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      Spis. zn.: 22064/2009 
                 č.j.: 24760/2009 

U S N E S E N Í  

z 65. schůze Rady města Šumperka konané dne 12.03.2009 
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.  
       

3420/09 Doplnění usnesení RM č. 3412/09 – prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení Temenická 109, Šumperk 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3412/09 ze dne 26.2.2009 takto: Do uvedeného 
usnesení se doplňuje adresa domu zvláštního určení: Temenická 109, Šumperk.  
 
       Termín: 13.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3421/09 Oprava usnesení RM č. 3372/09 – veřejná finanční podpora 2009 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3372/09 ze dne 26.02.2009 takto: 
 
Řecká obec Šumperk, 8. května 22, Šumperk 
opravuje se účel použití - z účelu:  na letenku, cestovní pojištění  
na účel:  na činnost 
 
 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s., Jesenická 61, Šumperk  
opravuje se účel použití - z účelu:  na letenku, cestovní pojištění  
na účel:  na činnost 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

3422/09 MJP – pronájem části pozemku p.č. 2347 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
pronájem nájemci MIROS Dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice – 
Polabiny, IČ: 25267329, zast. Ing. Rostislavem Šindlerem, ředitelem společnosti, 
pro účely využití jako zařízení staveniště při realizaci akce rekonstrukce ul. J. 
z Poděbrad v Šumperku v rozsahu: 
- část p.č. 2347 o výměře 970 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou od 16.03.2009 

do 31.05.2010 při ulici Langrova (parkoviště Hansa) 
- výše nájmu 200.000,--Kč za celou dobu nájmu 
- úhrada parkovného na účet PMŠ, a.s. 

       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3423/09 MJP – výpůjčka části pozemků p.č. 447 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
výpůjčku části pozemků vypůjčiteli MIROS Dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, 
Pardubice – Polabiny, IČ: 25267329, zast. Ing. Rostislavem Šindlerem, ředitelem 
společnosti, 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 výměře 980 m2 na dobu určitou od 01.04.2009 

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

1900/8 o výměře 416 m2, vše v k.ú. Šumperk, celkem o výměře 974 m2 na 
dobu určitou od 01.04.2009 do 31.12.2009 při ulici Pod Vyhlídkou (parkoviště u 
garáží) 

 
- p.č. 2009/2 v k.ú. Šumperk o výměře 392 m2 na dobu určitou od 01.04.2009 do 

30.04.2010 při ulici Reissově (parkoviště kotel) 
 

- část p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk o výměře 103 m2 na dobu určitou od 
01.04.2009 do 30.04.2010 při ulici nám. Jana Zajíce (býv. kasárna – u objektu 
prodejny koberců) 

 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3424/09 MJP – pronájem části pozemku p.č. 231 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
pronájem části pozemku nájemci MIROS Dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, 
Pardubice – Polabiny, IČ: 25267329, zast. Ing. Rostislavem Šindlerem, ředitelem 
společnosti,  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 výměře 12 m2 na dobu určitou od 16.03.2009 

do 31.05.2010 při ulici nám. Republiky (za trafostanicí) 
 
- výše nájmu 47.000,--Kč za celou dobu nájmu 

 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3425/09 Rekonstrukce ul. J. z Poděbrad – přístupy pro uložení výkopků  

ukládá 
PMŠ, a.s., zahájit z důvodu časové neodkladnosti práce spojené se stavbou 
rekonstrukce ul. J. z Poděbrad  - vybudování provizorních přístupů pro uložení 
výkopků a jejich úpravu (Tyršův stadion) a schvaluje využít na financování těchto 
prací mimořádný výnos PMŠ 200 tis.Kč. 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

3426/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2009 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtu města do rozpočtového opatření č. II roku 
2009 částku 200 tis. Kč do rozpočtu PMŠ, a.s., na rok 2009 na posílení kapitoly 
veřejné komunikace.  
 
       Termín:  30.04.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

3427/09 MJP – podmínky pro pronájem stánků 

schvaluje 
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída 
v Šumperku pro období od 15.04.2009 do 07.11.2009 v rozsahu: 
počet stánků: max. 7 ks 
umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17. listopadu při parku Sady 1. 

máje 
nájem stánku: 100,--Kč/stánek/den 
kauce:  15.000,--Kč/stánek/nájemce je držitel ŽL 
doba nájmu: od 15.04.2009 do 07.11.2009 
 
provozní doba: od 6:30 do 19:00 hod. – pracovní dny 
 od 6:30 do 12:00 hod. – sobota 
omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny 
 

       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3428/09 MJP – májové oslavy 

bere na vědomí 
pořádání Májových oslav a pořádání 8. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v Sadech 1. Máje dne 01.05.2009 v rozsahu dle projednané žádosti 
pořadatele. 
 
Pořadatel akce:  JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12 Šumperk 

IČ: 25396463, zast. Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem 
společnosti 
 

 

3429/09 MJP – májové oslavy 

schvaluje 
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem města při konání májových oslav a pro 8. 
šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce JAM PROMOTION, 
s.r.o., Třebízského 1514/12 Šumperk, IČ: 25396463, zast. Ing. Dušanem 
Slavíkem, jednatelem společnosti, formou smlouvy o výpůjčce. 
 
       Termín: 12.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3430/09 MJP – předzahrádky  

bere na vědomí 
průběžnou zprávu PMŠ, a.s., o využití části pěší zóny pro umístění předzahrádek 
pro letní sezónu 2009. 
 
 

3431/09 MJP – rekonstrukce části přípojek splaškové kanalizace 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 částku 
250.000,--Kč určenou na úhradu finančního příspěvku města Šumperka na 
rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace v roce 2009, v lokalitě ulic 
Krameriova, Melantrichova a část ulice 8. května v Šumperku, realizované v rámci 
podprojektu „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriova, Šumperk“. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3432/09 MJP – rekonstrukce části přípojek splaškové kanalizace 

ukládá 
odboru RÚI zajistit v případě realizace finanční podpory města Šumperka při 
rekonstrukci přípojek splaškové kanalizace v lokalitě ulice Krameriova, 
Melantrichova a část ulice 8. května v Šumperku, v rámci podprojektu 
„Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriova, Šumperk“, technický dozor 
při rekonstrukci přípojek splaškové kanalizace v dané lokalitě, spočívající zejména 
v odsouhlasení řádného provedení přípojky splaškové kanalizace a odsouhlasení 
délky přípojky splaškové kanalizace. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3433/09 Zahraniční studijní cesta 

schvaluje 
účast místostarostů Ing. Marka Zapletala a Ing. Petra Suchomela na zahraniční 
studijní cestě do Francie – Provence, pořádané Sdružením historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, ve dnech od 1.5.2009 do 9.5.2009. 
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

3434/09 Veřejná finanční podpora 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka Vlastivědnému muzeu Šumperk, p.o., na provozování Regionálního a 
městského informačního centra za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
       Termín: 18.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3435/09 Veřejná finanční podpora 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka Vlastivědnému muzeu Šumperk, p.o., na provozování  stálé dohlížecí a 
průvodcovské služby v kostele Zvěstování Panny Marie za podmínek uvedených 
ve smlouvě. 
       Termín: 18.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                      1. místostarosta  


