve znění pozdějších dodatků na pojistnou částku ve výši 
1.000.000,- Kč. Výše ročního pojistného bude navýšena o částku cca 13.000,-- 
Kč. 

 Termín:  28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3172/09 MJP – pojištění elektronických zařízení – časoměrného systému pro 
atletickou dráhu 

schvaluje 
pojištění níže uvedených elektronických zařízení dle podmínek pojistné smlouvy č. 
706-57310-13 o pojištění elektronických zařízení uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi 
městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 
04 Praha 1, ve znění dodatku č. 1: 
- cílová kamera Star 110 v hodnotě 262.481,36 Kč včetně DPH 
- objektiv 18-50/3,5-5,6 DC v hodnotě 8.000,--Kč včetně DPH 
- startovní transduktor OST 4 vč. připojovacího kabelu  10 m v hodnotě 12.420,-- 

Kč včetně DPH 
Výše ročního pojistného bude navýšena dle výše uvedené pojistné smlouvy o 
částku cca 2.200,--Kč. 

Termín:  28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3173/09 MJP - jednostranné zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka od 
1.1.2009 – změna usnesení č. 2532/08 – přílohy č. 1 

schvaluje  
změnu usnesení RM č. 2532/08 ze dne 7.8.2008 – přílohy (tabulky) č. 1 týkající se  
„Zvýšení nájemného od 1.1.2009“ k podkladovému materiálu ŠMR 1, ve které bylo  
správně uvedeno % navýšení, ale chybně uvedena výše nájemného.  
 
       Termín: 16.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3174/09 Plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2009 

bere na vědomí 
plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2009. 
 

3175/09 Obměna fotografického vybavení odboru ŽPR 

schvaluje  
uvolnění částky do 50 tis. Kč z fondu životního prostředí na obměnu fotovybavení 
odboru životního prostředí MěÚ.  
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

3176/09 Útulek pro psy 

bere na vědomí 
materiál Ligy na ochranu zvířat v Šumperku k problematice útulku pro psy 
v Šumperku.  
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3177/09 Romská problematika – SAVORE 

bere na vědomí 
informaci o ukončení činnosti o.s. SAVORE. 
 

3178/09  Smlouva o zřízení odběrního místa 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení odběrního místa jako zdroje vody pro hašení požáru 
mezi Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s., se sídlem 
Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ: 787 01, IČ: 47674911 a městem Šumperk se 
sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 s účinností od 1.2.2009 na 
dobu neurčitou. 
       Termín: 01.02.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3179/09 Petice občanů proti stavbě parkovacího domu na ul. Langrově  

bere na vědomí 
- petici občanů proti investičnímu záměru obchodní společnosti SAN-JV, s.r.o., - 

II. etapa dostavby bloku „Parkovací dům“ při ulici Langrově v Šumperku 
- informaci z jednání  dne 14.1.2009 svolaném starostou města za účelem 

projednání petice 
 
 

3180/09 Prohlášení o strategickém partnerství 

bere na vědomí 
prohlášení o strategickém partnerství města Šumperka k projektu Informační 
centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého kraje! 
plus). 
 

3181/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 29.1.2009 včetně programu. 
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3182/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
1118/07, 1577/07, 1732/08, 1762/08, 1763/08, 1770/08,1968/08, 1972/08, 
1976/08, 2119/08, 2120/08, 2121/08, 2123/08, 2124/08, 2125/08, 2177/08, 
2374/08, 2387/08, 2388/08, 2394/08, 2418/08, 2419/08, 2441/08, 2481/08, 
2532/08, 2600/08, 2619/08, 2650/08, 2651/08, 2689/08, 2693/08, 2699/08, 
2700/08, 2701/08, 2707/08, 2720/08, 2733/08, 2738/08, 2757/08, 2758/08, 
2763/08, 2773/08, 2782/08, 2789/08, 2790/08, 2810/08, 2812/08, 2813/08, 
2816/08, 2822/08, 2827/08, 2828/08, 2829/08, 2834/08, 2840/08, 2841/08, 
2843/08, 2844/08, 2857/08, 2858/08, 2864/08, 2865/08, 2871/08, 2872/08, 
2873/08, 2874/08, 2876/08, 2877/08, 2881/08, 2882/08, 2885/08, 2887/08, 
2888/08, 2889/08, 2895/08, 2896/08, 2899/08, 2900/08, 2901/08, 2902/08, 
2903/08, 2904/08, 2905/08, 2906/08, 2907/08, 2908/08, 2909/08, 2910/08, 
2911/08, 2913/08, 2914/08, 2915/08, 2918/08, 2919/08, 2920/08, 2921/08, 
2922/08, 2923/08, 2924/08, 2925/08, 2926/08, 2927/08, 2928/08, 2929/08, 
2930/08, 2933/08, 2934/08, 2936/08, 2937/08, 2938/08, 2939/08, 2941/08, 
2942/08, 2943/08, 2945/08, 2946/08, 2947/08, 2948/08, 2949/08, 2950/08, 
2951/08, 2952/08, 2953/08, 2954/08, 2955/08, 2956/08, 2957/08, 2958/08, 
2959/08, 2960/08, 2962/08, 2963/08, 2964/08, 2965/08, 2966/08, 2969/08, 
2971/08, 2972/08, 2973/08, 2974/08, 2976/08, 2978/08, 2979/08, 2984/08, 
2985/08, 2987/08, 2988/08, 2989/08, 2990/08, 2991/08, 2994/08, 2995/08, 
2996/08, 2998/08, 2999/08, 3000/08, 3001/08, 3002/08, 3003/08, 3004/08, 
3005/08, 3006/08, 3007/08, 3008/08, 3009/08, 3010/08, 3012/08, 3013/08, 
3014/08, 3015/08, 3016/08, 3020/08, 3021/08, 3023/08, 3024/08, 3025/08, 
3026/08, 3028/08, 3029/08, 3030/08, 3031/08, 3032/08, 3033/08, 3036/08, 
3037/08, 3038/08, 3039/08, 3040/08, 3041/08, 3042/08, 3043/08, 3050/08, 
3051/08, 3052/08, 3053/08, 3054/08, 3056/08, 3058/08, 3060/08, 3061/08, 
3062/08, 3063/08, 3064/08, 3066/08, 2890/08, 2891/08, 2892/08, 2893/08, 
2894/08, 2980/08, 2374/08, 2808/08, 2819/08, 2875/08, 2884/08, 2940/08, 
2970/08, 2977/08, 3055/08, 3067/08. 
 

3183/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5678/02  do 31.08.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
5989/02  do 30.06.2009   Zodpovídá: Mgr. Brož 
6044/02  do 31.08.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
1025/03, bod 7) do 31.12.2009  Zodpovídá: Mgr. Brož 
1831/04  do 31.12.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová 
                 Ing. Bittnerová 
2747/04  do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4188/05  kontrola 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4425/06  do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4750/06  do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4796/06  do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
18/06    do 30.06.2009   Zodpovídá: Mgr. Brož 
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563/07   do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
598/07   do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
1368/07  do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová  
1859/07   do 30.06.2009  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
1898/08   do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
1923/08   do 31.01.2009   Zodpovídá: pí Bendová 
2138/08  do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2139/08  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2140/08   do 31.12.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2716/08  do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2717/08   do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2721/08   do 28.02.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2786/08   do 30.04.2009   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
2791/08   do 31.01.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2806/08   do 29.01.2009   Zodpovídá  Ing. Répalová 
2842/08   do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2868/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Peluhová 
2886/08   do 28.02.2009  Zodpovídá: Ing. Šperlich 
2912/08   do 29.01.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2932/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2935/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2961/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
2975/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3017/08  do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3018/08  do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3057/08   do 30.01.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
3059/08   do 05.02.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
  
  

3184/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1959/04 

ruší 
usnesení RM č. 1959/04, kterým bylo rozpracováno usnesení ZM č. 708/04. 
 
       Termín: 16.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3185/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1471/07 

ruší  
usnesení RM č. 1471/07, kterým byl schválen pronájem pozemku st.p.č. 561 v k.ú. 
Dolní Temenice. 
       Termín: 16.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3186/09  Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2126/08 

ruší 
usnesení RM č. 2126/08, kterým bylo schváleno použití investičního fondu ZŠ 
Šumperk, Sluneční 38 k financování investičních výdajů, a to na pořízení serveru 
v celkové výši do 45 tis. Kč. 
       Termín: 16.01.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 
 

3187/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2368/08 

ruší 
usnesení RM č. 2368/08, kterým bylo schváleno ukončení stávajících smluv o 
nájmu nebytových prostor Gen. Krátkého 3A v Šumperku se společností  PONTIS 
Šumperk, o.p.s. 
 
       Termín: 16.01.2009 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Répalová 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
   
Ing. Marek Zapletal v.r.    Ing. Petr Suchomel v.r. 
    1. místostarosta                                     2. místostarosta  

 




