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           Spis. zn.: 10048/2009 

                 č.j.: 12550/2009 
 

 

U S N E S E N Í  

z 63. schůze Rady města Šumperka ze dne 05.02.2009 
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. 

3203/09 Přijetí dotace na projekt „Územně analytické podklady obcí – ORP Šumperk“ 

schvaluje 
přijetí dotace na projekt: „Územně analytické podklady obcí – ORP Šumperk“ 
z Integrovaného operačního programu ve výši 1.100.000,--Kč. Registrační číslo 
projektu v evidenci MSC2007: CZ.1.06/5.3.00/01.00008. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3204/09 Přijetí dotace na projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském 
příhraničí“   

schvaluje 
přijetí dotace na projekt: „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“ 
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013 ve výši 400.954,78 EUR. Registrační číslo MONIT 
CZ.3.22/2.2.00/0800026. 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3205/09 Opatření č. 3/2009 - pravidla k evidenci a vymáhání pohledávek 

bere na vědomí 
Opatření č. 3/2009 - pravidla k evidenci a vymáhání pohledávek. 
 

3206/09 Plná moc na daňové poradenství 

schvaluje 
v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování daňového poradenství ze dne 
5.1.2009 udělit plnou moc daňové poradkyni Ing. Dagmar Oravové, IČ: 64110419, 
Komenského 312/3, Šumperk, k zastupování města Šumperka v daňovém 
poradenství před správcem daně a k zastupování vůči třetím osobám. 
 
       Termín: 10.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3207/09 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2008 

bere na vědomí 
Zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2008 v souladu s ustanovením čl. 17 
Opatření č. 11/2008 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

3208/09 Analýza a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2008 

bere na vědomí 
Analýzu a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2008. 
 
 

3209/09 Zpráva o činnosti interního auditu a kontroly za rok 2008 

bere na vědomí 
Zprávu o činnosti interního auditu a kontroly za rok 2008. 
 
 

3210/09 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
1923/08, 1948/08, 2646/08, 2711/08, 2791/08, 2848/08, 2849/08, 2851/08, 
2883/08, 2912/08, 2917/08, 2932/08, 2986/08, 3019/08, 3022/08, 3048/08, 
3049/08, 3057/08, 3059/08, 3069/08, 3070/08, 3071/08, 3072/08, 3073/08, 
3074/08, 3075/08, 3078/08, 3082/08, 3084/08, 3085/08, 3086/08, 3087/08, 
3088/08, 3089/08, 3090/08, 3091/08, 3092/08, 3093/08, 3094/08, 3095/08, 
3097/08, 3099/08, 3100/09, 3101/09, 3102/09, 3106/09, 3107/09, 3109/09, 
3110/09, 3115/09, 3116/09, 3118/09, 3121/09, 3123/09, 3131/09, 3132/09, 
3133/09, 3134/09, 3135/09, 3136/09, 3137/09, 3139/09, 3140/09, 3142/09, 
3144/09, 3146/09, 3148/09, 3149/09, 3150/09, 3151/09, 3152/09, 3153/09, 
3155/09, 3156/09, 3157/09, 3158/09, 3160/09, 3165/09, 3166/09, 3168/09, 
3169/09, 3173/09, 3184/09, 3185/09, 3186/09, 3187/09, 3192/09, 3104/09, 
2935/08. 

 

3211/09 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
2806/08 do 30.09.2009    Zodpovídá: Ing. Répalová 
2833/08 do 28.02.2009    Zodpovídá: Ing. Répalová 
2868/08 do 31.05.2009    Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2897/08 do 30.06.2009    Zodpovídá. Ing. Répalová 
2898/08  do 30.06.2009    Zodpovídá: Ing. Répalová  
2944/08  do 26.02.2009   Zodpovídá: Mgr. Brož 
2961/08  do 26.02.2009    Zodpovídá: Ing. Vitásková 
2975/08 do 26.02.2009    Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3047/08 do 31.05.2009    Zodpovídá: Ing. Répalová 
3079/08 do 26.02.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3080/08 do 26.02.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3096/08 do 26.02.2009   Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
3108/09 do 26.02.2009    Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3110/09  do 26.02.2009    Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3119/09  do 26.02.2009    Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
3178/09  do 26.02.2009    Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

3212/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3044/08 

ruší 
usnesení RM č. 3044/08, kterým byla odsouhlasena dohoda o výměně bytů mezi 
P. K. a V. M.  
       Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3213/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3045/08 

ruší 
usnesení RM č. 3045/08, kterým byla uzavřena NS s V. M.  
 
       Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3214/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3046/08 

ruší  
usnesení RM č. 3046/08, kterým byla uzavřena dohoda o zániku nájmu bytu      
s P. K.   
 
       Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3215/09 Hřiště u komunitního centra v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 2PS 08 08 02 s firmou FORTEX-AGS, a.s., ze 
dne 1.10.2008, který bude řešit: 
- provedení víceprací do maximální částky 27.858,--Kč včetně DPH v rámci 

akce: „Hřiště u komunitního centra v Šumperku“ 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3216/09 Rekonstrukce komunikace ulice Temenická v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke SOD č. 841/SACX/96/06 s firmou STRABAG, a.s., na 
akci: „Rekonstrukce komunikace ulice Temenická v Šumperku“ do částky 
méněprací 1.098.265,--Kč včetně  DPH. 
 
       Termín: 26.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3217/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2347 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku pro účely využití jako zařízení 
staveniště při realizaci akce rekonstrukce ulice J. z Poděbrad v Šumperku 
v rozsahu:  
- část p.č. 2347 v k.ú. Šumperk o velikosti 970 m2 na dobu určitou od 

16.03.2009 do 31.05.2010 při ulici Langrově (parkoviště Hansa) 
 

       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3218/09 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků pro účely využití 
jako skládky materiálu 

schvaluje 
vypůjčit části pozemků pro účely využití jako skládky materiálu pro zabudování do 
stavby při realizaci akce rekonstrukce ulice J. z Poděbrad v Šumperku v rozsahu: 
- část p.č. 447 v k.ú. Šumperk o velikosti 980 m2 na dobu určitou od 1.4.2009 do 

31.12.2009 při ulici Okružní 
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- část p.č. 1900/3 o velikosti 266 m2, p.č. 1900/4 o velikosti 292 m2 a část p.č. 

1900/8 o velikosti 416 m2, vše v k.ú. Šumperk, celkem o velikosti 974 m2 na 
dobu určitou od 1.4.2009 do 31.12.2009 při ulici Pod Vyhlídkou (parkoviště u 
garáží) 

- p.č. 2009/2 v k.ú. Šumperk o velikosti 392 m2 na dobu určitou od 1.1.2009 do 
30.4.2010 při ulici Reissově (parkoviště kotel) 

- část p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk o velikosti 103 m2 na dobu určitou od 1.4.2009 
do 30.4.2010 při ulici nám. Jana Zajíce (býv. kasárna – u objektu prodejny 
koberců) 

 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3219/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 231 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku pro účely umístění 
reklamního zařízení pro propagaci realizace akce rekonstrukce ulice J. z 
Poděbrad v Šumperku v rozsahu: 
- část p.č. 231 v k.ú. Šumperk o velikosti 12 m2 na dobu určitou od 16.3.2009 do 

31.5.2010 při ulici nám. Republiky (za trafostanicí) 
 

       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

3220/09 MJP – orgány společnosti PMŠ, a.s. 

jako valná hromada PMŠ, a.s., bere na vědomí 
zprávu ředitele PMŠ, a.s., ve věci platnosti funkčního období stávajících členů 
orgánů společnosti. 
 

3221/09 MJP – orgány společnosti PMŠ, a.s. 

ukládá 
vyzvat politická uskupení k podání případných návrhů na změny v orgánech PMŠ, 
a.s. 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3222/09 MJP – bytová problematika 

ruší 
usnesení RM č. 3034/08 ze dne 4.12.2008, kterým byla schválena výpověď nájmu 
bytu č. 8 v Šumperku na ul. Starobranské 20, pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3223/09 MJP – změna ve složení komise majetkoprávní a bytového hospodářství 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Petra Bittnera na členství v komisi majetkoprávní a bytového 
hospodářství k datu 31.12.2008. 
 
 

3224/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv  z důvodů změny označení předmětu nájmu – čísla 
bytu, změny názvu  ulice,  v domě na ulici Balbínova č.o. 17, č.p. 878 v Šumperku: 
 
- Z. Č.  na byt č. 5   v Šumperku na ulici Balbínově 17 

Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné ve výši 31,25  Kč/m²/měs.   
 

- J. Š.  na byt č. 8   v Šumperku na ulici Balbínově 17 
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné ve výši 28,59  Kč/m²/měs.   

 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  

3225/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
změnu označení předmětu nájmu v domě na ulici Balbínově č.o. 17, č.p. 878 v 
Šumperku u těchto nájemců: 
 
- B. O.  z bytu č.  5 na byt č.  3 
- H. H.  z bytu č. 3 na byt č. 4 
- M. C. a S. C. z bytu č. 4 na byt č. 6 
- J. U.  z bytu č. 8 na byt č. 7 
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3226/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
změnu označení předmětu nájmu v domě na ulici Balbínově č.o. 19, č.p. 879        
v Šumperku u těchto nájemců: 
 
- M. L. a O. L.  z bytu č.  4 na byt č.  3 
- L.  Š.  z bytu č. 5 na byt č. 4 
- M. M.  z bytu č. 6 na byt č. 5 
- E. S.  z bytu č. 7 na byt č. 6 
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3227/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
změnu označení předmětu nájmu v domě na ulici Starobranské č.o. 20, č.p. 249  v 
Šumperku u těchto nájemců: 

 
- L. K. a A. K.  z bytu č.  3 na byt č.  2 
- I. K.  z bytu č. 4 na byt č. 3 
- J. K.  z bytu č. 5 na byt č. 4 
- H. Ž. a M. Ž.  z bytu č. 6 na byt č. 5 
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3228/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv - přechod nájmu bytu: 
 
- J. J.   na byt č. 28 v Šumperku na ulici Kmochově 2  o velikosti 1+1 obytných   

místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou , nájemné ve výši   31,28 Kč/m²/měs.   

                     
- M. H. a M. H.   na byt č. 19  v Šumperku na ulici  Jesenické 55 o velikosti 1+3 

obytných místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné ve výši 31,28  Kč/m²/měs.      

 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3229/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohod o zániku nájmu:   
 
- M. Š.  a A. Š.   byt č. 19  v Šumperku na ulici Jesenické 55 o velikosti 1+3 

obytných místností 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3230/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě:  
  
- A. Š.   na byt č. 8 v Šumperku na ulici Jeremenkově 19  o velikosti 1+1 

obytných   místností        
Podmínky:  doba určitá od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2010, nájemné ve výši   31,28 
Kč/m²/měs.   

       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3231/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní  smlouvy:   
 
- R. M. A. S. a R. Q.   na byt č. 14 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 35              

o velikosti 1+3 obytných   místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou , nájemné ve výši   34,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3232/09 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
 
- M. V. a    J. V. , nájemci obecního bytu č. 8 v Šumperku na ulici Starobranské 

20 a R. P. a M. P. , nájemci obecního bytu č. 49 v Šumperku na ulici Čsl. 
armády 22 

 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3233/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních  smluv:  
  
- M. V. a   J. V. , jejímž předmětem je obecní  byt č. 49  v Šumperku na ulici  Čsl. 

armády 22  o velikosti 1+3 obytných   místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši 31,26  Kč/m²/měs.       
  
- R. P. a M. P., , jejímž předmětem je obecní  byt č. 6 v Šumperku na ulici  

Starobranská 20  o velikosti 1+3 obytných   místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši 36,12  Kč/m²/měs.    
    
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3234/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu:   
  
- M. V. a   J. V.   k obecnímu  bytu č. 8 v Šumperku na ulici Starobranské 20      

o velikosti 1+3 obytných místností   
- R. P. a M. P.   k obecnímu  bytu č. 49  v Šumperku na ulici Čsl.armády 22        

o velikosti 1+3 obytných místností   
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3235/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě B. Němcové 6 a st.p.č. 
954/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 890  na parcele 
st.p.č. 1063 (or. označení B. Němcové 6) v k.ú. Šumperk včetně příslušenství a 
podílů na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena bytové 
jednotky a podílu na společných částech domu bude stanovena v souladu se 
„Zásadami pro prodej bytových domů…“, kupní cena podílu na pozemku pod 
domem, zastavěná plocha o výměře cca 341 m2 105,--Kč/m2, nezastavěná 
plocha o výměře cca 71 m2 300,--Kč/m2, jmenovitě: 
 
bytová jednotka č. 890/1 o výměře 59,95 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
601/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 601/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/2 o výměře 97,40 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
976/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 976/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/3 o výměře 85,70 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
859/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 859/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
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bytová jednotka č. 890/4 o výměře 35,65 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
357/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 357/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/5 o výměře 44,80 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
449/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 449/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/6 o výměře 36,95 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
370/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 370/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/7 o výměře 55,95 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
561/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 561/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/8 o výměře 85,80 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
860/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 860/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/9 o výměře 34,80 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
349/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 349/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/10 o výměře 44,55 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
446/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 446/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/11 o výměře 34,10 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
342/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 342/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/12 o výměře 54,55 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
546/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 546/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/13 o výměře 96,55 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
967/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 967/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 890/14 o výměře 100,75 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1009/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1009/10000 na st.p.č. 1063  v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3236/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek st.p.č. 954/2 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  odprodat pozemek st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 v k.ú. 
Šumperk, za kupní cenu ve výši 300,--Kč/m2. Kupující je povinen vzít na vědomí 
omezení vlastnického práva, spočívajícího v právu věcného břemene cesty pro 
vlastníky a uživatele domu č.p. 782 na st.p.č. 954/1 (or. označení B. Němcové 4) a 
domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 (or.označení B. Němcové 6) v k.ú. Šumperk. Účel 
prodeje: zajištění vstupu do dvorů za domy B. Němcové 4 a 6. 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3237/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě Starobranská 20 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  odprodat bytové jednotky v domě č.p. 249  na parcele 
st.p.č. 140/1 (or. označení Starobranská 20) v k.ú. Šumperk včetně příslušenství a 
podílů na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena bytové 
jednotky a podílu na společných částech domu bude stanovena v souladu se 
„Zásadami pro prodej bytových domů…“, kupní cena podílu na pozemku pod 
domem, 105,--č/m2, jmenovitě: 
 
bytová jednotka č. 249/3  o výměře 213,04 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1511/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1511/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/4 o výměře 87,11 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
618/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 618/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/5 o výměře 62,57 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
444/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 444/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/6 o výměře 98,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
695/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 695/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/7 o výměře 127,07 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
901/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 901/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/8 o výměře 84,36 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
598/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 598/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 249/9 o výměře 131,38 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
932/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 932/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3238/09 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v domě Starobranská 20 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v domě č.p. 249  na parcele 
st.p.č. 140/1 (or. označení Starobranská 20) v k.ú. Šumperk včetně příslušenství a 
podílů na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena 
nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 18.000,--Kč/m2, bez 
rozlišení na plochu určenou k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru, kupní 
cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, jmenovitě: 
 
nebytový prostor č. 249/1 o výměře 202,83 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1438/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1438/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk  
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nebytový prostor č. 249/2 o výměře 160,74 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1140/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1140/10000 na st.p.č. 140/1  v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3239/09 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v objektu Temenická 85-99      
v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v objektu  or. označení 
Temenická 85-99 v k.ú. Dolní Temenice včetně pozemků pod domem. Kupní cena 
nebytového prostoru 7.000,--Kč/m2 bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 
zázemí k nebytovému prostoru, kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2. 
Termín pro podání nabídky nejpozději do 31.3.2009. Kupující vezme na vědomí, 
že nebytové prostory jsou propojeny společným teplovodem a že některé jsou 
napojeny na společný přívod vody, jmenovitě: 
 
nebytový prostor v budově č.p. 2779  na st.p.č. 610/5 (or.ozn. Temenická 85)   
o výměře 129 m2 a st.p.č. 610/5 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytový prostor v budově č.p. 2780 na st.p.č. 610/4 (or.ozn. Temenická 87)    
o výměře 56,80 m2 a st.p.č. 610/4 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytové prostory v budově č.p. 2781 na st.p.č. 610/3 (or.ozn. Temenická 89)   
o výměře 45,40 m2 a st.p.č. 610/3 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytové prostory v budově č.p. 2782 na st.p.č. 610/2 (or.ozn. Temenická 91)  
o výměře 113,20 m2 a st.p.č. 610/2 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytové prostory v budově č.p. 2783 na st.p.č. 610/1 (or.ozn. Temenická 93)  
o výměře 205,10 m2 a st.p.č. 610/1 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytové prostory v budově č.p. 2784 na st.p.č. 609/3 (or.ozn. Temenická 95)  
o výměře 273,10 m2 a st.p.č. 609/3 v k.ú. Dolní Temenice  
nebytový prostor v budově č.p. 2785 na st.p.č. 609/2 (or.ozn. Temenická 97)    
o výměře 108,30 m2 za kupní cenu nejméně  7.000,--Kč/m2 s ohledem na to, že 
jde o nebytový prostor bez řádného nájemního vztahu a st.p.č. 609/2 v k.ú. Dolní 
Temenice  
nebytový prostor v budově č.p. 2786  na st.p.č. 609/1  (or.ozn. Temenická 99)   
o výměře 182,22 m2 a st.p.č. 609/1 v k.ú. Dolní Temenice 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3240/09 MJP – správa majetku - souhlas s podnájmem nebytového prostoru na ul. 
17. listopadu 3, Šumperk 

souhlasí  
s podnájmem části nebytového prostoru na ul. 17. listopadu 3, č.p. 1247 v 
Šumperku o celkové výměře 43,6 m², pronajatého společnosti SEMOTEX s.r.o. se 
sídlem Radniční 11, 787 01 Šumperk, IČ: 48390615, pro podnájemce Pavlínu 
Sojkovou, bytem Jesenická 1364/36, 787 01 Šumperk, IČ: 87262576 za 
následujících podmínek: 
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- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 3. 2009 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

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: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3241/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 2796/08 

ruší 
usnesení RM č. 2796/08 ze dne 30.11.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění  
záměru města  pronajmout část p.p.č. 25/1 o výměře cca 10,20 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za dále uvedených podmínek v usnesení.  Důvodem zrušení usnesení 
je přijetí nového záměru zveřejnění pronájmu části p.p.č. 257/1 v k.ú. Horní 
Temenice. 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3242/09 MJP – zveřejnění pronájmu  části p.p.č.25/1 o výměře 10,20 m2 v k.ú. Horní 
Temenice (or. u restaurace Na zastávce) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  pronajmout část p.p.č. 25/1 o výměře cca 10,20 m2 v 
k.ú. Horní Temenice za podmínek: 
- účel  pronájmu:  pozemek pod stánkem  ELVÍRA  
- sazba nájemného:  50,--Kč/m2   
- doba nájmu určitá do 30.06.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě 

veřejného zájmu 
- nájemce na své náklady upraví pozemek za účelem umístění stánku, včetně 

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

dobu trvání nájemní smlouvy  
- v případě ukončení doby nájmu bude stavba odstraněna na náklady nájemce, 

bez nároku kompenzace nákladů s jejím odstraněním 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3243/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 2066/08  

ruší 
usnesení RM č. 2066/08 ze dne 17.04.2008, kterým bylo schváleno zve řejnění  
záměru města  prodat část části p.p.č. 1229/2 o výměře cca 8350 m2, st.p.č. 5588 
o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5590 o výměře 16 m2, 
st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, st.p.č. 5432 o výměře 
12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 16 m2  a st.p.č. 5428 o 
výměře 12 m2 vše  v k.ú. Šumperk. Důvodem zrušení usnesení je přijetí nového 
záměru zveřejnění vydání příslibu prodeje shora uvedených pozemků. 
 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3244/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1229/2 a dalších v k.ú. 
Šumperk (zahrádkářská kolonie u Sumtexu) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře cca 
8350 m2, st.p.č. 5588 o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5590 
o výměře 16 m2, st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, 
st.p.č. 5432 o výměře 12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 
16 m2  a st.p.č. 5428 o výměře 12 m2 vše  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  

- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí bude uhrazeno nejméně 10 % budoucí 
kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,--Kč, po dobu nejdéle 18 měsíců 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3245/09 MJP – zveřejnění pronájmu  části p.p.č.1405/1 v k.ú. Šumperk (or. křižovatka 
ul. Lidická a Čsl. armády) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  pronajmout část p.p.č. 1405/1 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel  pronájmu:  umístění mobilního reklamního poutače  
- sazba nájemného:  z plochy reklamy 1.000,--Kč/rok   
- doba nájmu určitá do 30.03.2010 s jednoměsíční výpovědní  
- reklamní poutač nesmí  být umístěn na chodníku a jeho umístění nebude 

závadné z hlediska dopravy 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3246/09 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1996/1 v k.ú. Šumperk (or. ul. Denisova) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat  p.p.č. 1996/1 o výměře 306 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- účel  prodeje:  zázemí k domu   
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

v hodnotě  500,--Kč  kolku za zápis vlastnického práva do KN 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3247/09 MJP – prodej části p.p.č. 378/3 a dalších v k.ú. Horní Temenice (or. 
zahrádkářská kolonie -  vnitřní komunikace v Horní Temenici) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.04.2008  do 14.05.2008 dle usnesení rady města č.2065/08 ze 
dne 17.04.2008   schválit prodej  části p.p.č. 378/3 o výměře 1001 m2 v k.ú. Horní 
Temenice a části p.p.č. 368/1 o výměře 60 m2, dle GP  zak.č. 756-201/2008 p.p.č. 
378/14 o výměře 158 m2, p.p.č. 378/15 o výměře 114 m2, p.p.č. 378/12 o výměře 
302 m2, 378/13 o výměře 167 m2 a p.p.č. 378/16 o výměře 320 m2 vše v k.ú. 
Horní Temenice za podmínek :  
- účel prodeje:  plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou. 
- kupní cena: z důvodu velké svažitost 40,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena 

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

- kupující: J. a   J. U.,  bytem Šumperk   p.p.č. 378/14   o výměře 158 m2,  každý 
1/2 p.p.č. 378/15 o výměře 114 m2, L. T.,  bytem Šumperk   p.p.č. 378/12 o 
výměře 302 m2 a p.p.č. 378/13 o výměře 167 m2 a K. Š.,  bytem Šumperk   
p.p.č. 378/16 o výměře 320 m2 vše v k.ú. Horní Temenice 

- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 500,--Kč za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

- součástí kupní smlouvy  bude zřízení věcného břemene chůze přes p.p.č. 
378/13 v k.ú. Horní Temenice, pro oprávněné-vlastníky p.p.č. 378/2 a 378/16 v 
k.ú. Horní Temenice, kdy kupující p.p.č. 378/13 bude současně povinným z 
věcného břemene. Podmínky věcného břemene se nestanovují, budou 
sjednány mezi oprávněným a povinným z věcného břemene samostatně 

 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 63 – 05.02.2009 

 
16 

 

3248/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části  p.p.č. 2344 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Vančurova) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje  části p.p.č. 2344 o výměře cca   
50 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel  příslibu prodeje:  zázemí k domu , vjezd ke garážím na st.p.č. 5273-5280 

v k.ú. Šumperk  
- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- další podmínky jsou shodné s podmínkami stanovenými usn. RM č. 2801/08, 

kterým bylo schváleno zveřejnění vydání příslibu prodeje části st.p.č. 534/3      
v k.ú. Šumperk 

       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3249/09 MJP – zveřejnění prodeje podílu ve výši 5396/10000 st.p.č. 967/1 v  k.ú. 
Šumperk (or. ul. K.H. Máchy) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat  podíl o velikosti 5396/10000 st.p.č. 967/1 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje:  náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupní cena: 105,--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 správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku, který bude nedílnou 
součástí vkladu do KN 

 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3250/09 MJP – prodej části st.p.č. 1853 a dalších v  k.ú. Šumperk (při ul. Zborovské) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.11.2008  do 04.12.2008 dle usnesení rady města č. 2905/08 ze 
dne 13.11.2008 schválit prodej části st.p.č. 1853 o výměře 152 m2, dle GP zak.č. 
5508-2/2009 st.p.č. 1853 o výměře 138 m2 a p.p.č. 3147/3 o výměře 14 m2 vše v  
k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: st.p.č. 1853 - náprava majetkoprávních vztahů – pozemek pod 

domem Zborovská 12, p.p.č. 3147/3 – zázemí k domu 
- kupní cena: st.p.č. 1853 .…105,--Kč/m2, p.p.č. 3147/3 ......300,--Kč/m2, kupní 

cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do KN 
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- kupující: J. a V. B.,  podíl ve výši 163/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 

p.p.č. 3147/3,  S. S.,  podíl ve výši 166/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 
p.p.č. 3147/3, Z. a M. H.,  podíl ve výši 176/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 
1/6 p.p.č. 3147/3,  S. a  J. P.,  podíl ve výši 166/1000. st.p.č. 1853 a podíl ve 
výši 1/6 p.p.č. 3147/3,  všichni bytem Šumperk,  J. P.,  podíl ve výši 166/1000 
st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 3147/3, bytem Bludov,  a  J. T.,   podíl ve 
výši 163/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 3147/3, bytem Rapotín  

- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 500,--Kč za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3251/09 MJP – prodloužení nájmu NP Komenského 9, č.p. 810, Šumperk – nájemce 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

schvaluje 
prodloužení doby nájmu nebytového prostoru o podlahové ploše 15m ² v objektu 
bývalé základní školy na ul. Komenského 9, č.p. 810 v Šumperku, pronajatého na 
základě nájemní smlouvy ze dne 25.6.1999 městem Šumperk se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 jako pronajímatelem společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 
60193336 Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, a to na dobu určitou 
do 30.6.2010,  a dále změnu čísla účtu pro platby nájemného z účtu 30015-
1905609309/0800 na 19-1905609309/0800 a doplnění variabilního symbolu pro 
identifikaci plateb nájemného. 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3252/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes pozemek st. p. č. 1124/1 v k.ú. 
Šumperk (or. ul. Reissova) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení NN přes pozemek st. p.č. 1124/1  v k.ú. Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene  uhradí skutečnou částku za věcné břemeno  

vypočtenou na základě geometrického plánu č. 5478-569/2008 a dle usnesení 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 ve výši 790,--Kč, která 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. 5478-569/2008, 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: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3253/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 874/1 v k. ú. Dolní 
Temenice (v lokalitě za ul. Potoční) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 874/1 o výměře cca 
210 m2 v k. ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
 
- účel nájmu:  rozšíření zahrady 
- nájemné: 2,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá 
       Termín: 19.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3254/09 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemky pod silnicí III. 
třídy na ul. Temenické o celkové výměře 1 477 m2 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést formou darovací 
smlouvy   z majetku města Šumperka, 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 účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 
stavbou silnice III. třídy, tyto pozemky: 
- p.p.č. 100/7 o výměře 16 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
- p.p.č. 104/11 o výměře 218 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
- p.p.č. 285/4 o výměře 51 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
- p.p.č. 920/14 o výměře 165 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
- p.p.č. 920/11 o výměře 62 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
- část p.p.č. 39/2 o výměře 159 m2 v k. ú. Dolní Temenice, geometrickým 

plánem č. 686-584/2007 ze dne 28. 5. 2008 označená jako p.p.č. 919/21         
o výměře 159 m2 
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- část p.p.č. 274/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Dolní Temenice a část p.p.č. 274/3 o 
výměře 671 m2 v k. ú. Dolní Temenice, geometrickým plánem č. 686-584/2007 
ze dne 28. 5. 2008 sloučené a označené jako p.p.č. 919/24 o výměře 688 m2 

- část p.p.č. 285/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Dolní Temenice, geometrickým plánem 
č. 686-584/2007 ze dne 28. 5. 2008 označená jako p.p.č. 285/6 o výměře       
4 m2 

- část st.p.č. 15/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Horní Temenice, část p.p.č. 16/2 o 
výměře 80 m2 v k. ú. Horní Temenice, část p.p.č. 16/6 o výměře 26 m2 v k. ú. 
Horní Temenice a část p.p.č. 16/7 o výměře 6 m2 v k. ú. Horní Temenice, 
geometrickým plánem č. 712-584/2007 ze dne 27. 5. 2008 sloučené a 
označené jako p.p.č. 1275/22 o výměře 114 m2 

        
Termín: 19.02.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3255/09 MJP – prodej části p.p.č. 1553/4 v k. ú. Šumperk (or. za stavbami řadových 
garáží při ul. Jesenické) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3155/09 ze 
dne 15. 1. 2009, schválit prodej části 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 
- kupující: ACTUEL a.s., se sídlem Praha 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 160 00, 

IČ: 28210328 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- 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 

- kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne provedení zápisu 
vlastnického práva k pozemkům v areálu spol. ZAPA beton a.s. do katastru 
nemovitostí, za účelem jejichž odprodeje byla mezi spol. ZAPA beton a.s. a 
spol. ACTUEL a.s. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 
27.12.2007 ve znění dodatků č. 1 až č. 3, nejpozději však do 31. 12. 2009. O 
provedení vkladu vlastnického práva kupující prodávajícího písemně 
bezodkladně vyrozumí. 

 
Termín: 12.03.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3256/09 MJP – pronájem části p. p.č. 1553/4 v k. ú. Šumperk (or. za stavbami garáží 
při ul. Jesenické) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3157/09 ze 
dne 15. 1. 2009, pronájem části 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 
- případné oplocení pronajatého pozemku zajistí na své náklady nájemce 
- případnou údržbu a kácení stromů provede na své náklady nájemce. Město 

Šumperk přenese za tímto účelem na nájemce právo vlastníka pozemku 
požádat o vydání rozhodnutí k údržbě a kácení stromů. 

 
Termín: 30.06.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3257/09 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v lokalitě PZ  IV  za účelem zemědělské 
velkovýroby 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 1040/1 o výměře 20 326 
m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11 378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2 088 m2, p.p.č. 
1041/2 o výměře 2 102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16 606 m2, p.p.č. 1040/5 o 
výměře 8 467 m2, p. p. č. 1040/7 o výměře 1 076 m2, p. p. č. 1041/3 o výměře 16 
008 m2, p.p. č. 1041/4 o výměře 9 087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18 465 m2, 
p.p.č. 1040/6 o výměře 1 112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o 
výměře 21 063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1 121 m2 a p.p.č. 2183/3 o výměře 6 
280 m2 vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: určitá od 1. 3. 2009 do 31. 10. 2009 
- nájemné: 6.213,--Kč k celku za celou dobu nájmu 
 

Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3258/09 MJP – správa majetku - ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor         
v budově Temenická 2783/93 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 1. 12. 2003 
mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a Jaroslavou Stalmachovou, bytem Jugoslávská 11, Šumperk, 
787 01, IČ: 43981496 jako nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory na ulici Temenické 93, č.p. 2783 na parcele 

p.č. st. 610/1 v k.ú. Dolní Temenice, označené jako kadeřnictví 
a solárium o celkové podlahové ploše 93,4m² 

 
Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 28.2.2009 
 

Termín: 27.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3259/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1354/10 a p.p.č. 1354/13 v k.ú. Šumperk (Javoříčko) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy splaškové kanalizace  přes pozemek p.č. 1354/13 a 
p.p.č. 1354/10  v  k.ú.   Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Manželé R. a L. K., , bytem Šumperk,   PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 550,--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  komunikace  a zeleně před zahájením  
stavebních 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 
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- před započetím prací je nutné vytyčit všechna podzemní vedení v místě 
stavby 

- připojení jednotlivých sítí bude projednáno s příslušným majitelem sítě 
- 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
Termín: 31.03.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3260/09 MJP – stanovení nájemného z pozemků pro rok 2009 

schvaluje 
stanovit nájemné z pozemků pro rok 2009, v sazbách pro daný účel :   
   
1. pozemky k podnikatelským účelům               
    I.   zóna          550,--Kč/m2/rok  
    II.  zóna         275,--Kč/m2/rok 
    III. zóna        110,--Kč/m2/rok 
    IV. zóna                   55,--Kč/m2/rok 
 
2. pozemky k zahrádkářským účelům             
    v zahrádkářské kolonii           2,--Kč/m2/rok                                     
    individuálně pronajaté          2,--Kč/m2/rok                                      
 
3. pozemky  u obytných domů                                                                    
    oplocené zahrady          2,--Kč/m2/rok                          
    vymezený užitný prostor k domu (sušáky, přístupy, klepače)1,--Kč/m2/rok 
    volná zelená plocha u domu           1,--Kč/k celku/rok        
 
4.  pozemky pod stavbami  
     v zahrádkářské kolonii          5,--Kč/m2/rok                    
     pod garážemi                                   20,--Kč/m2/rok  
           + 50,--Kč/rok poplatek z přístupových ploch                                                                                
     pod ostatními stavbami             20,--Kč/m2/rok                                                
       
5. pozemky pod obytnými domy                                           20,--Kč/m2/rok               
     
6. pozemky pro účely umístění reklamy, inzertní skříňky 
    výměra plochy reklamy, inz. skříňky do 1,5 m2 včetně    1.000,--Kč/rok    
    výměra plochy reklamy, inz. skříňky nad 1,5 m2              3.000,--Kč/m2/rok          
 

Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3261/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1257/88 v k.ú. Šumperk (ul. Svatováclavská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy přípojky vodovodní, splaškové kanalizace, elektro NN 
a plynu   přes pozemek p.č. 1257/88  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: 
A. a L. B. , bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  650,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení 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, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
Termín: 30.04.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3262/09 MJP – zmocnění k uzavírání smluv a k udělování souhlasů 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 2. 2009 
majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti udělování souhlasu vlastníka k 
instalaci služeb dodavateli služeb spojených s užíváním pronajatého bytu či 
nebytového prostoru ve vlastnictví města Šumperk (např. instalace satelitu, 
internetu, telefonní linky apod.). Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního 
odboru podpisové právo k udělení těchto souhlasů vlastníka.   
 

Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3263/09 MJP – zmocnění k uzavírání smluv a k udělování souhlasů 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 2. 2009 
majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti uzavírání příloh ke smlouvě o 
poskytování služeb v oblasti životního prostření (svoz odpadů a vynášení 
popelnic) ze dne 17. 12.2008. Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního 
odboru podpisové právo k uzavření této přílohy.   
 

Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3264/09 MJP – zmocnění k uzavírání smluv a k udělování souhlasů 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 2. 2009 
majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti udělování souhlasu pronajímatele 
města Šumperka s provedením stavebních úprav, oprav a technického 
zhodnocení na majetku města Šumperka v areálu nemocnice v Šumperku a 
způsobem výběru zhotovitele stavebních úprav, nájemci Šumperské 
nemocnici, a.s., a to v návaznosti na čl. V. bod 4.4. písm. b) nájemní smlouvy 
č. MP 50/2005/Pro ze dne 30. 12. 2005. Současně RM uděluje vedoucí 
majetkoprávního odboru podpisové právo k udělení tohoto souhlasu.   
 

Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3265/09 MJP – zmocnění k uzavírání smluv a k udělování souhlasů 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 2. 2009 
majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti udělování souhlasu města 
Šumperka jako vlastníka nemovitosti pro účely stavebního, územního, 
vodoprávního a jiného správního řízení na základě žádosti účastníka 
příslušného řízení za podmínky předchozího vyjádření odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. a oddělení správy majetku. Současně RM uděluje vedoucí 
majetkoprávního odboru podpisové právo k udělení tohoto souhlasu.   
 

Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3266/09 MJP – zmocnění k uzavírání smluv a k udělování souhlasů 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 2. 2009 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic působnost v oblasti 
uzavírání těchto smluv:  
 
- smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie 
- smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie 
- smlouvy o právu provést stavbu 
- mandátní smlouvy na autorský dozor (která se uzavírá s projektantem -

zpracovatelem projektu stavby v době realizace stavby)  
- smlouvy o zhodnocení silničního majetku  
 
Současně RM uděluje vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování 
a investic podpisové právo k uzavření těchto smluv.   
 

Termín: 06.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3267/09 Program celoživotního učení – Partnerství Comenius Regio 

schvaluje 
podání žádosti města Šumperka o grant do programu Partnerství Comenius 
Regio. 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3268/09 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2009/2010  

bere na vědomí 
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě 
Šumperk pro školní rok 2009/2010 ve dnech 26.05.2009 a 27.05.2009. 
 
 

3269/09 Prázdninový provoz MŠ v Šumperku v roce 2009  

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2009 
a v období vánoc 2009. 
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3270/09 Žádost Kina Oko Šumperk o použití investičního fondu   

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 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 minikinoserveru, v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

3271/09 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka 
k 31.12.2008 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2008. 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2008 (v tis. Kč) 
 

 
Hospodářský výsledek 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: 

Hlavní 
činnost: 

Doplňková 
činnost: 

ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše  PaedDr. Tichý 
                 

5,64    -18,74    
                   

24,38    

ZŠ Šumperk, 8. května 63  Mgr. Pavelka 
             

108,05    
                 

24,13    
                   

83,92    

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 Hynková 
               

44,05    
                  

4,65    
                   

39,40    

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 Mgr. Smýkalová 
       

3,20    
                      

0,00     
                     

3,20    

ZŠ Šumperk, Šumavská 21 Mgr. Krejčí 
               

19,62    -37,76    
                   

57,38    

MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 Bc. Šimková 
               

54,87    
 

       -1,10    
                   

55,97    

MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 Kotrašová 
             

108,87    
                 

36,42    
                   

72,45    

MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B Havlíčková 
               

94,21    
           

94,21    
                        

-      

DDM U radnice Šumperk, nám.Míru 20 PaedDr. Formánek 
             

193,26    
               

193,26    
                        

-      

Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3 Holubářová 
               

87,83         -111,97    
                 

199,80    

MěKnihovna Šumperk, 17.listopadu 6 Mgr. Daňková 
             

182,46    
                 

96,97    
                   

85,49    
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3272/09 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za 
rok 2008 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2008 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 103 odst. 4 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

3273/09 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského 
úřadu Šumperk (budova radnice – nám. Míru 1, Šumperk) dne 10. b řezna 2009. 
 
       Termín: 10.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3274/09 Pronájem pódia 

schvaluje 
ideový záměr města Šumperka zapůjčit si pódium pro pořádání kulturních akcí ve 
městě Šumperku na dobu 3 měsíců červen, červenec, srpen 2009 a nákupu     
500 ks plastových židlí pro hlediště související se zapůjčeným pódiem. 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3275/09 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2008 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností“ informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2008. 
 

3276/09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění agendy spisových materiálů s obcí 
Zábřeh 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě z 31.3.2004 o zajištění agendy spisových 
materiálů s městem Zábřeh. 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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3277/09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění agendy spisových materiálů s obcí 
Mohelnice 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42/2004/KT z 31.3.2004 o zajištění agendy 
spisových materiálů s městem Mohelnice. 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

3278/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení 
Temenická 104, Šumperk: 
- S. G.,  zast. opatrovníkem, paní I. J.,  byt č. 3 o velikosti kk+1 obytných 

místností 
 

       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3279/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Temenická 
104, Šumperk: 
- S. G.,  zast. opatrovníkem, paní I. J.,  byt č. 4  o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3280/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu k 18.02.2009: 
- M. K.  k bytu č. 209 na ulici Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3281/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení 
Temenická 104, Šumperk: 
- L. Ř.  k bytu č. 1 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2009 do 28.02.2011 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3282/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení 
Temenická 104, Šumperk: 
- M. K.  k bytu č. 7 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2009 do 28.02.2009 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3283/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení 
Temenická 104, Šumperk: 
- J. K.  k bytu č. 5 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2009 do 28.02.2011 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3284/09 Návrh na změnu rámcové smlouvy 

schvaluje 
změnu rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk mezi 
Městem Šumperk, zast. Mgr. Zdeňkem Brožem, starostou města a Pontis 
Šumperk, o.p.s., zast. Ing. Markem Zapletalem, předsedou správní rady. 
 
       Termín: 05.02.2009 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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3285/09 Žádost obyvatel „Domu s pečovatelskou službou Markéta“ 

bere na vědomí 
1. žádost obyvatel DPS Markéta ze dne 18.11.2009 
2. stanovisko správní rady Pontis Šumperk, o.p.s. 
 
 

3286/09 Žádost obyvatel „Domu s pečovatelskou službou Markéta“ 

doporučuje 
správní radě společnosti Pontis Šumperk, o.p.s., seznámit výbor obyvatel  DPS 
Markéta se stanoviskem správní rady Pontis Šumperk, o.p.s., s tím, že stanovisko 
RM je totožné. 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta           1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 

  


