
RM 67 – 26.03.2009 

 
1 

Spis. zn.: 27680/2009 
                 č.j.: 30442/2009 
 

U S N E S E N Í  

z 67. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.03.2009 
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.  

3437/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2009: 
příjmy ve výši    21.020 tis. Kč 
výdaje ve výši   21.309 tis. Kč 
 
příjmy celkem   906.026 tis. Kč 
výdaje celkem   864.838 tis. Kč 
 
       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3438/09 Zajištění provozu pokladny města Šumperka v budově společnosti PMŠ, 
a.s., na ul. Slovanské 21, Šumperk 

schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy o zajišťování provozu pokladny města Šumperka 
v budově společnosti Podniky města Šumperka, a.s., na ulici Slovanské 21, 
Šumperk, mezi: 
1/ Městem Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, jako mandantem 
 
2/ Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, jako 
mandatářem 

 
za podmínek: 
- doba trvání smlouvy: neurčitá 
- počátek platnosti a účinnosti smlouvy: od 1.4.2009 
- výpovědní lhůta: 12 měsíců 
- předmět smlouvy: zajištění provozu pokladny města Šumperka 
- odměna za správu: 1.000,--Kč včetně DPH/měsíc 
- splatnost odměny: ve dvou splátkách, a to v měsíci lednu a červenci  běžného 

roku 
- pokladna je povinna dodržovat pokladní limit stanovený radou města  
- město Šumperk je oprávněno prostřednictvím odboru FaP provádět 2x ročně  

namátkovou kontrolu pokladní  hotovosti  
- zaměstnanec  pokladny zajistí nulový zůstatek pokladny k 31. 12. běžného 

roku  
       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
         Ing. Répalová 
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3439/09 Pokladní limity 

ruší 
usnesení RM č. 2377/08 ze dne 26.6.2008 ke stanovení denních pokladních 
limitů. 
       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3440/09 Pokladní limity 

stanoví 
denní pokladní limity jednotlivých pokladních knih: 
- pokladny kanceláře tajemníka   100.000,--Kč 
- pokladna odboru SOC                 60.000,--Kč 
- pokladna městské policie              40.000,--Kč 
- pokladna u PMŠ a.s.                    50.000,--Kč 
 
V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do 
následujícího pracovního dne. 
       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3441/09 Daň z přidané hodnoty 

schvaluje 
1) navýšení cen u ekonomických činností města o příslušnou sazbu DPH 
s účinností od 1.4.2009. Jedná se především o tyto činnosti: 
- věcná břemena 
- budoucí věcná břemena 
- prodej propagačních materiálů a předmětů 
- vstupné - průvodcování městem 
- prodej nepoužitelného nábytku, aut a věcí nalezených 
- kopírování pro veřejnost 
- krátkodobé pronájmy zasedacích místností, prodejních stánků a jiného 

inventáře 
- úkony u svateb 
- příjmy z reklamy 
- zveřejňování na úřední desce (dražby) 
- prodej vlastního software  
- separace odpadu, likvidace hliníkových značek 

 
2) u pronájmů pozemků, staveb a nebytových prostor bude částka pronájmu 
navýšena o sazbu DPH pouze u plátců DPH s významnou částkou za pronájem 
nebo významným rozsahem předmětu pronájmu, a to na základě posouzení a 
doporučení daňové poradkyně. 
       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3442/09 Expozice čarodějnických příběhů 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku 
„Expozice čarodějnických příběhů“ vyloučit firmu A I V R – A. Friedrich, sdružení, 
Výstaviště Černá louka, Ostrava, z další účasti ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3443/09 Expozice čarodějnických příběhů 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Expozice 
čarodějnických příběhů“ zhotovitelem expozice firmu TOMOLA CZ s.r.o., 
Daliborova 16/491, Ostrava. Nabídková cena je 4.985.267,--Kč včetně DPH. 
 

       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3444/09 Expozice čarodějnických příběhů 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2010 částku 1,3 mil. 
Kč na dofinancování realizace  „Expozice čarodějnických příběhů“. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

3445/09 Modernizace sportoviště u 6. ZŠ ul. Šumavská 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

na akci „Modernizace sportoviště u 6. ZŠ, ul. Šumavská“ včetně základních 
údajů ze zadávací dokumentace 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Lubomír Krejčí, Ing. Barbara 
Zapletalová, Ing. Jiří Frys 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, RNDr. Zuzana Bendová, Ing. Tomáš 
Luskač, Ing. Monika Tomanová 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3446/09 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města za rok 2008 

doporučuje ZM 
schválit předloženou zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka za rok 2008. 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3447/09 Akční plán na léta 2009-2011 

doporučuje ZM 
schválit akční plán na léta 2009-2011 jako nedílnou součást Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka s doplněním parkoviště na ul. Finské. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3448/09 Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a DDM a ZpDVPP Vila Doris 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Šumperk a DDM a ZpDVPP Vila 
Doris Šumperk, za účelem realizace projektu „Rozvoj infrastruktury pro 
volnočasové aktivity v Šumperku – 1. etapa“. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3449/09 Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Šumperk a ZŠ Šumperk, Šumavská 
21, za účelem realizace projektu „Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity 
v Šumperku – 1. etapa“. 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3450/09 Omezení rozsahu projektu „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“ 

schvaluje 
vyjmutí obnovy aleje na ul. 17. listopadu z projektu „Obnova zeleně v Šumperku – 
1. etapa“. 
 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3451/09 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku        
– dodatek č. 3  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou PSK Group, spol. 
s r.o., Brno na akci: „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční 
v Šumperku“ na provedení vyrovnání nerovností fasády do maximální částky 
400.000,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3452/09 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku        
– dodatek č. 3  

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperk a č. III částku 
300.000,--Kč na akci: „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční 
v Šumperku“. 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

3453/09 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové 

dokumentace akce: „Středisko ekologické výchovy Švagrov“, včetně 
zadávacích podmínek 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Jaroslav 
Ondráček, Ing. Hana Répalová 
 
náhradníci 
PaedDr. Petr Holub, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Eva Mičkechová, Ing. Petr  
Šaj, Mgr. Milan Šubrt 

                       
- minimální seznam  zájemců: 

Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, 787 01 
REGIOPROJEKT MORAVA s.r.o., Slovanská 21, Šumperk, 787 01 
Ladislav Trčka-PROINK , Hornická 198, Staré Město, 788 32 
MARPO s.r.o., 28.října 201, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 
Mátl a Kyšák spol.s r.o., 1.máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, 756 610 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3454/09 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
2369/08, 2613/08, 2644/08, 2721/08, 2826/08, 2975/08, 3027/08, 3035/08, 
3079/08, 3080/08, 3083/08, 3096/08, 3108/09, 3111/09, 3119/09, 3138/09, 
3163/09, 3164/09, 3170/09, 3171/09, 3172/09, 3178/09, 3189/09, 3190/09, 
3191/09, 3193/09, 3194/09, 3195/09, 3196/09, 3197/09, 3198/09, 3199/09, 
3200/09, 3202/09, 3206/09, 3212/09, 3213/09, 3214/09, 3217/09, 3218/09, 
3219/09, 3221/09, 3222/09, 3228/09, 3229/09, 3230/09, 3232/09, 3233/09, 
3234/09, 3235/09, 3236/09, 3227/09, 3238/09, 3239/09, 3240/09, 3241/09, 
3242/09, 3243/09, 3244/09, 3245/09, 3246/09, 3247/09, 3248/09, 3249/09, 
3250/09, 3251/09, 3253/09, 3254/09, 3255/09, 3257/09, 3258/09, 3260/09, 
3262/09, 3263/09, 3264/09, 3265/09, 3266/09, 3267/09, 3272/09, 3273/09,  
3276/09, 3277/09, 3278/09, 3279/09, 3280/09, 3281/09, 3282/09, 3283/09, 
3284/09, 3290/09, 3303/09, 3306/09, 3314/09, 3315/09, 3316/09, 3317/09, 
3318/09, 3323/09, 3324/09, 3325/09, 3326/09, 3327/09, 3328/09, 3329/09, 
3330/09, 3331/09, 3332/09, 3333/09, 3335/09, 3336/09, 3342/09, 3343/09, 
3344/09, 3345/09, 3346/09, 3347/09, 3348/09, 3349/09, 3355/09, 3356/09, 
3357/09, 3362/09, 3364/09, 3367/09, 3368/09, 3369/09, 3370/09, 3371/09, 
3373/09, 3374/09, 3375/09, 3376/09, 3380/09, 3381/09, 3382/09, 3383/09, 
3387/09, 3413/09, 3415/09, 3416/09, 3417/09, 3418/09, 3419/09, 2886/08, 
2944/08, 3113/09, 3114/09, 3274/09, 3286/09, 3411/09. 
 

3455/09 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
2833/08  do 31.05.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
2916/08  do 31.05.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2961/08  do 30.04.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
3112/09  do 16.04.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3188/09  do 16.04.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3215/09  do 16.04.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3216/09  do 16.04.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3293/09   do 16.04.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3372/09  do 16.04.2009   Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
3377/09  do 31.03.2009   Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
 

3456/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3011/08 

ruší 
usnesení RM č. 3011/08 k pronájmu části p.p.č. 257/1 v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 67 – 26.03.2009 

 
7 

 

3457/09 Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o přípravě na jarní úklid a zajištění péče o zeleň a zprávu o plnění plánu 
zimní údržby vozovek a chodníků. 
 
    

3458/09 Volba nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s.  

RM ve věci města Šumperk jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s.,  v působnosti valné hromady: 
 
a) volí novými členy představenstva, a to s účinností od 10.6.2009: 
 
Mgr. Zdeňka Brože,  Šumperk, Vrchlického 12, PSČ  787 01 
Ing. Petra Suchomela,  Šumperk, Evaldova 1, PSČ 787 01 
Ing. Tomáše Kupku,  Český Těšín, Frýdecká 145, PSČ 737 01 
Davida Mátla,  Vikýřovice, Rybářská 568, PSČ 788 13 
Ing. Jiřího Flašara,  Šumperk, Prokopa Holého 3, PSČ 787 01 
 
b) volí novými členy dozorčí rady, a to s účinností od 10.6.2009:  
   
MUDr. Jaromíra Mikulenku,  Šumperk, Dobrovského 47, 
PSČ  787 01 
Zdeňka Zerzáně,  Šumperk, Zábřežská 24, PSČ 787 01 
RNDr. Jana Přichystala, Šumperk, Prievidzská 11, PSČ 787 01 

 
       Termín: 10.06.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  

 

3459/09 MJP – předání pozemku p.č. 999/72 v k.ú. Šumperk do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje  
předat do správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za účelem provádění 
údržby pozemek p.č. 999/72 v k.ú. Šumperk (or. ul. Vřesová, u autosalonu) ve 
vlastnictví města Šumperk. O předání a převzetí výše uvedeného pozemku do 
správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., bude sepsán předávací 
protokol.  
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3460/09 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0009/2009/Foj  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0009/2009/Foj, jehož předmětem bude zřízení věcného břemene spočívají 
v právu uložení elektro NN vedení přes p.p.č.  2110/5 v k.ú. Šumperk 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky  uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě č. VBb/0009/2009/Foj: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 800,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15 dnů 
ode dne uzavření dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0009/2009/Foj 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3461/09 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1281/3, 1282/1 a 1250, vše 
v k.ú. Šumperk, or.  Kolonie u Splavu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy 
přes pozemky p.č. 1281/3, p.č. 1282/1 a p.č. 1250 vše v k.ú. Šumperk. 
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Povinní z věcného břemene: 
SUMTEX CZ s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Mrázem, se sídlem 
Žerotínova 417/82, Šumperk, IČ: 25859617 
SUMTEX ENERGO s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Mrázem, se 
sídlem Žerotínova 417/85, IČ:  25859633 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno je časově neomezené a zřizuje se bezúplatně 
- oprávněný z věcného břemene bere na vědomí, že věcné břemeno vede přes 

p.č. 1250, na které je mostek, jehož nosnost je 5t 
- geometrické zaměření věcného břemene hradí na své náklady oprávněný z 

věcného břemene 
- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 

známku na vkladové řízení na KÚ 
      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3462/09 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1168/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. Žerotínova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající        
v právu uložení a správy plynové  STL přípojky přes pozemek p.č.  1168/2     
v k.ú.   Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
P. V.,  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  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 
- investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., k fyzickému 

předání komunikace před zahájením výkopových prací  
- před zahájením prací je investor povinen zjistit a vytýčit všechna podzemní 

vedení v místě stavby  
- budou dodrženy všechny stanovené normy a technologické postupy 

uvedené v technické zprávě 
- ihned po provedení prací bude pozemek uveden do původního stavu 
- konečná úprava povrchů zeleně bude provedena dle přílohy ke smlouvě  o 

výpůjčce části veřejné zeleně uzavřené se správcem komunikací tj. PMŠ, 
a.s. 

- investor je povinen před započetím prací uzavřít smlouvu o výpůjčce dle 
OZV č. 1/2008 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
      Termín:  31.05.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3463/09 MJP - zveřejnění prodeje objektu č.p. 2766 na st.p.č. 636 a pozemku pod 
domem st.p.č. 636 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat budovu č.p. 2766 na st.p.č. 636 a pozemek 
pod domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. označení 
Temenická 92 – zdravotnické zařízení) za podmínek: 
- kupující zachová stávající využití objektu 
- kupní cena budovy dle znaleckého posudku č. 1505 ze dne 10.3.2009, tj. 

3.501.820,--Kč včetně venkovních úprav-přípojek 
- kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 41.790,--Kč 
- plná úhrada kupní ceny do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

      Termín: 10.04.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3464/09 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
921/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Anglická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající        
v právu uložení a správy 1 ks vodovodní přípojky, 2 ks splaškové kanalizační 
přípojky a 2 ks elektro NN přípojky přes p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní 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: 
T. P.,  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 450,--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 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

      Termín:  31.05.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3465/09 MJP - změna usnesení RM č. 2916/08 ze dne 13.11. 2008 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2916/08 ze dne 13.11.2008 týkající se uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení  a správy zemního vedení 
teplovodu, spočívající v tom, že bude vyňat pozemek p.č. 2159/5 v k.ú. 
Šumperk, dále text druhé odrážky 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 

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

 
bude nahrazen textem: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 40.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0010/2008/Foj, částka byla 
vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM 
č. 559/07 ze dne 13.12.2007. Skutečná částka za VB činí 47.002,--Kč. Částka 
byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. 
ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a GP č. 5460-282/2008. Rozdíl mezi cenou 
zálohovou a skutečnou, který  činí  doplatek ve výši 7.002,--Kč,  uhradí strana 
oprávněná z věcného břemene do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o  zřízení 
věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN. 

Ostatní text zůstane beze změny. 
      Termín: 31.05.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3466/09 MJP - zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk, or. ul. B. 
Václavka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1450/7 o výměře  621 m2   
k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada u domu B. Václavka 8 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude budoucími kupujícími 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši nejméně 10.000,--Kč, dále bude kupní 
cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu nejdéle 36 měsíců 

 
      Termín: 06.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3467/09 MJP - zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 920/3 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
ul. Sládkova u Kapličky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 920/3 o výměře cca    
30 m2 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: vybudování zpevněné plochy určené ke vjezdu a  

parkování vozidel  
- kupní cena: 450,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude budoucím kupujícím 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 50 % kupní ceny s doplatkem kupní 
ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po  uvedení stavby parkovacích 
stání a zpevněného vjezdu do užívání  

- s prodejem pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno uložení vedení 
veřejného osvětlení ve prospěch města Šumperk 

- v případě nutnosti vyvolané přeložky vedení veřejného osvětlení, bude toto 
vybudováno výhradně nákladem budoucího kupujícího  

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

      Termín: 06.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3468/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 247/2001-PŘ uzavřené dne 2. 5. 
2001 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461  
jako pronajímatelem a A. a A. N., oba bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je byt č. 2   v domě na ulici 17. listopadu 1326/5. Změna spočívá ve 
změně označení účastníka nájemní smlouvy č. 247/2001-PŘ, kdy na straně 
nájemce bude A. N.    

 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3469/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy - přechod nájmu bytu: 
- R. J.  na byt č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní 15 o velikosti 1+3 obytných 

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

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3470/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu:   
- K. H.  byt č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní 15 o velikosti 1+3 obytných 

místností 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3471/09 MJP - bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
- I. a I. H. , nájemci obecního bytu č. 19 v Šumperku na ulici Zahradní 11 a M. 

P.,  nájemcem družstevního bytu č. 1 v Bludově na ulici Školní 703  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3472/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy:   
- M. P.,  jejímž předmětem je obecní byt č. 19 v Šumperku na ulici  Zahradní č.o. 

11 o velikosti 1+2 obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 31,28  Kč/m²/měs.  

  
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3473/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- I. a I. H.  k obecnímu bytu č. 19 v Šumperku na ulici Zahradní 11  o velikosti 

1+2 obytných místností 
  

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3474/09 MJP - bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
- N. Ch.,  nájemcem obecního bytu č. 21 v Šumperku na ulici Zahradní 15 a M. a 

P. D.,  nájemci obecního bytu č. 13     v Šumperku na ulici Zahradní 15. 
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3475/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy:  
- N. Ch.,  jejímž předmětem je obecní  byt č. 13  v Šumperku na ulici Zahradní 

č.o. 15  o velikosti 1+1 obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 31,25  Kč/m²/měs. 

 
- M. a P. D.,  jejímž předmětem je obecní byt č. 21 v Šumperku na ulici Zahradní 

č.o. 15 o velikosti 1+2 obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 31,25 Kč/m²/měs. 

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3476/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- N. Ch.  k obecnímu bytu č. 21 v Šumperku na ulici Zahradní 15    o velikosti 

1+2 obytných místností 
 
- M. a P. D.  k obecnímu bytu č. 13 v Šumperku na ulici Zahradní 15 o velikosti 

1+1 obytných místností 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3477/09 MJP - bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
- P. K.,  nájemcem obecního bytu č. 2 v Šumperku na ulici Banskobystrické 50 a 

D. K.,  nájemcem družstevního bytu č. 6   v Šumperku na ulici Zahradní 19. 
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3478/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy:  
- D. K.,  jejímž předmětem je obecní byt č. 2 v Šumperku na ulici 

Banskobystrické č.o. 50 o velikosti 1+1 obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu neurčitou, nájemné ve výši 31,28  Kč/m²/měs. 

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3479/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- P. K.  k obecnímu bytu č. 2 v Šumperku na ulici Banskobystrické 50  o velikosti 

1+1 obytných místností  
        Termín: 30.04.2009 

      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3480/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 4 v Šumperku na  nám. Jana Zajíce 2958/14  J. Č.  podle § 
711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3481/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1277/46 Z. H.  
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3482/09  MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 9 v Šumperku na ulici Lidické 1313/77 P. J.  podle § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3483/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 5 v Šumperku na ulici Kmochově 2322/2 D. P.   podle § 
711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3484/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 301 v Šumperku na ulici Bohdíkovské 2336/24 J. R.   podle 
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3485/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu služebního bytu (ZUŠ) v Šumperku na ulici Žerotínově 267/11       
J. R.  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3486/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 10 v Šumperku na ulici Jeremenkově 19  J.  a L. M.   podle 
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
      Termín: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3487/09 MJP -  pronájem části budovy bez čp/če – obč. vyb. na parcele st.p.č. 734      
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.3.2009 do 20.3.2009 dle usnesení RM číslo 3355/09 ze dne       
26.2.2009 pronájem části budovy bez čp/če – obč. vyb - na parcele  st.p.č. 734      
v k.ú. Šumperk, ve které je umístěno chladící zařízení pro ukládání zesnulých, a to 
za podmínek: 
 
Nájemce:  Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem Nerudova 659/18, 

787 01 Šumperk, IČ 26878186 
Účel nájmu:   zabezpečení péče o zesnulé a provoz pohřební služby 
Doba nájmu:  neurčitá, počínaje dnem 20.4.2009 s výpovědní lhůtou            

3 měsíce  
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Nájemné:   18.000,--Kč/ročně s možností valorizace o koeficient míry 

inflace od roku 2010 
Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného  
Veškeré náklady, spojené s funkcí a provozem chladícího za řízení včetně oprav, 
revizí a kontrol hradí nájemce. 
      Termín: 19.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3488/09 MJP - předložení ročního vyúčtování správy budovy s 12 b.j. při ul. 
Prievidzské  29 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. o ročním vyúčtování správy 
budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzská 2994/29 v Šumperku ze dne 27.2.2009 a tvorby 
fondu oprav ze dne 27.2.2009 za rok 2008 dle ujednání smlouvy o správě domu s 
byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, ul. Prievidzská, č. orient. 29 ze 
dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2004. 
 
      Termín: 26.03.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3489/09 MJP - předložení ročního vyúčtování správy budovy s 24 b.j. při ul. 
Prievidzská  25, 27 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. ze dne 27.2.2009 o ročním 
vyúčtování správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 v 
Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 2008 dle ujednání smlouvy o správě domu 
ze dne 1.7.2004. 
 
      Termín:  26.03.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3490/09 MJP - smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1268/40 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Blanická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1268/40 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 
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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, zastoupena na základě plné moci ze dne 
17.10.2008 evid. č. 0199/2008 společností ENCO group, s.r.o., zastoupena Irenou 
Štoplovou, se sídlem Olomouc, Kosmonautů 989/8, PSČ 772 11, IČ: 268 28 570 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradil za uložení věcného břemene částku ve 

výši 200,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0049/2008/Foj, skutečná částka za věcné břemeno vypočtena  
na základě geometrického plánu č. 5510-18/2009 a dle usnesení ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 
činí 216,--Kč, rozdíl – doplatek ve výši 16,--Kč bude  uhrazen 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. 5510—18/2009, 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: 30.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3491/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1450/7 o výměře    
395 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu B. Václavka 8 v Šumperku).  
Účel pronájmu:  přístupy k domu a zelená plocha u domu B. Václavka 8, Šumperk
  
      Termín: 06.04.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3492/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  pronajmout část pozemku parcela č. 1450/7 o výměře      
34 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu B. Václavka 8 v Šumperku).  
Účel pronájmu:  zahrádkářská činnost 
 
      Termín: 06.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3493/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  pronajmout část pozemku parcela č. 1450/7 o  výměře     
66 m2  v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu B. Václavka 8 v Šumperku).  
Účel pronájmu:  zahrádkářská činnost, pozemek pod stavbou balkonu, pozemek  

     pod zpevněnou plochou pro účely parkování vozidla 
 
      Termín: 06.04.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

3494/09 MJP - zveřejnění prodeje st.p.č. 5533 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul.                    
J. z Poděbrad 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 5533 o výměře 18 m2, st.p.č. 5534            
o výměře 17 m2, p.p.č. 5535 o výměře 17 m2, st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 
5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2 
vše  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 500,--Kč/m2   
- podmínkou prodeje pozemků pod stavbami garáží je povinnost kupujícího 

sjednat si za účelem vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno            
s vlastníkem p.p.č. 1965/14, st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2, vše v k.ú. Šumperk, 
kdy podmínky zřízení  věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
      Termín: 06.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3495/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČ 71011994, se sídlem Šumperk, 
Nerudova 4B, PSČ 787 01, bude na pozemcích, užívaných na základě smlouvy 
o výpůjčce č. Obch 21/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších dodatků, tj. 
pozemek stavební parcela č. 541, pozemek stavební parcela č. 2050, pozemek 
parcela č. 453, pozemek parcela č. 456/2 a pozemek parcela č. 1609/2, všechny  
v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les.  



RM 67 – 26.03.2009 

 
20 

 
Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného 
zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace 
podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi. Současně bude výše uvedená  příspěvková organizace nositelem i 
případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit náklady spojené             
s kácením, náhradní výsadbou apod. 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3496/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. 21/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších 
dodatků, kdy se čl. IV. výše uvedené smlouvy o výpůjčce doplňuje o následující 
ustanovení: 
Vypůjčitel je oprávněn na základě předchozího souhlasu Města Šumperka 
uděleného usnesením rady města č. 3496/09 ze dne 26.3.2009 provádět péči 
o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky, souhlas půjčitele je přílohou této smlouvy. 
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3497/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, 
Evaldova 25, PSČ 787 01, bude na pozemcích, užívaných na základě smlouvy o 
výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších dodatků, tj. 
pozemek stavební parcela č. 2529, pozemek stavební parcela č. 1967, pozemek 
stavební parcela č. 4473, pozemek stavební parcela č. 3850, pozemek parcela č. 
11/7, pozemek parcela č. 11/10, pozemek parcela č. 179/2, pozemek parcela č. 
179/3 a pozemek parcela č. 1392/17, všechny v k.ú. Šumperk, provádět péči      
o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak 
realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto 
dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku 
oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na MěÚ Šumperk, odbor 
životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení ke 
kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše 
uvedená  příspěvková organizace nositelem i případně vzniklých či uložených 
povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3498/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. 1/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších 
dodatků, kdy se čl. III. výše uvedené smlouvy o výpůjčce doplňuje o následující 
ustanovení: 
Vypůjčitel je oprávněn na základě předchozího souhlasu Města Šumperka 
uděleného usnesením rady města č. 3498/09 ze dne 26.3.2009 provádět péči 
o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky, souhlas půjčitele je přílohou této smlouvy. 
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3499/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, se sídlem Šumperk, 
Prievidzská 1, PSČ 787 01, bude na pozemcích, užívaných na základě smlouvy 
o výpůjčce č. Obch 20/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších dodatků, tj. 
pozemek stavební parcela č. 427, část pozemku stavební parcela č. 80, pozemek 
stavební parcela č. 522, pozemek parcela č. 61/8, pozemek parcela č. 108/4, část 
pozemku parcela 61/11, všechny v k.ú. Dolní Temenice, provádět péči o zde 
nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace 
řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a 
následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku 
oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na MěÚ Šumperk, odbor 
životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení ke 
kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše 
uvedená  příspěvková organizace nositelem i případně vzniklých či uložených 
povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3500/09 MJP - souhlas s kácením dřevin – MŠ 

schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. 20/03/To ze dne 24. 3. 2003  ve znění pozdějších 
dodatků, kdy se čl. IV. výše uvedené smlouvy o výpůjčce doplňuje o následující 
ustanovení: 
Vypůjčitel je oprávněn na základě předchozího souhlasu Města Šumperka 
uděleného usnesením rady města č. 3500/09 ze dne 26.3.2009 provádět péči 
o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky, souhlas půjčitele je přílohou této smlouvy. 
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3501/09 MJP - výpůjčka uměleckých děl – soch – ZŠ Sluneční 38 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 67/07 ze dne 28. 12. 2007 
uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93 jako půjčitelem a Základní školou Šumperk, Sluneční 38, IČ 
00852864, se sídlem Šumperk, Sluneční 38, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, jehož 
předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o umělecké dílo – busta J.A. 
Komenského v hodnotě 40.000,--Kč umístěná na pozemku p.č. 727/12 v k.ú. 
Dolní Temenice a závazek vypůjčitele vykonávat údržbu výše uvedeného 
uměleckého díla.  
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3502/09 MJP - výpůjčka uměleckých děl – soch – ZŠ Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 65/07 ze dne 28. 12. 2007 
uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93 jako půjčitelem a Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 
00852295, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, 
jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o umělecké dílo – socha 
Mládí v hodnotě 80.000,--Kč umístěná na pozemku p.č. 328/2 v k.ú. Šumperk a 
závazek vypůjčitele vykonávat údržbu výše uvedeného uměleckého díla.  
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3503/09 MJP - výpůjčka uměleckých děl – soch – MŠ Sluníčko 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24. 3. 2003 
uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93 jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, 
PSČ 787 01 jako vypůjčitelem ve znění pozdějších dodatků, jehož předmětem 
bude rozšíření předmětu výpůjčky o umělecké dílo – socha Ptáci v hodnotě 
20.000,--Kč umístěná na pozemku p.č. 179/2 v k.ú. Šumperk a závazek 
vypůjčitele vykonávat údržbu výše uvedeného uměleckého díla.  
 
      Termín:  30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3504/09 MJP - výpůjčka uměleckých děl – soch – MŠ Veselá školka  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 20/03/To ze dne 24. 3. 
2003  uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 93 jako půjčitelem a Mateřskou školou Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, se sídlem 
Šumperk, Prievidzská 1, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem ve znění pozdějších 
dodatků, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o umělecké dílo 
– Kostky v hodnotě 20.000,--Kč umístěné na pozemku p.č. 108/4 v k.ú. Dolní 
Temenice a závazek vypůjčitele vykonávat údržbu výše uvedeného uměleckého 
díla.  
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3505/09 MJP - výpůjčka uměleckých děl – soch – Schola-Viva 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 48/03/Dr ze dne 17.7.2003 
uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93 jako půjčitelem a Základní školou pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřskou školou logopedickou Schola - Viva, o.p.s., IČ 
25827707, se sídlem Šumperk, Erbenova 16, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, jehož 
předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o umělecká díla – socha Dítě s 
panenkou v hodnotě 5.000,--Kč umístěná na pozemku p.č.st. 310 v k.ú. Dolní 
Temenice, Hlemýžď v hodnotě 5.000,--Kč a socha Labuť v hodnotě 30.000,--Kč 
obě umístěné na pozemku p.č. 564/4 v k.ú. Dolní Temenice a závazek vypůjčitele 
vykonávat údržbu výše uvedených uměleckých děl.  
 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3506/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek  
st. p. č. 1079 a budovu bez č.p./č.ev., situované na pozemku st.p.č. 1079 

schvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek st.p.č. 1079 a 
budovu bez č.p./č.ev., situované na pozemku p.č.st. 1079 (or. areál sběrného 
dvora ul. Příčná) za následujících podmínek: 
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčné 
- nájemné: 80 000,--Kč ročně 
- doba nájmu: určitá od 1.6.2009 do 31.5.2012 



RM 67 – 26.03.2009 

 
24 

 
 
- povinnosti nájemce: 

- uzavřít smlouvy na dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, telefonního 
spojení, internetu s dodavateli těchto služeb 

- spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a zajišťovat jeho 
opravy 

- zajistit ochranu pronajatého majetku 
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu  

 
      Termín: 16.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3507/09 MJP - pojištění požárního automobilu Man 

schvaluje 
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 95875438-12 o pojištění vozidel a 
dopravovaných věcí ze dne 28.2.2007, uzavřené mezi městem Šumperk a Českou 
pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, speciální požární automobil Man 
LE 10.180 4x4 z důvodu zajištění výhodnějšího pojištění u Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s., s účinností k 31.3.2009. 
 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3508/09 MJP - pojištění požárního automobilu Man 

schvaluje 
pojistit speciální požární automobil Man LE 10.180 4x4 u Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s., dle podmínek předložené nabídky, s účinností od 1.4.2009.   
 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3509/09 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene – plynovod v lokalitě za ul. 
Prievidzskou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení - středotlakého plynovodu PE DN 63 a 
středotlakých plynovodních přípojek v počtu 24 ks, včetně jeho příslušenství a 
právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek k 
pozemkům p.č.709/17, 709/25 a 709/26 v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví 
města Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461  
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oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., zastoupená na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, 
a na základě plné moci Ing.Ivo Bolkem, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Plynární 420/3, PSČ 702 72, IČ: 27768961 
 
investor: 
FORTEX-AGS, a.s., jednající místopředsedou představenstva Ing. Jaromírem 
Švédou, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92 IČ: 00150584 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
 
- skutečná částka za věcné břemeno dle GP č. 732-512/2009 ze dne 11.3.2009, 

vyhotoveném geodetickou společností Vozda, s.r.o. je vypočtena na základě 
usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007 a činí 22.185,--Kč a bude uhrazena investorem do 10 dnů ode 
dne uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním smlouvy  na 
KÚ 

- ve prospěch plynárenského zařízení bude dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „EZ“) zřízeno ochranné pásmo, a to v rozsahu dle § 68 odst. 3  EZ, 
tzn. 1 m na obě strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu bude 
zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, 
zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování 
skládek a uskladňování materiálů, není-li oprávněným z věcného břemene 
stanoveno jinak. 

- geometrické zaměření, které bude nedílnou součástí smlouvy o věcném 
břemeni, uhradí na své náklady investor plynového vedení a doloží v 
potřebném počtu vyhotovení při podpisu smlouvy o věcném břemeni  

- návrh na vklad podají oprávněný z věcného břemene, investor a povinný z 
věcného břemene společně, jeho doručení příslušnému katastrálnímu úřadu 
obstará povinný z věcného břemene, město Šumperk, bezodkladně poté, co 
mu bude uhrazena cena za zřízení věcného břemene 

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

- smlouva bude uzavřena až po udělení kolaudačního souhlasu k užívání 
plynového vedení 

      Termín:  31.05.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3510/09 MJP - zrušení usnesení RM č. 3256/09 ze dne 5. 2. 2009 a usnesení RM č. 
3418/09 ze dne 26. 2. 2009 

ruší 
usnesení RM č. 3256/09 ze dne 5.2.2009 a usnesení RM č. 3418/09 ze dne 
26.2.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
      Termín: 26.03.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3511/09 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  
- nájemce: ACTUEL a.s., se sídlem Praha 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 160 00, 

IČ: 28210328 
- 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 

 

3512/09 MJP - nezveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2169/2       
v k. ú. Šumperk, zatrubněný potok při ul. Mánesově 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 2169/2 o 
výměře cca 7 m2 v k. ú. Šumperk za účelem vybudování vjezdu na pozemek p. č. 
551/2 v k. ú. Šumperk, a to z důvodu pronájmu dané části pozemku jinému 
nájemci za účelem zahrádkářského využití. 
 
      Termín: 26.03. 2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3513/09 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2215/1 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. M. Šaje 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2215/1 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s 
právem umístit na p.p.č. 2215/1 v k.ú. Šumperk  sjezd, a to pro stavebníka Ji řího 
Zemánka, bytem Šumperk, Gen. Svobody 52, PSČ 787 01. Uzavřená smlouva 
bude nedílnou přílohou pro vydání stavebního  povolení na stavbu sjezdu, a to na 
základě § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem  
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
 
Stavebník: 
J. Z.,   bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník – investor provede stavební práce v souladu s projektovou 

dokumentací  
- pro stavební práce bude využita pouze  část pozemku p.č. 2215/1 v k.ú. 

Šumperk o celkové záboru cca  5 m2  tak, jak je vyznačeno na snímku z PD,  
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva provést stavbu  

- stavebník – investor splní podmínky vydané Policií ČR, dopravním 
inspektorátem, čj. ORSU-13574/ČJ-2008-07 

- sjezd bude vyhotoven v souladu s PD  vypracovanou Františkem Heclem 
12/2008 

- stavebník – investor splní podmínky Podniků města Šumperka, a.s., které 
budou součástí smlouvy o zřízení práva provést  

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3514/09 MJP - prodej nebytových prostor v domě or.ozn. Temenická 93 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10.2.2009 do 26.2.2009 dle usnesení rady města č. 
3239/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej nebytových prostor v budově č.p. 2783 
na st.p.č. 610/1 o výměře 205,1 m2 a pozemku pod domem st.p.č.  610/1 o 
výměře 238 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 93, za těchto 
podmínek.  
- kupující: Vašíček – pekařství a cukrářství s.r.o., Sušilova 50, 789 01 Zábřeh, 

IČ: 25396820 
- účel prodeje: provozování cukrárny 
- kupní cena  7.000,--Kč/m2, tj. 1.435.700,--Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 24.990,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

      Termín: 23.04.2009  
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3515/09 MJP - prodej nebytových prostor v domě or.ozn. Temenická 95 

doporučuje ZM 
na  základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným  
způsobem ve dnech od 10.2.2009 do 26.2.2009 dle usnesení rady města č. 
3239/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 
361/1000 na budově č.p. 2784 na st.p.č. 609/3 v k.ú. Dolní Temenice, ke kterému 
se váže reálné užívání nebytového prostoru o výměře 98,7 m2 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 361/1000 na st.p.č. 609/3 o celkové výměře 
310 m2 k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 95, za těchto podmínek: 
- kupující: L. M.,  Nový Malín  
- účel prodeje: provozování prodejny textilu 
- kupní cena: 7.000,--Kč/m2, tj. 690.900,--Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 11.750,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

      Termín: 23.04.2009  
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3516/09 MJP - prodej nebytových prostor v domě or.ozn. Temenická 95 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným  
způsobem ve dnech od 10.2.2009 do 26.2.2009 dle usnesení rady města č. 
3239/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 
639/1000 na budově č.p. 2784 na st.p.č. 609/3 v k.ú. Dolní Temenice, ke kterému 
se váže reálné užívání nebytového prostoru o výměře 174,4 m2 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 639/1000 na st.p.č. 609/3 o celkové výměře 
310 m2 k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 95, za těchto podmínek: 
- kupující: J. H.,  Uničov 
- účel prodeje: provozování prodejny spotřebního zboží 
- kupní cena: 7.000,--Kč/m2, tj. 1.220.800,--Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 20.800,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

      Termín: 23.04.2009  
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3517/09 MJP - smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1186 v k.ú. Horní Temenice, or. 
ul. Temenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a 
správy dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 1186 v k.ú. Horní Temenice 
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: 
J. a M. B.,  oba bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradil za uložení věcného břemene zálohovou 

částku ve výši 650,--Kč, skutečná částka vypočtena na základě GP č. 763-
6/2009 a dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM 
č. 559/07 ze dne 13.12.2007 činí 504,--Kč, rozdíl mezi skutečnou a zálohovou 
částkou činí přeplatek 146,--Kč, částka bude vrácena straně oprávněné z 
věcného břemene do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni 
před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v 
pěti vyhotoveních GP č. 763-6/2009, 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: 30.06.2009  
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3518/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/11 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/11 o výměře    
50 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu Denisova 4 v Šumperku).  
Účel pronájmu – zahrádkářské využití  
 

      Termín: 06.04.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3519/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/11 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/11 o výměře    
66 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu Denisova 4 v Šumperku).  
Účel pronájmu – zahrádkářské využití  

 
      Termín: 06.04.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3520/09 MJP - problematika komunikace ul. Holandské v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí  MP 20/2006/Pro/Pe, 
uzavřené dne 01.01.2006 s vlastníky stavby komunikace ul. Holandské, k 
pronájmu p.p.č. 59/2 o výměře 89 m2 (or. pozemek pod částí stavby komunikace 
ul. Holandské) a části p.p.č. 97 o výměře 43 m2 (část zeleného pásu při ul. 
Belgické, navazující na ul. Holandskou) vše v k.ú. Horní Temenice. Dodatkem 
dojde ke zúžení předmětu nájmu o část p.p.č. 97 o výměře 43 m2 v k.ú. Horní 
Temenice. Nájemci jsou povinni předmětný pozemek předat pronajímateli 
nejpozději k datu 30.06.2009 s tím, že jejich nákladem bude odstraněno stávající 
oplocení pozemku. 

      Termín:   31.07.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3521/09 MJP - problematika komunikace ul. Holandské v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout  pozemek parcela č. 701/7 o  výměře 754 m2 a 
pozemek parcela č. 59/6 o výměře 211 m2 vše v  k.ú. Horní Temenice.  
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou komunikace ul. Holandské v Šumperku  
 

      Termín: 06.04.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3522/09 MJP - problematika komunikace ul. Holandské v Šumperku 

ukládá 
odboru MJP jednat s vlastníky stavby komunikace ul. Holandské v Šumperku, 
vybudované na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 59/2, p.č. 59/6 a p.č. 701/7  
vše v k.ú. Horní Temenice, ve věci dořešení majetkoprávního narovnání různého 
vlastnictví stavby komunikace ul. Holandské a pozemků pod touto stavbou.   
 

      Termín: 31.05.2009  
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3523/09 MJP - veřejná zakázka malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk                  
– demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk – demontáž stávajícího 
výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“ zhotovitelem akce firmu OTIS a.s., IČ 
42324254, se sídlem Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav. Celková výše 
finančního plnění 1.113.600,--Kč včetně DPH za demontáž a montáž výtahu a 
paušální měsíční částka za servisní služby ve výši 1.794,--Kč včetně DPH.   
 

      Termín: 31.03.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3524/09 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu – rozšíření parkoviště   
nemocnice při ul. Zábřežské v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 568/4 – ostatní plocha, 
pozemku p.č. 568/5 – ostatní plocha a pozemku p.č. 569/8 – ostatní plocha, vše   
k.ú. Šumperk, společnost Šumperská nemocnice a.s., IČ: 47682795, zřídí pro 
stavebníka město Šumperk, IČ: 00303461, právo provést stavbu – rozšíření 
parkoviště u nemocnice při ul. Zábřežské v Šumperku.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3525/09 MJP – bytová problematika - rozšíření předmětu smlouvy o provádění úklidu 
budovy Jesenická 31 o zamykání budovy 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu objektu 
Městského úřadu – Jesenická 31 a budovy Jesenická 61, Šumperk, uzav řené se 
společností KBN servis, s.r.o., se sídlem Šumperk, K.H.Máchy 900/15, Šumperk, 
IČ: 27762271, týkající se rozšíření předmětu smlouvy o uzamykání budovy 
Jesenická 31 od 1.4.2009 bez navýšení finančních nákladů. 
 
       Termín:  31.03.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 



RM 67 – 26.03.2009 

 
32 

 

3526/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p. č. 135/1 v k. ú. 
Šumperk, or. prostor před pivnicí Holba při ul. Revoluční 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části pozemku p. č. 
135/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: úprava a rozšíření venkovní terasy a vstupního 

schodiště 
- kupní cena pozemku včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby a 

asfaltu:  800,--Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 

souhlasu ke stavbě „rozšíření venkovní terasy u restaurace“,  po zaměření 
skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
31.3.2010 

       Termín: 10. 04. 2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3527/09 MJP – prodej  p.p.č. 906/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita odtahové služby 
Vařeka, Dubovský 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 04..03.2009 do 20.03.2009 dle usnesení rady města č.3332/09 ze 
dne 26.02.2009 schválit  prodej p.p.č. 906/1 o výměře 8984 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  
- kupující:  J. P.,  bytem Bratrušov, část p.p.č. 906/1 v k.ú. Šumperk  

M. Ž.,  bytem Chromeč, část p.p.č. 906/1 v k.ú. Šumperk 
pozemek bude rozdělen na dva samostatné pozemky na základě vzájemné 
dohody k rozdělení, kdy pozemky budou nově označeny geometrickým 
plánem, který bude vyhotoven před jednáním v zastupitelstvu města   

- 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 jsou povinni respektovat uložení vedení vysokotlaku plynu, kdy toto 
právo není zapsáno v katastru nemovitostí  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

 
      Termín: 23.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3528/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č 
3487 a p.p.č. 3490 v k.ú. Nový Malín, lesní pozemky „Malínský les“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodu přes pozemek p.č. 3487 a p.p.č. 3490 v k.ú. 
Nový Malín 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 Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, PSČ 788 03, IČ: 303089 
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 36.000,--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 60 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: 
- výkopové a následné práce při rekonstrukci vodovodu povedou výhradně 

po trase vyznačené na mapě (výkres PD č.3 z paré č. 7 – celková situace 
stavby, datum 1/2008), ostatní lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny   

- šíře trasy stavby bude po její celé délce maximálně 3 m 
- před začátkem vlastních prací vyzve investor správce tj. PMŠ, a.s., k tomu, 

aby na trase stavby provedl vyznačení dřevin, které budou stavbou 
dotčeny. V návaznosti na to bude  seznam s dřevinami s hmotou hroubí (+7 
cm) předán smluvnímu dodavateli lesnických prací, který v rámci daného 
etátu provede těžbu vyznačených stromů a jejich zpracování. 

- výřez a následné zpracování dřevin s hmotou nehroubí (-7 cm) na 
vyznačené trase – po dohodě s odborným lesním hospodářem provede na 
své náklady investor. 

- bude stanoven časový harmonogram prací s ohledem na lesnické činnosti, 
které je nutno v dané lokalitě a čase provést. 

- mimo vyznačenou trasu nesmí dojít k poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů činností mechanizačních prostředků (vlastní práce či přesun). V 
případě, že k tomu dojde, bude do konce směny provedena sanace 
vhodnými prostředky. 

- pokud v trase výkopu, která povede přes porosty I. věkové třídy, dojde k 
narušení sponu a zápoje, bude doplněno dřevinami vhodnými z pohledu 
skladby a genetiky, nutno dohodnout s odborným lesním hospodá řem. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
      Termín: 30.06.2009  
      Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3529/09 MJP – výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
pozemek pod domem  Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 26/96/Pro,  
uzavřené dne 20.01.1996 s nájemci –  A. a  J. Š.,  bytem Šumperk, S. a I. N., 
bytem Šumperk, R. a K. H. ,  bytem Šumperk,  A. V.,  bytem Šumperk a N. V.,  
bytem Šumperk,  k pronájmu pozemku st.p.č. 814 o výměře 222 m2 v k.ú. 
Šumperk (or.  pozemek pod domem Nerudova 5, Šumperk), z důvodu uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní OBCH 44/2008, jejíž předmětem je příslib 
prodeje mimo jiné i předmětného pozemku st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk. 
Pozn. Paní N. V.  společně s panem A. V.  nevzniká povinnost úhrady nájemného 
od 01.01.2008, ostatním nájemcům od 01.01.2009.  

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá : Ing. Répalová 
 

3530/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
122/96/Pro ze dne 20.02.1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.1999, 
uzavřenými s nájemci –  A. a   J. Š. ,  bytem Šumperk,   B. G.,  bytem Hanušovice,  
R. a K. H.,  bytem Šumperk,  A. V. , bytem Šumperk,  a N. V.,  bytem Šumperk,    
k pronájmu pozemku p.č. 362/2 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u 
domu Nerudova 5, Šumperk), za účelem využití – vymezený prostor k domu 
Nerudova 5, Šumperk, z  důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
OBCH 44/2008, jejíž předmětem je příslib prodeje mimo jiné i předmětného 
pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Šumperk. 
Pozn. Paní N. V.  společně s panem A. V.  nevzniká povinnost úhrady nájemného 
od 01.01.2008, ostatním nájemcům od 01.01.2009.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3531/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu Nerudova 5,  Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
129/96/Pro, uzavřené dne 08.02.1996 s nájemci – R. a K. H.,  bytem Šumperk, k 
pronájmu části pozemku p.č. 362/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u 
domu Nerudova 5, Šumperk), za účelem využití – pozemek pod stavbou, z 
důvodu  uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě   kupní   OBCH 44/2008,   jejíž  
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předmětem je příslib prodeje mimo jiné i předmětného pozemku p.č. 362/1    
v k.ú. Šumperk. 
Pozn.  Nájemcům nevzniká povinnost úhrady nájemného od 01.01.2009.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3532/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu  Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
130/96/Pro ze dne 08.02.1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.1998, 
uzavřenými s nájemcem – B. G.,  bytem Hanušovice,  k pronájmu části pozemku 
p.č. 362/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Nerudova 5, 
Šumperk), za účelem využití – pozemek pod stavbou,  z  důvodu uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní OBCH 44/2008, jejíž předmětem je příslib 
prodeje mimo jiné i předmětného pozemku p.č. 362/1    v k.ú. Šumperk. 
Pozn. Nájemci nevzniká povinnost úhrady nájemného od 01.01.2009.  

 
      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

3533/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu  Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
131/96/Pro, uzavřené dne 16.02.1996 s nájemci – A. V.,  bytem Šumperk,  a N. V.,  
bytem Šumperk,   k  pronájmu části pozemku p.č. 362/1 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada u domu Nerudova 5, Šumperk), za účelem využití – 
pozemek pod stavbou, z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
OBCH 44/2008, jejíž předmětem je příslib prodeje mimo jiné i předmětného 
pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Šumperk. 
Pozn. Nájemcům nevzniká povinnost úhrady nájemného od 01.01.2008.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3534/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
132/96/Pro, uzavřené dne 08.02.1996 s nájemci –  A. a  J. Š. , bytem Šumperk,  k 
pronájmu části pozemku p.č. 362/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u 
domu Nerudova 5, Šumperk), za účelem využití – pozemek pod stavbou,  z   
důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
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OBCH 44/2008, jejíž předmětem je příslib prodeje mimo jiné i předmětného 
pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Šumperk. 
Pozn. Nájemcům nevzniká povinnost úhrady nájemného od 01.01.2009.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3535/09 MJP – výpověď  nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti, or. 
zahrada u domu  Nerudova 5, Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
172/96/Pro ze dne 02.09.1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.1998, 
uzavřenými s nájemci – A. a  J. Š.,  bytem Šumperk,   B. G.,  bytem Hanušovice,  
R. a K. H.,  bytem Šumperk,  A. V.,  bytem Šumperk,  a N. V.,  bytem Šumperk,  k 
pronájmu část pozemku p.č. 362/1 o výměře 357 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada 
u domu Nerudova 5, Šumperk), za účelem využití – zahrádkářská činnost, z 
důvodu  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní OBCH 44/2008, jejíž 
předmětem je příslib prodeje mimo jiné i předmětného pozemku p.č. 362/1 v k.ú. 
Šumperk. 
Pozn. Paní N. V.  společně s panem A. V.  nevzniká povinnost úhrady nájemného 
od 01.01.2008, ostatním nájemcům od 01.01.2009.  
 

      Termín: 30.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3536/09 MJP – změna usnesení RM č. 3385/09 - výpůjčka sousoší Zvěstování Panny 
Marie 

neschvaluje 
změnu usnesení rady č. 3385/09 ze dne 26.2.2009, týkající se výpůjčky sousoší 
Zvěstování Panny Marie z hlavního oltáře a trvá na původním usnesení RM č. 
3385/09 ze dne 26.2.2009. 

      Termín: 08.04.2009 
      Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
        Ing. Répalová  

 

3537/09 MJP – sjednání dodatku k nájemní smlouvě MP 46/2007/Pro/Vr – nájemce 
Pavel Dvouletý 

schvaluje 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 46/2007/Pro/Ve ze dne 16.07.2007, 
nájemce P. D.,  bytem Šumperk.  Dodatkem dojde k zúžení předmětu  sjednaného  
pronájmu  nájemní  smlouvou,   kdy z důvodu prodeje části 
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předmětu pronájmu bude nově sjednán pronájem části p.p.č. 556/36 o výměře 
cca 500 m2 v k.ú. Šumperk. S ohledem na upravený předmět nájmu dojde k 
úpravě nájemného od 01.01.2009 kdy nově se stanovuje nájemné na 1.000,--
Kč/ročně. 

      Termín: 31.05.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3538/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje st.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada u domu Masarykovo nám. 20, u Gymnazia 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje st.p.č. 1289/1 o výměře 528 m2     
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  bude budoucími kupujícími 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši nejméně 10 % kupní ceny, dále bude 
kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu nejdéle 36 
měsíců 

      Termín: 06.04.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3539/09 MJP – uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy – Sdružení „ Kolonie u 
Splavu“  

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy MP 13/93/Pro/Vr ze dne 25.03.1993 
ve znění dodatků č. 1, 2,3,4 a 5, nájemce Občanské sdružení „ Kolonie u Splavu“ 
se sídlem Šumperk, Temenická 15. Nájemní smlouva bude ukončena dnem 
podpisu dohody s tím, že pronajímatel tj. město Šumperk,se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, IČ 00303461 nepožaduje úhradu nájemného pro rok 2009. Důvodem 
ukončení sjednaného předmětu nájmu je schválení příslibu prodeje.  
Pronajímatel město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 0303461 a   
nájemce Občanskému sdružení „Kolonie u Splavu“ se sídlem Šumperk, 
Temenická 15, se dohodli, že pronajímatel vyplatí nájemci částku ve výši   
23.557,--Kč, což odpovídá rozdílu předplaceného nájemného, stanoveného 
dodatkem č. 5 nájemní smlouvy, skutečným nájemným za dané období a datem 
ukončení sjednaného pronájmu dle shora citované smlouvy a jejich dodatků, kdy 
tato částka bude započtena jako záloha na kupní cenu části p.p.č. 1266/2 a 
1324/2, dle GP zak.č. 5474-139/2008 p.p.č. 1324/64, p.p.č. 13245/5 a p.p.č. 
1266/9 vše v k.ú. Šumperk. 

      Termín: 31.05.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3540/09 MJP – Šumperská nemocnice,a.s. – zadávací podmínky ve řejné zakázky 
malého rozsahu „Ambulance ortopedie v I. NP pavilon C“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Ambulance ortopedie v I. NP pavilon 

C“ v areálu nemocnice v Šumperku 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan 
Šubrt, Mgr. Martin Pelnář 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Irena Bittnerová, 
Martin Juřička 

 
- seznam oslovených uchazečů: 

FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ: 787 92,            
IČ: 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ: 789 01,          
IČ: 41031024 
SAN-JV s.r.o., se sídlem  Šumperk, Lidická 2567/56, PSČ: 787 01,                 
IČ: 64618951 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3541/09 Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města 
Šumperka za rok 2008 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 2 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení 
hospodářských výsledků za rok 2008 příspěvkových organizací města Šumperka 
takto: 

              v Kč                                                                         
Název PO Dosažený HV 

 
Rezervní 

fond 
Fond 

odměn 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 19 613,34 11 613,34 8 000,00 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 3 200,00 640,00 2 560,00 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 44 045,32 24 045,32 20 000,00 
Základní škola Šumperk, 8. května 63 108 050,79 32 415,39 75 635,40 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 5 646,00 1 146,00 4 500,00 
Kino OKO Šumperk 87 834,00 87 834,00 0,00 
Městská knihovna Šumperk 182 460,70 100 460,70 82 000,00 
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk 193 257,00 97 257,00 96 000,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 94 210,00 94 210,00 0,00 
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 54 866,07 27 433,00 27 433,07 
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 108 870,12 108 870,12 0,00 

 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: ředitelé PO 
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3542/09 Žádost  Základní školy Šumperk, 8. května 63 o navýšení odpisů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve 
výši 20.827,--Kč. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

3543/09 Veřejná zakázka malého rozsahu -  „Zavedení 21. století na základní školu“, 
Vrchlického 22 

souhlasí  
- s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku výpočetní a multimediální 
techniky na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, včetně zadávacích podmínek. Název 
zakázky: Zavedení 21.století na základní školu. 

 
- s minimálním seznamem zájemců: 

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 15 – Hostivař, IČ: 481 08 375 
www.avmedia.cz, email: ostrava@avmedia.cz 
AMETHYST.CZ, s.r.o., Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Koblov, IČ: 259 04 540 
www.amethyst.cz, email: sivak@amethyst.cz 
MULTIP MORAVIA, s.r.o., Oderská 838, 742 13 Studénka-Butovice,              
IČ: 166 27 971, www.multip.cz, email: obchodni@multip.cz 
SHARP CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc-
Hodolany, IČ: 253 53 233, www.sharpcentrum.com, email: 
hovadik@sharpcentrum.com 
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

3544/09 Veřejná zakázka malého rozsahu -  „Zavedení 21. století na základní školu“, 
Vrchlického 22 

navrhuje 
člena a náhradníka hodnotící komise za město Šumperk, kteří budou současně 
plnit funkci členů komise pro otvírání obálek s nabídkami 
člen: Ing. Eva Mičkechová – vedoucí oddělení strategického rozvoje  
náhradník: Emilie Lovichová – investiční technik oddělení investic 

 
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

http://www.avmedia.cz
mailto:ostrava@avmedia.cz
http://www.amethyst.cz
mailto:sivak@amethyst.cz
http://www.multip.cz
mailto:obchodni@multip.cz
http://www.sharpcentrum.com
mailto:hovadik@sharpcentrum.com


RM 67 – 26.03.2009 

 
40 

3545/09 Veřejná zakázka malého rozsahu -  „Zavedení 21. století na základní školu“, 
Vrchlického 22 

souhlasí 
se jmenováním členů hodnotící komise, včetně náhradníků, kteří současně budou 
plnit funkci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Mgr. Ladislav Kočí, Mgr. Michal Veselý, Adéla Ondráčková, Jarmila 
Hynková, Ing. Eva Mičkechová   
náhradníci: Mgr. Martin Benda, Mgr. Jiří Nétek, Ing. Eva Kubíčková, Mgr. Ludmila 
Beránková, Emilie Lovichová  
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3546/09 Veřejná zakázka malého rozsahu – „Modernizace učeben pro rozvoj 
vzdělávání“,  Sluneční 38 

souhlasí         
- s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.                 

o veřejných zakázkách, v platném znění na dodávku výpočetní a multimediální 
techniky na ZŠ Šumperk, Sluneční 38, včetně zadávacích podmínek. Název 
zakázky: Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání.  

 
- s minimálním seznamem zájemců 

ČESKOMORAVSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY s.r.o., Na Truhlářce 22, 180 00 
Praha 8, IČ: 26 36 86 41, www.cmis.cz, email: info@cmic.cz, 
obchod@cmis.cz, machacek@cmis.cz 
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 15 – Hostivař, IČ: 481 08 375, 
www.avmedia.cz, email: ostrava@amethyst.cz 
AMETHYST.CZ, s.r.o.,  Lámař 41/12, 711 00 Ostrava Koblov, IČ: 259 04 540, 
www.amethyst.cz,  email: sivak@amethyst.cz 
SHARP CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc-
Hodolany, IČ: 253 53 233, www.sharpcentrum.com, email: 
hovadik@sharpcentrum.com 
DESIGN CIS, s.r.o., Fialova 963/12, 787 01 Šumperk, IČ: 623 60 230, 
www.design.cz, email: info@design.cz 
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3547/09 Veřejná zakázka malého rozsahu – „Modernizace učeben pro rozvoj 
vzdělávání“,  Sluneční 38 

schvaluje 
člena a náhradníka hodnotící komise za město Šumperk, kteří budou současně 
plnit funkci členů komise pro otvírání obálek s nabídkami 

  člen: Ing. Eva Mičkechová – vedoucí oddělení strategického rozvoje  
  náhradník: Emilie Lovichová – investiční technik oddělení investic 
 

       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

http://www.cmis.cz
mailto:info@cmic.cz
mailto:obchod@cmis.cz
mailto:machacek@cmis.cz
http://www.avmedia.cz
mailto:ostrava@amethyst.cz
http://www.amethyst.cz
mailto:sivak@amethyst.cz
http://www.sharpcentrum.com
mailto:hovadik@sharpcentrum.com
http://www.design.cz
mailto:info@design.cz
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3548/09 Veřejná zakázka malého rozsahu – „Modernizace učeben pro rozvoj 
vzdělávání“,  Sluneční 38 

souhlasí 
se jmenováním členů hodnotící komise, včetně náhradníků, kteří současně budou 
plnit funkci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Mgr. Ladislav Kočí, Mgr. Michal Veselý, Ing. Eva Kubíčková, Mgr. Nataša 
Smýkalová, Ing. Eva Mičkechová    
náhradníci: Mgr. Martin Benda, Mgr. Jiří Nétek, Adéla Ondráčková, Mgr. Ludmila 
Beránková, Emilie Lovichová 
 
       Termín: 27.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3549/09 Pódium pro kulturní akce 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pódium v souladu s usnesením RM č. 3274/09 
s Radkem Jandíkem, Radomilov 47, 789 63 Ruda nad Moravou, IČ: 65127838.  
Podmínky uzavření smlouvy: 
- účel nájmu: pořádání kulturních akcí 
- trvání nájmu: měsíce červen, červenec, srpen  
- výše nájemného 107.100,--Kč včetně DPH 
- souhlas s podnájmem pódia jiným subjektům – pořadatelům kulturních akcí 
 

       Termín: 10.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

3550/09 Pódium pro kulturní akce - nákup židlí 

schvaluje 
v souladu s usnesením RM č. 3274/09 nákup 500 ks židlí k pódiu pro kulturní 
akce. 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3551/09 Pódium pro kulturní akce 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtu oddělení kultury a vnějších vztahů odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů na rok 2009 do rozpočtového opatření města 
Šumperka č. III na rok 2009 částku 237.000,--Kč včetně DPH (107.100,--Kč 
pódium, 130.000,--Kč nákup židlí). 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3552/09 Pódium pro kulturní akce 

schvaluje 
svěření působnosti v souladu s § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,    
o obcích, odboru ŠKV k uzavírání: 
- podnájemních smluv (pódium) 
- smluv o nájmu (židle) 
Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
podpisové právo k uzavření těchto smluv. 
       Termín: 10.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3553/09 Pódium pro kulturní akce 

schvaluje 
vzory podnájemní smlouvy (pódium) a smlouvy o nájmu (židle). 
 
       Termín: 10.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3554/09 Prodejní cena propagačního předmětu  

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu: 
- Brožura „Procházka ze 13. do 21. století“  17,--Kč/ks 
Cena platí do 31.3.2009 včetně. 
 

       Termín: 31.03.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

3555/09 Šumperské koště (dřevěná skulptura čarodějnice na koštěti) 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s obcí Vernířovice, jejímž předmětem bude darování 
„Šumperského koštěte“ (dřevěné skulptury čarodějnice na koštěti). 
 
       Termín: 10.04.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

3556/09 Šumperské koště (dřevěná skulptura čarodějnice na koštěti) 

ukládá 
odboru ŠKV zabezpečit vrácení vyplacené zálohy na instalaci skulptury ve výši 
15.000,--Kč od paní Romany Krestýnové zpět na účet města Šumperka. 
 
       Termín: 10.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3557/09 Užívání znaku města Šumperka 

ruší 
usnesení RM č. 1010/07 ze dne 28.06.2007 (nové znění pravidel pro udělování 
souhlasu k užívání znaku města Šumperka). 
 
       Termín:  01.04.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 

3558/09 Užívání znaku města Šumperka 

schvaluje 
aktualizované znění pravidel pro povolení užívání znaku města Šumperka. 
 
       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3559/09 Užívání znaku města Šumperka 

svěřuje  
- v souladu s ustanoveními § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,   

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od  1.4.2009  odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů  působnost v oblasti udělování 
souhlasu města Šumperka k užívání znaku města Šumperka. Současně RM 
uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 
k udělování těchto souhlasů vlastníka.   

       
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb.,              

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.4.2009  odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů  působnost v oblasti uzavírání smluv             
o výpůjčce znaku města Šumperka. Současně RM uděluje vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo k uzavírání těchto 
smluv.  

       Termín: 01.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3560/09 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2008 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předloženou zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu 
Šumperk za rok 2008. 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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3561/09 Veřejná zakázka na získání provozovatele sběrného dvora 

ruší 
veřejnou zakázku na získání provozovatele sběrného dvora a ukládá veřejnou 
zakázku  znovu vypsat.        
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3562/09 Změna složení správní rady Pontis Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
ukončení členství Ing. Marka Zapletala, bytem Šumperk, Zábřežská 25, ve správní 
radě Pontis Šumperk, o.p.s., IČ: 25843907 ke dni 07.03.2009. 
 

3563/09 Změna složení správní rady Pontis Šumperk, o.p.s. 

jmenuje 
Bc. Pavlu Skálovou,  bytem Zábřeh, Na vyhlídce 20, do funkce člena správní rady 
Pontis Šumperk, o.p.s., IČ: 25843907, s účinností od 26.03.2009. 
 
       Termín: 26.03.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šmotková 

3564/09 Byty podle opatření č. 14/2007, DPS Bohdíkovská 24 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská 24: 
- J. H.  k bytu č. 209 na ulici Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.04.2009 do 31.03.2010 
 
       Termín: 15.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3565/09 Stavební práce v Geschaderově domě 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Stavební práce 
v Geschaderově domě“ zhotovitelem firmu EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 
Zábřeh. Nabídková cena je 1.282.992,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3566/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1054/09 

ukládá 
vedoucí odboru FAP předložit zadávací podmínky k výběrovému řízení na přijetí 
účelového investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta           1. místostarosta  

 


