
RM 68 – 16.04.2009 

 
1 

 
Spis. zn.: 34618/2009 

                 č.j.:  37521/2009 
 
 

U S N E S E N Í  

ze 68. schůze Rady města Šumperka ze dne 16.04.2009 
 

3567/09 MJP – změna cenového opatření na stanovení poplatků za věcná břemena 
uložená v pozemcích města 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  a usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 týkající se cenového opatření věcných břemen. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3568/09 MJP – změna cenového opatření na stanovení poplatků za věcná břemena 
uložená v pozemcích města 

schvaluje 
přijetí nového usnesení ohledně věcných břemen  
 
A. Věcná břemena spočívající v právu vstupu (chůze) a vjezdu (jízdy) pro 
právnické osoby, fyzicky podnikající osoby a fyzické osoby  
a) výše poplatku bude stanovena na základě individuálního posouzení s ohledem 
na polohu, frekventovanost, stupeň zátěže související s uplatněním věcného 
břemene, zda jde o pozemky v historickém jádru města apod. 
b) v ostatních případech bude výše poplatku stanovena na základě znaleckého 
posudku, vycházejícího z platných právních  předpisů o oceňování věcných 
břemen 
c) v případech zvláštního zřetele hodných, zejména z důvodu sociálních, při 
činnosti  neziskových organizací apod. může RM na žádost toho, jemuž se VB 
zřizuje, úplatu přiměřeně snížit 
 
B. Věcná břemena – uložení inženýrských sítí v pozemcích města Šumperka  
a) pro nepodnikající fyzické osoby, zejména k realizaci bytové výstavby, se úplata 
stanoví ve výši 40,--Kč/bm včetně DPH ve všech zónách 
b) pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající se při stanovení úplaty vychází 
z cen pro jednotlivé zóny, I.-II. zóna – 180,--Kč/bm včetně DPH, III. – IV. zóna – 
110,--Kč/bm včetně DPH 
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C. Věcná břemena – úpravy inženýrských sítí a liniových staveb 
a) V případě úprav inženýrských sítí a liniových staveb u kterých nedojde ke 
změně trasy a nevyžaduje se ani stavební povolení ani ohlášení  stavebnímu 
úřadu, po vyjádření MěÚ  odboru výstavby, odboru strategického rozvoje, ÚP a 
investic  a PMŠ, a.s., a schválení RM, uzavře odbor majetkoprávní smlouvu podle 
§ 51 občanského zákoníku  dle usnesení RM č. 3265/09 ze dne 5.2.2009 za 
předpokladu dodržení podmínek daných ve vyjádřeních shora uvedených. 
Ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) se přiměřeně použije i v tomto případě, 
jestliže smluvní partner provede opravu v jiné trase, než je uvedeno v zákresu. 
- investor – stavebník na své náklady nechá vyhotovit zaměření  výškopisu 

včetně zákresu hranic parcel 
- správce majetku, tj. PMŠ, a.s.,  provede kontrolu uložení inženýrských sítí 
b) V případě úprav inženýrských sítí a liniových staveb u kterých dojde ke změně 
trasy a vyžaduje se stavební povolení nebo ohlášení  stavebnímu ú řadu, bude 
zřízení věcného břemene za podmínek: 
- správní poplatek za zápis zřízení věcného břemene 
- investor – stavebník na své náklady nechá vyhotovit GP  
- pokud investor (žadatel o zřízení VB)  nepoužívané staré zařízení odstraní, 

bude mu poskytnuta sleva 80% stanoveného poplatku – výpočet z délky dle 
PD. Ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) se přiměřeně použije i v tomto 
případě, jestliže smluvní partner provede rekonstrukci v jiné trase, než je 
uvedeno v zákresu 

D. Zálohy na úplatu za zřízení VB  
budou počítány  ve výši 100 % předpokládané úplaty za zřízení VB dle projektu s 
tím, že konečná úplata bude vypořádána  do 90 dnů od uvedení stavby do užívání 
(dle stavebního zákona)  po předložení zaměření skutečného stavu – GP, jako 
podklad k uzavření smlouvy  
E. Smluvní pokuta 
Město může ve smlouvách uzavřených na základě tohoto usnesení  sjednat 
smluvní pokutu podle § 544 občanského zákoníku pro případ nedodržení 
smlouvou stanovených podmínek, když v důsledku porušení podmínek dojde k 
výraznému zhoršení dalšího využití pozemku. Smluvní pokuta může činit až 
100násobek úplaty stanovené podle bodu B písm. a), b) nebo bodu C písm.a), b). 
Město má právo stanovit požadavek, aby smluvní partner oznámil zástupci města 
možnost shlédnout na místě samém uložení díla liniové stavby v pozemku města 
před zahrnutím výkopu. Porušení této povinnosti může být ve smlouvě rovněž 
vázáno na smluvní pokutu. Město může zahrnout do podmínek smlouvy povinnost 
smluvního partnera  zajistit neprodleně na výzvu města přeložení trasy liniové 
stavby v pozemku města, jestliže došlo k porušení podmínek sjednaných s 
městem pro ukládání liniové  stavby. Vzhledem ke všem okolnostem  a významu  
pozemku pro město je porušení podmínek, zejména odchýlení  od projektované 
trasy, tak znehodnocující pro danou lokalitu a zájmy města, že je důvodné  
požadovat ze strany města znovu odkrytí výkupu a přeložení liniové stavby  v 
dohodnuté trase uložení. Toto opatření směřující k vynucení povinnosti smluvního 
partnera znovu provést uložení liniové stavby, nevylučuje současně použít i 
přiměřené předchozí opatření o smluvní pokutě. 
F) ve vztahu k VHZ, a.s., Šumperk, jako investorovi investičních akcí obnovy či 
budování nových liniových staveb vodovodů a kanalizací, se změnou  
dosavadních pravidel v intencích jednání zástupců města Šumperka, Hanušovic, 
Zábřeha a Mohelnice, jako akcionářů VHZ, a.s., se tyto  liniové stavby z hlediska 
evidence řídí tímto režimem: 
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- u liniových staveb VHZ, a.s., ukládaných do pozemků měst pod faktickými 

chodníky  a komunikacemi označenými v katastru nemovitostí samostatnými 
parcelními čísly při  rekonstrukci nebo pokládání nových řadů nebudou 
zapisována věcná břemena do  katastru nemovitostí 

- věcná břemena těchto staveb budou zapisována do katastru nemovitostí 
včetně vyhotovení geometrických plánů jen při umísťování liniových staveb v 
pozemcích ve  vlastnictví města mimo komunikací a chodníků , které jsou 
označeny v katastru nemovitostí  samostatnými parcelními čísly. Rozsah 
věcných břemen bude zaměřen geometrickými plány a na základě smlouvy  
budou věcná břemena zapsána do katastru  nemovitostí. V těchto případech 
ponese náklady VHZ, a.s. 

       Termín: 01.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

3569/09 MJP – zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru v budově č.p. 2785 
na st.p.č. 609/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr prodeje nebytového 
prostoru v budově č.p. 2785 na st.p.č. 609/2 o výměře 108,30 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Temenická 97) zveřejnění záměru města odprodat tento 
nebytový prostor ve veřejném výběrovém řízení. Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 771.855,--Kč (představuje 7.000,--Kč/m2 nebytového 

prostoru bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a zázemí k nebytovému 
prostoru a 105,--Kč /m2 pozemku pod domem) 

- účastník VVŘ složí kauci ve výši 5.000,--Kč, která se prvnímu z pořadí započte 
do kupní ceny, ostatním zájemcům se vrátí, pokud další v pořadí dobrovolně 
složenou kauci neponechá městu do zaplacení ceny prvým z pořadí 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100 % do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude.  

- nabízené prostory jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- možnost prohlídky NP dne 18.5.2009 od 15.30 do 16.30 hod  
- termín konání VVŘ - 25.5.2009 v 15.30 hod. v čekárně obřadní síně v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.  
 
       Termín: 01.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3570/09 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 bez výhrad. Výsledky města 
Šumperka k 31.12.2008: 
příjmy ve výši   701.974 tis. Kč 
výdaje ve výši   652.078 tis. Kč 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3571/09 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 

bere na vědomí 
- že hospodaření města v hospodářské činnosti za rok 2008 vykázalo výnosy ve 

výši 30.946 tis. Kč a náklady ve výši 49.585 tis. Kč  
- že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2008 činí 72.073 

tis. Kč  
- vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
- přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o 

ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2008 
 

3572/09 Fondy města Šumperka 

bere na vědomí 
tvorbu a použití fondů Města Šumperka v roce 2008: 
 

 
Tvorba a použití fondů města Šumperka v roce 2008   

     
     

Fond stav příjmy výdaje  stav 
 k 1.1. 2008 2008 2008 k 31. 12. 2008 

     
Sociální fond 79 469,20 2 219 632,00 2 261 944,00 37 157,20 

     
Fond životního prostředí 1 991 337,86 76 204,00 0,00 2 067 541,86 

     
Fond na úpravu zevnějšku 0,00 98 600,00 98 600,00 0,00 
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3573/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2009: 
příjmy ve výši         683 tis. Kč 
výdaje ve výši            546 tis. Kč 
 
příjmy celkem        906.709 tis. Kč 
výdaje celkem        865.384 tis. Kč 
 

3574/09 Přijetí dotace  

schvaluje 
přijetí dotace na projekt: „Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku“ z Operačního 
programu Životního prostředí, a to dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR  ve výši 570.052,--Kč a dotace z Fondu soudržnosti EU ve výši 9.690.884,--Kč. 
Registrační číslo projektu v evidenci MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00466. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3575/09 Výtěžek z provozování VHP 

bere na vědomí 
částku výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 ve výši 
3.014.825,--Kč. 
 
 

3576/09 Výtěžek z provozování VHP 

schvaluje 
použití výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely ve výši 
3.014.825,--Kč na provoz zimního stadionu Šumperk. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3577/09 Poptávka na úvěr – zrušení usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 3291/09 k poptávce na úvěr. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3578/09 Poptávka na úvěr 

ukládá 
odboru FAP poptat možnosti poskytnutí finančních produktů pro město Šumperk – 
úvěru ve výši 40 mil. Kč na dobu 3 let s možností předčasného splacení.   
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3579/09 Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2008 

bere na vědomí 
materiál „Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2008“. 
 

3580/09 Civilní ochrana 2008 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2008“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2008. 
 
 

3581/09 Zpráva o stavu požární ochrany 2008 

bere na vědomí  
zprávu o stavu požární ochrany v roce 2008.  
 
 

3582/09 Sociální situace ve městě 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperk v roce 2008 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí. 
 
 

3583/09 Prevence kriminality a „Systém včasné intervence“ 

bere na vědomí 
- vyhodnocení projektů prevence kriminality na místní úrovni za rok 2008 
- vyhodnocení „Systému včasné intervence“ v okrese Šumperk za rok 2008 
 



RM 68 – 16.04.2009 

 
7 

 

3584/09 Veřejná služba dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje  
organizování a poskytování veřejné služby dle ustanovení zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 
1.6.2009. 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3585/09 Veřejná služba dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje  
uzavření inominátních smluv dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž předmětem je zajištění bezplatného 
výkonu veřejné služby, dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro město Šumperk. 
 
Smluvní partneři města Šumperka: 
 
PONTIS Šumperk, o.p.s., 
se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01, IČ: 25843907 
 
Armáda spásy, občanské sdružení,  
se sídlem Praha-Stodůlky, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, IČ: 40613411 
 
EVJÁK s.r.o., 
se sídlem Šumperk, Hybešova 523/10, PSČ 787 01, IČ: 26836980  
 
Údržba zeleně a parků, s.r.o.,  
se sídlem Šumperk, Rooseveltova 17, PSČ 787 01, IČ: 26837391 
 
Předmět smlouvy: 
bezplatné zajištění výkonu veřejné služby, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím oslovených 
společností, jejichž povinností bude jménem města zajišťovat a realizovat výkon 
veřejné služby na území města Šumperka na základě smlouvy o výkonu veřejné 
služby dle ust. § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, které tyto společnosti uzavřou jménem města Šumperka. 
V této souvislosti bude společnostem udělena městem Šumperk plná moc. 
 
Doba trvání smlouvy: neurčitá 
 
Ukončení smlouvy: 
dohodou nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci 
kalendářního čtvrtletí. 
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Další ujednání: 
oslovené společnosti zajistí pro případné zájemce pracovní zařazení, přidělování 
práce, pro potřeby odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk budou vydávat potvrzení 
o počtu odpracovaných hodin za kalendářní měsíc, zajistí ochranné pracovní 
prostředky a případné proškolení zájemců z předpisů týkajících se bezpečnosti 
práce. 
       Termín: 01.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3586/09 Změna ve složení sociální komise RM 

bere na vědomí  
rezignaci  Taťány Pospíšilové, DiS. na funkci člena sociální komise k 30.04.2009. 
 
 

3587/09 Změna ve složení sociální komise RM 

jmenuje 
Davida Jersáka, pověřeného vedením OJ AS Šumperk, členem sociální komise 
s účinností od 01.05.2009. 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3588/09 Zadání územního plánu Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit zadání územního plánu Šumperka. 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3589/09 Nový územní plán města Šumperka – podání žádosti o dotaci a dodatek č. 2 

schvaluje 
- podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na akci: „Nový 

územní plán města Šumperka“ 
 
- uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou KNESL + KYNČL, 

s.r.o., Brno, na „Nový  územní plán města Šumperka a Změnu č. 6 ÚPSÚ 
Šumperk“   

       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 



RM 68 – 16.04.2009 

 
9 

 

3590/09 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou MIROS dopravní 
stavby, a.s., Pardubice na akci „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ na provedení 
změn do maximální částky 65.547,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3591/09 Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do maximální částky méněprací 9.060,--Kč včetně DPH ke 
SOD č. 2 IN 08 03 50 s firmou FORTEX-AGS, a.s., ze dne 14.5.2008, který bude 
řešit provedení méněprací a víceprací v rámci akce „Sběrný dvůr, ul. Příčná 
v Šumperku“. Cena díla bude dodatkem č. 2 upravena na částku 11.343.191,--Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3592/09 Hřiště u komunitního centra v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do maximální částky méněprací 3.466,--Kč včetně DPH ke 
SOD č. 2 PS 08 08 02 s firmou FORTEX-AGS, a.s., ze dne 1.10.2008, který bude 
řešit provedení méněprací a víceprací v rámci akce „Hřiště u komunitního centra 
v Šumperku“.  Cena díla bude dodatkem č. 2 upravena na částku 6.586.273,--Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3593/09 Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke SOD ze dne 11.12.2008 s firmou Údržba zeleně a parků, 
s.r.o., na akci „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“ na posunutí termínu 
výsadby nových dřevin, termín plnění do 30.11.2009. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3594/09 Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120012349, uzavřené s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na akci „Šumperk přeložky – ul. J. z Poděbrad, VNk a 
NNk“ na provedení zaštěrkování výkopů v chodnících do maximální částky 
25.000,--Kč bez DPH. 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3595/09 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 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 změn do částky  -380.693,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3596/09 Smlouva o poskytnutí dotace 

schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 
operačního programu Regionu soudržnosti Střední Morava                             
č. ÚRR D-2009/0144/0KP, mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČ: 00303461, jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, jako 
poskytovatelem finančních prostředků. 
 
Název projektu: Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku-

rekonstrukce zastávek MHD  
Prioritní osa: 1 Doprava 
Oblast podpory: 1.2. Veřejná doprava 
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00308 
 

       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
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 3597/09 Smlouva o poskytnutí dotace 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 07000864 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 a Státním fondem 
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 
00020729 na akci „Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku“. 
 
Název projektu: Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku 
Prioritní osa:  4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží 
Oblast podpory: 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady 
Registrační číslo: CZ.1.02/4.4.00/07.00466 
 

       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3598/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 
v celkové výši 400.000,--Kč T. a H. T.,  Olšany na rekonstrukci fasády domu 
Starobranská ul. č. 5.  
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3599/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2009 na 
rekonstrukci fasády domu Starobranská ul. č. 5 ve výši 106.000,--Kč. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3600/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2009 na 
rekonstrukci fasády domu Starobranská ul. č. 2 ve výši 106.000,--Kč. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3601/09 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách města 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na provádění činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách města  
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, 
Ing. Milena Peluhová 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ludmila Veselá, Mgr. Milan Šubrt, Ing. 
Jiří Andrle 
 

- minimální seznam zájemců 
František Nikolajčík, Žižkova 12A, Šumperk 
Jiří Janoušek, Olšany 144 
Jan Navrátil, Nemile 137 
Ing. Zdeněk Stojaník, Erbenova 7, Šumperk 
Miroslav Strnad, Březinova 5, Šumperk 
SAFETY PRO s.r.o., Erbenova 2, Olomouc 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3602/09 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ zpracovatele 
projektové dokumentace akce – Ladislav Trčka-PROINK, Hornická 198, Staré 
Město, PSČ 788 32. 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3603/09 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
1341/03, 2006/08, 2993/08, 3112/09, 3143/09, 3154/09, 3167/09, 3188/09, 
3215/09, 3224/09, 3225/09, 3226/09, 3231/09, 3259/09, 3287/09, 3292/09, 
3295/09, 3297/09, 3298/09, 3307/09, 3310/09, 3319/09, 3320/09, 3321/09, 
3322/09, 3337/09, 3338/09, 3340/09, 3350/09, 3351/09, 3352/09, 3353/09, 
3354/09, 3365/09, 3372/09, 3377/09, 3384/09, 3385/09, 3388/09, 3389/09, 
3390/09, 3391/09, 3393/09, 3394/09, 3395/09, 3396/09, 3397/09, 3399/09, 
3400/09, 3401/09, 3402/09, 3403/09, 3404/09, 3405/09, 3406/09, 3407/09, 
3408/09, 3409/09, 3412/09, 3420/09, 3421/09, 3423/09, 3427/09, 3439/09, 
3440/09, 3441/09, 3442/09, 3448/09, 3449/09, 3452/09, 3453/09, 3459/09, 
3463/09, 3466/09, 3466/09, 3488/09, 3489/09, 3491/09, 3492/09, 3493/09, 
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3494/09, 3506/09, 3510/09, 3512/09, 3518/09, 3519/09, 3521/09, 3523/09, 
3525/09, 3526/09, 3536/09, 3538/09, 3543/09, 3544/09, 3545/09, 3546/09, 
3547/09, 3548/09, 3549/09, 3551/09, 3553/09, 3554/09, 3556/09, 3557/09, 
3558/09, 3559/09, 3563/09, 3564/09, 3216/09, 3392/09, 3429/09, 3438/09, 
3561/09. 
 

3604/09 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2340/08 do 14.05.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3293/09 do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3398/09  do 30.04.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
3422/09  do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
3424/09  do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
3433/09  do 30.04.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
3436/09  do 14.05.2009   Zodpovídá: PaedDr. Holub 
3443/09 do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3552/09 do 14.05.2009   Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
3555/09 do 30.04.2009   Zodpovídá: PaedDr. Kola říková 
3565/09 do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3566/09  do 14.05.2009   Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

3605/09  MJP – výstavba rodinného domu na p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk,               
or. křižovatka ul. Revoluční, Chodská 

ukládá  
odboru RÚI ve spolupráci s odborem MJP v souvislosti s vyjádřením odboru RÚI 
ze dne 08.04.2009, týkajícím se vyjádření k předložené dokumentaci ze dne 
04.03.2009 – návrh řešení rodinného domu na p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk  
svolat schůzku s budoucím kupujícím K. R.,  bytem Šumperk,  a jeho projektantem 
a upřesnit si řešení výstavby RD na p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk tak, aby byly 
ujasněny podmínky v části hmotového řešení rodinného domu, které nevyhovuje.  
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
         Ing. Répalová 
 

3606/09 MJP – výstavba polyfunkčního domu na části p.p.č. 1632/9,                           
or. ul. Krameriova  

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 798/08 ze dne 19.06.2008 spočívající 
v prodloužení  předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního 
povolení, a to z data 30.03.2009 na nově stanovený termín 31.12.2009, pokud 
nebude k nově stanovenému datu předloženo povolení v souladu se stavebním 
zákonem, uhradí budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý 
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započatý měsíc, za nesplnění této smluvní podmínky, nebo využije budoucí 
prodávající sjednaného práva a od smlouvy odstoupí.  
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 0030/2008/Vr. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

3607/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na p.č. 
2255 v k.ú. Šumperk, předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2255 v k.ú. Šumperk o velikosti 30 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – 
Gastrokomplex Svět. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3608/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části zpevněné plochy na p.č. 
1273/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části zpevněné plochy na pozemku p.č. 
1273/9 v k.ú. Šumperk o velikosti 8 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11:2008 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – čajovna Vila 
Doris. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3609/09 MJP – změny cen pronájmů 

schvaluje 
změnu cen pronájmů za užívání místní komunikace a ploch veřejné zeleně dle 
usnesení RM č. 1162/07 ze dne 30.8.2007 a usnesení RM č. 2886/08 ze dne 
13.11.2008 ve výši dle projednaného návrhu – příloha č. 1 usnesení. Důvodem 
změny ceny je registrace města jako plátce DPH. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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3610/09 MJP – souhlasné prohlášení mezi Lesy ČR, s.p., Hradec Králové a městem 
Šumperk ohledně pozemku p.č. 3489 v k.ú. Nový Malín 

doporučuje ZM 
uzavření souhlasného prohlášení  o uznání vlastnického práva ve prospěch města 
Šumperka v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 Vyhlášky ČÚZK č. 27/2007 
Sb., v platném  znění,  mezi Městem Šumperk, zastoupeným Mgr. Zdeňkem 
Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a Lesy České republiky, 
s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ: 42196451, které 
zastupuje Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů České  republiky, s.p., 
z pověření zastoupené podle delegovaných pravomocí – lesním správcem panem 
Ing. Ivo Valentou, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul. 9. května 2, 789 63 Ruda 
nad Moravou ohledně pozemku p.č. 3489 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 43 976 v k.ú. Nový Malín, který je historickým majetkem 
města ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3611/09 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 10. 2004 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2004 uzavřené mezi Městem Šumperk jako 
pronajímatelem a Domem dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk jako nájemcem. Předmětem  
dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě bude zúžení předmětu nájmu o pozemek 
p.č. 150/1 v k.ú. Šumperk z důvodu zvolení jiného způsobu užívání tohoto 
pozemku Domem dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk.  
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3612/09 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek st.p.č.  994 a p.č. 150/1      
v k.ú. Šumperk, or. Komenského 9 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek st.p.č.  994 a pozemek p.č. 150/1       
v k.ú. Šumperk (or. Komenského 9) za účelem provozování venkovního hřiště, 
které bude zahrnovat sportovní hřiště, dětské hřiště a prostor pro venkovní činnost 
zájmových sdružení.  
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3613/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 29 
v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Pod Senovou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu uložení a správy vodovodní přípojky a splaškové kanalizační 
přípojky přes p.p.č. 29 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: 
R. Š.,  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 643,--Kč včetně 19% DPH, 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 

- přípojky budou uloženy do hloubky 1,5 m  
 
       Termín: 30.06.2009   
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3614/09 MJP – souhlas s úpravou dopadových ploch na pozemku p.č. 179/3,             
or. Evaldova 25 

souhlasí 
s provedením odborné opravy dopadových ploch jeslemi JEČMÍNEK, o.p.s., ve 
školní zahradě v jeslové části, tj. na pozemku p.č. 179/3, v k.ú. Šumperk, na 
vlastní náklady v hodnotě do 40.000,--Kč, přičemž JEČMÍNEK, o.p.s., vůči 
vlastníkovi předmětného pozemku  městu Šumperk nebude uplatňovat                  
v souvislosti s opravou dopadových ploch žádné finanční nároky. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3615/09 MJP – změna usnesení RM č. 3124/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH,  věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3124/09 ze dne 15.01.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 760,--Kč (19 % DPH). 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3616/09 MJP – změna usnesení RM č. 3460/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3460/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 152,--Kč (19 % DPH). 
 
       Termín: 30.06.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3617/09 MJP – změna usnesení RM č. 3528/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3528/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 6.840,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009  
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3618/09 MJP – změna usnesení RM č. 3462/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3462/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 152,--Kč (19 % DPH). 
 
       Termín: 30.06.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3619/09 MJP – změna usnesení RM č. 3465/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3465/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 1.330--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3620/09 MJP – změna usnesení RM č. 3490/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3490/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 3,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3621/09 MJP – změna usnesení RM č. 3159/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3159/09 ze dne 15.01.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 1.900,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3622/09 MJP – změna usnesení RM č. 3252/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3252/09 ze dne 05.02.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 150,--Kč (19 % DPH). 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3623/09 MJP – změna usnesení RM č. 3358/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3358/09 ze dne 26.02.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 17,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3624/09 MJP – změna usnesení RM č. 3125/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3125/09 ze dne 15.01.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 57,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3625/09 MJP – změna usnesení RM č. 3464/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3464/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 86,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3626/09 MJP – změna usnesení RM č. 3509/09, spočívající v navýšení finanční částky 
o částku 19 % DPH, věcné břemeno 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3509/09 ze dne 26.03.2009, spočívající v navýšení 
finanční částky o částku 4.215,--Kč (19 % DPH).  
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3627/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 571/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 571/6 o výměře 15 m2        
v k.ú. Šumperk (or. část zahrady u domu Vančurova 27 v Šumperku).  
Účel pronájmu:  plocha k individuálnímu využití  
 
       Termín: 27.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3628/09 MJP – prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

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. 
3235/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej bytové jednotky č. 890/4 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 35,65 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 357/10000 na společných částech domu č.p. 890 
na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 357/10000 na pozemku st.p.č. 
1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. D.,   Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 165.157,--Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,--Kč/m2, tj. 1.278,--Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,--Kč/m2 tj. 760,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč. 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3629/09 MJP – prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

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. 
3235/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej bytové jednotky č. 890/6 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 36,95 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 370/10000 na společných částech domu č.p. 890 
na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 370/10000 na pozemku st.p.č. 
1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
71 m2, za těchto podmínek:  
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- kupující: J. H.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 171.180,--Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,--Kč/m2, tj. 1.325,--Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,--Kč/m2 tj. 788,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč. 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3630/09 MJP – prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

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. 
3235/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej bytové jednotky č. 890/12 v domě č.p. 
890 (or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 54,55 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 546/10000 na společných částech domu č.p. 890 
na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 546/10000 na pozemku st.p.č. 
1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: H. a P. K.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 266.016,--Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,--Kč/m2, tj. 1.955,--Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,--Kč/m2 tj. 1.169,--Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 200.000,--Kč (tj. cca 75 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit v 
pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující budou zavázáni hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31.12. 
každého roku 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč. 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3631/09 MJP – prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

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. 
3235/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej bytové jednotky č. 890/10 v domě č.p. 
890 (or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 44,55 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 446/10000 na společných částech domu č.p. 890 
na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 446/10000 na pozemku st.p.č. 
1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. S.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 206.388,--Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,--Kč/m2, tj. 1.597,--Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,--Kč/m2 tj. 950,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3632/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3238/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/2 (ozn. jednotky: Prod  
P2) v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o celkové výměře 160,74 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1140/10000 na společných částech domu č.p. 249 
na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1140/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
- kupující: O. K.,  788 13 Vikýřovice 
- kupní cena  18.000,--Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru tj. 2,893.320,--Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 5.901,--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 
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- ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 

břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3633/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3237/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/6 (ozn. jednotky: byt č. 4)   
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o celkové výměře 98,00 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 695/10000 na společných částech domu č.p. 249 
na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 695/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
- kupující: J. K.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 465.191,--Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 3.598,--Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1.1.2008 snížená o amortizaci ve výši    

10 % činí 64.579,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3634/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3237/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/9 (ozn. jednotky: byt č. 7)   
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové výměře 
131,38 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 932/10000 na společných částech 
domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 932/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
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- kupující: J. K.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 623.641,--Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 4.824,--Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1.1.2008 snížená o amortizaci ve výši    

10 % činí 471,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.              
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu  
5 % z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3635/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3237/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/8 (ozn. jednotky: byt č. 6)   
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o výměře 84,36 m2, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 598/10000 na společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 598/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
- kupující: R. P.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 400.444,--Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 3.096,--Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5% 
z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3636/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3237/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/5 (ozn. jednotky: byt č. 3)   
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové výměře 
62,57 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 444/10000 na společných částech 
domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 444/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
- kupující: I. K.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 297.010,--Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 2.298,--Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3637/09 MJP – prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

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. 
3237/09 ze dne 5.2.2009, schválit prodej jednotky č. 249/3 (ozn. jednotky: byt č. 1)   
v domě č.p. 249  (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové výměře 
213,04 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1511/10000 na společných částech 
domu č.p. 249 na 
st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1511/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2 za těchto podmínek:  
- kupující: K. a K. T.,  Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 923.812,--Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 7.822,--Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V 
případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % 
z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
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- ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 

břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3638/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89 

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 nebytového prostoru v budově č.p. 2779 
na st.p.č. 610/5 o výměře 129 m2 a pozemku pod domem st.p.č.  610/5 o výměře 
164 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 85, za těchto podmínek.  
- kupující: P. M.,  Šumperk 
- účel prodeje: provozování vinotéky 
- kupní cena  7.000,--Kč/m2, tj. 903.000,--Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 17.220,--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. 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3639/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89 

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 nebytového prostoru v budově č.p. 2780 
na st.p.č. 610/4 o výměře 56,80 m2 a pozemku pod domem st.p.č. 610/4 o výměře 
67 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 87, za těchto podmínek.  
- kupující: H. K.,  Šumperk 
- účel prodeje: provozování prodejny zeleniny 
- kupní cena  7.000,--Kč/m2, tj. 397.600,--Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 7.035,--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 
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- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3640/09 MJP – prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89 

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 budovy č.p. 2781 na st.p.č. 610/3 a 
pozemku pod domem st.p.č. 610/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
ozn. Temenická 89 do podílového spoluvlastnictví nájemcům dvou nebytových 
prostor nacházejících se v tomto objektu za těchto podmínek:  
- 1. kupující: H. K.,  Šumperk 

Velikost podílu: 353/1000 
Účel prodeje: provozování skladu k prodejně zeleniny 
Kupní cena  7.000,--Kč/m2, tj. 112.000,--Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.705,--Kč 

- 2. kupující: J. V.,  Šumperk 
Účel prodeje: provozování zahradních potřeb 
Velikost podílu: 647/1000 
Kupní cena  7.000,--Kč/m2, tj. 205.800,--Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2, tj. 4.960,--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 

- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 
smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
       Termín: 23.04.2009  
       Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

3641/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části p.p.č. 1350/9 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.  č. 1350/9 o  výměře      
107 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domům Krapkova 2, 4, 6, 8   
v Šumperku). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, přístupy   

 
       Termín: 27.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3642/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části p.p.č. 1350/9 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1350/9 o  výměře       
110 m2  v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domům Krapkova 2, 4, 6, 8 
v Šumperku).  
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, přístupy   
 
       Termín: 27.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3643/09 MJP – výpůjčka movitých věcí Armádě spásy a společnosti PONTIS 
Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
výpůjčku movitých věcí: 
 
Půjčitel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
 
Vypůjčitel: Armáda spásy, občanské sdružení, Petržílkova 2565/23, 158 00  

Praha-Stodůlky, IČ: 40613411 
 
Doba výpůjčky:  neurčitá 
 
Předmět výpůjčky: 6 kusů plechových skříněk – jednodveřové, 10 kusů 

plechových skříněk – dvoudveřové 
 
Ukončení smlouvy: dohodou nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční 

výpovědní lhůtou 
 
     Termín: 31.05.2009 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3644/09 MJP – výpůjčka movitých věcí Armádě spásy a společnosti PONTIS 
Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
výpůjčku movitých věcí dle přílohy č. 1  – seznam movitých věcí předloženého 
materiálu. 
 
Půjčitel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
 
Vypůjčitel: PONTIS Šumperk, o.p.s., Temenická 2620/5, Šumperk,  787 01, IČ: 

25843907 
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Doba výpůjčky:  neurčitá 
 
Předmět výpůjčky: movité věci dle seznamu – přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  
 
Ukončení smlouvy: dohodou nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční 

výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3645/09 MJP – souhlas s provedenou opravou – výměna podlahové krytiny v části 
suterénu jižního křídla Pavlínina dvora v Šumperku 

schvaluje 
vydání souhlasu nájemci Domu kultury Šumperk, s.r.o., s provedenou opravou – 
výměna podlahových krytin v části suterénu jižního křídla Pavlínina dvora v 
Šumperku, a to v částce 52.851,--Kč včetně DPH, za těchto podmínek: 
- oprava spočívala ve výměně podlahových krytin v části suterénu jižního křídla 

Pavlínina dvora v Šumperku, budova bez č.p./č.e. stojící na pozemku st.p.č. 
184/4 v k.ú. Šumperk, a to v částce 52.851,--Kč 

- opravu podlahových krytin provedl nájemce na své náklady a úhradu těchto 
nákladů nebude, a to ani v případě ukončení nájemního vztahu, požadovat po 
pronajímateli 

 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3646/09 MJP – turistická základna Švagrov – nákup ložního prádla  

schvaluje 
nákup lůžkovin  80 kusů (polštář + přikrývka) a 160 kusů povlečení včetně 240 
kusů prostěradel. 
 
Prodávající: Martin Mráz, se sídlem Šumperk, ul. Žerotínova 417/85, 787 01, IČ: 
46011269 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 
 
Kupní cena: do 150.000,--Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých) 
 
Předmět koupě: lůžkoviny: 80 kusů (polštář + přikrývka) a 160 kusů povlečení 

včetně 240 kusů prostěradel 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3647/09 MJP – turistická základna Švagrov – stavební úpravy  

schvaluje 
provedení stavebních úprav – výmalba objektu Turistické základny Švagrov, 
revize hromosvodů a el. zařízení do částky 50.000,--Kč. Náklady na výmalbu        
a revize budou hrazeny z rozpočtu majetkoprávního odboru.  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3648/09 MJP – turistická základna Švagrov –  výpůjčka zakoupených lůžkovin 

schvaluje 
výpůjčku zakoupených lůžkovin nájemci Turistické základny Švagrov. 
 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 
00303461 
 
Vypůjčitel: L. V.,  Nový Malín, PSČ: 788 03 
 
Předmět výpůjčky: lůžkoviny: 80 kusů (polštář + přikrývka) a 160 kusů 

povlečení včetně 240 kusů prostěradel 
 
Doba výpůjčky:  ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do 31.12.2009 
 
Ukončení výpůjčky: dohodou nebo písemnou výpovědí s 1 měsíční 

výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3649/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2853/08 ze 
dne 30.10.2008 schválit prodej částí p.p.č. 553/2, p.p.č 553/15 a p.p.č 3112, dle 
GP p.p.č. 553/15 o výměře 190 m2 a podíl ve výši 6/11 p.p.č. 553/29 vše v k.ú. 
Šumperk, včetně součástí a příslušenství, zejména studny na p.p.č. 553/29 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním  návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
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- kupující: J. C.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 

1/10 p.p.č. 553/29, D. V.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a 
podíl ve výši 1/10 p.p.č. 553/29, H. S.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl 
ve výši 1/10 p.p.č. 553/29, D. V. , podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, J. a A. B.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, M. a D. S.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, všichni bytem Šumperk 

- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu vstupu na p.p.č. 
553/29 za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného břemene, a to 
vlastníky p.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru    
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3650/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2853/08 ze 
dne 30.10.2008 schválit prodej částí p.p.č 553/15 a p.p.č 3112, dle GP p.p.č. 
553/28 o výměře 62 m, p.p.č. 553/25 o výměře 54 m2, p.p.č. 553/26 o výměře 56 
m2 a p.p.č. 553/27 o výměře 48 m2 podíl ve výši 5/11 p.p.č. 553/29 vše  v  k.ú. 
Šumperk, včetně součástí a příslušenství, zejména studny na p.p.č. 553/29 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
- kupující: A. a S. V.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/11 p.p.č.  553/29,  R. T.,  

bytem Šumperk, podíl ve výši 1/11 p.p.č.  553/29, A. H.,  podíl ve výši 1/11 
p.p.č.  553/29 a p.p.č. 553/27, L. V.,  podíl ve výši 1/22 p.p.č.  553/29 a podíl ve 
výši 1/2  p.p.č. 553/25, K. V.,  podíl ve výši 1/22 p.p.č.  553/29 a podíl ve výši 
1/2  p.p.č. 553/25, A. a M. K.,  podíl ve výši 1/11 p.p.č.  553/29 a p.p.č. 553/26,  
všichni bytem Šumperk 

- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu vstupu na p.p.č. 
553/29 za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného břemene, a to 
vlastníky st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3651/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2853/08 ze 
dne 30.10.2008 schválit prodej p.p.č 553/5 o výměře 193 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 s povinností úhrady  do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
- kupující: E. M.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, L. M.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 

553/5, J. P.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, L. a Z. G.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
553/5, J. a E. K.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, J. a   J. V. , podíl ve výši 1/6 
p.p.č. 553/5, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3652/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2853/08 ze 
dne 30.10.2008 schválit prodej st.p.č. 1749/2 o výměře 186 m2, p.p.č. 553/14 o 
výměře 295 m2, části p.p.č. 553/2 a části p.p.č. 553/15 v k.ú. Šumperk, dle GP 
st.p.č. 1749/2 o výměře 180 m2, p.p.č. 553/14 o výměře 92 m2, p.p.č. 553/24 o 
výměře 59 m2, p.p.č. 553/23 o výměře 65 m2, p.p.č. 553/22 o výměře 47 m2, 
p.p.č. 553/21 o výměře 51 m2, p.p.č. 553/20 o výměře 59 m2 a p.p.č. 553/18 o 
výměře 115 m2 a 1/6 p.p.č. 553/19 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN. Při 
stanovení kupní ceny u st.p.č. 1749/2 bude uznána sleva z kupní ceny ve výši  
celkem 5.000,--Kč z důvodu povinnosti strpět věcné břemeno chůze přes 
pozemek k p.p.č. 553/30 a p.p.č. 553/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující: J. F.,  podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a 
p.p.č. 553/20, bytem Šumperk,   Š. K., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve 
výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/22,  
B. P.,  podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 
553/21, M. V.,  podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14, 
P. a V. H.,  podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14,  
podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19, p.p.č. 553/23 a p.p.č. 553/2, M. a A. Š. , podíl 
ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/24, 
všichni bytem Šumperk 

- kupující  st.p.č. 1749/2 jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu 
chůze pro vlastníky p.p.č. 553/2 a p.p.č. 553/30 v k.ú. Šumperk a na p.p.č. 



RM 68 – 16.04.2009 

 
33 

553/14 právo vstupu za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného 
břemene, a to vlastníky p.p.č. 553/5, p.p.č. 553/2 a 553/30 vše v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3653/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2853/08 ze 
dne 30.10.2008 schválit prodej části p.p.č. 553/2 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 
553/2 o výměře 227 m2 do vlastnictví nebo společného jmění manželů v podílech, 
jak si sami určí a podíl ve výši 5/6 p.p.č. 553/19 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.  
- kupující: A. a B. K.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a p.p.č. 553/30, M. K.,   

podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a podíl p.p.č. 553/2 ,  P. a   J. F.,  podíl ve výši 
1/6 p.p.č. 553/19 a podíl p.p.č. 553/2, J. a O. T.,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 
a podíl p.p.č. 553/2, všichni bytem Šumperk a  D. N. , podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
553/19 a podíl p.p.č. 553/2, bytem Praha  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3654/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vstupu na část p.p.č. 3112 a část p.p.č. 
553/15, dle GP 553/29 v k.ú. Šumperk za účelem čerpání vody ze studny na p.p.č. 
553/29 v k.ú. Šumperk. Oprávněným z věcného břemene jsou vlastníci st.p.č. 
1019/2 v k.ú. Šumperk, jmenovitě R. B.,  A. Ch.,  P. D.,  J. H. a  T. a G. Sch.  
všichni bytem Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346. Věcné břemeno bude uzavřeno za 
podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 500,--Kč, tj. na 

jednoho oprávněného 100,--Kč, včetně DPH  
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- oprávnění z věcného břemene se budou podílet na opravách studny na p.p.č. 

553/29 v k.ú. Šumperk a to podílem ve výši každý z nich 1/16 nákladů.  
Neplnění této povinnosti je důvodem ke zrušení sjednaného věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemeno uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do katastru  nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení 
geometrického plánu  

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3655/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vstupu na část p.p.č. 553/14 a části 
p.p.č. 553/15, dle GP 553/24 a p.p.č. 553/14  v k.ú. Šumperk za účelem čerpání 
vody ze studny na p.p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk. Oprávněným z věcného břemene 
jsou vlastníci p.p.č. 553/5 v k.ú. Šumperk, jmenovitě E. M.,  L. M.,  J. P., L. a Z. G.  
J. a E. K. a  J. a  J.. V. , všichni bytem Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346. Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 600,--Kč, tj. na 

jednoho oprávněného z věcného břemene 100,--Kč, včetně DPH  
- oprávnění z věcného břemene se budou podílet na opravách studny na p.p.č. 

553/14 v k.ú. Šumperk a to podílem ve výši každý z nich 1/17 nákladů.  
Neplnění této povinnosti je důvodem ke zrušení sjednaného věcného břemene. 

- oprávnění z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do katastru nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení 
geometrického plánu  

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3656/09 MJP – prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a Bří. Čapků  

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vstupu na část p.p.č. 553/14 a části 
p.p.č. 553/15, dle GP 553/24 a p.p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk za účelem čerpání 
vody ze studny na p.p.č. 553/14 v k.ú. Šumperk a věcné břemeno spočívající v 
právu chůze přes st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk, pozemky ve vlastnictví města 
Šumperk pro oprávněné z věcného břemene, vlastníky p.p.č. 553/30 v k.ú. 
Šumperk, tj. A. a B. K.  a vlastníky p.p.č. 553/2 v k.ú. Šumperk, tj. P. a M. F. , J. a 
O. T.,  všichni bytem Šumperk  a D. N.,  bytem Praha   
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346. Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč, tj. na 

jednoho oprávněného z věcného břemene 1.000,--Kč, včetně DPH  
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- oprávnění z věcného břemene se budou podílet na opravách studny na p.p.č. 

553/14 v k.ú. Šumperk a to podílem ve výši každý z nich 1/17 nákladů a dále 
se budou podílet na údržbě pozemku st.p.č. 1749/2 v k.ú. Šumperk, a to každý 
z nich podílem 1/11. Neplnění této povinnosti je důvodem ke zrušení 
sjednaného věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemeno uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do katastru nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení 
geometrického plánu  

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3657/09 MJP – změna  usnesení ZM č. 957/08 ze dne 11.12.2008, vydání příslibu 
prodeje pozemku u domu Temenická 106 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 957/08 ze dne 11.12.2008, kterým byl schválen 
příslib prodeje  částí pozemků p.č. 18/1, 1340/3 a 19, vše v k.ú. Horní Temenice. 
Změna usnesení spočívá ve změně jména budoucího kupujícího R. K.,  bytem 
Šumperk, na nového  budoucího  kupujícího  M. K., bytem Šumperk. 
Ostatní podmínky uvedené v usn. ZM č. 957/08 ze dne 11.12.2008 zůstávají beze 
změny. 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3658/09 MJP – prodej části p.p.č. 1550/4 (dále zaměřeno GP) a p.p.č. 1550/23 v k.ú. 
Šumperk, dle GP- p.p.č. 1550/51 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 02.09.2008 do 18.09.2008 dle usnesení rady města č.2609/08 ze 
dne 28.08.2008 schválit prodej části p.p.č. 1550/4 o výměře 11 m2 a p.p.č. 
1550/23 o výměře 23 m2, dle GP zak.č. 5498-153/2008 část p.p.č.1550/4 
označena jako p.p.č. 1550/51 o výměře 11 m1 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující: I. P.,  bytem Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem práva do 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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3659/09 MJP – prodej podílu ze  st.p.č. 1531 a podílu z p.p.č. 1773/58 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 04.03.2009 do 20.03.2009 dle usnesení rady města č.3335/09 ze 
dne 26.02.2009 schválit prodej podílu o velikosti 208/1000 ze st.p.č. 1531 a podíl 
o velikosti 208/1000 z  p.p.č. 1773/58 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje a kupní cena:  

st.p.č. 1531 - náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 
vlastníka, kupní cena 105,--Kč/m2  
p.p.č. 1773/58 – vstup do domu Blahoslavova 2, kupní cena 300,--Kč/m2 
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.  

- kupující: R. Ch.,  bytem Staré Město 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru    

nemovitostí 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3660/09 MJP –  příslib prodeje části st.p.č. 534/3 a dalších, vše v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2801/08 ze 
dne 30.10.2008 a od 10.02.2009 do 25.02.2009 dle usnesení rady města číslo 
3248/09 ze dne 05.02.2009 schválit vydání příslibu prodeje části st.p.č. 534/3 o 
výměře cca  344 m2, části p.p.č. 465/3 o výměře 121 m2 a části p.p.č. 2344 o 
výměře cca 17 m2 vše v k.ú Šumperk, dle GP zak.č. 5506-170/2008 p.p.č. 534/3 o 
výměře 361 m2 a p.p.č. 465/9 o výměře 121 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: zázemí k domu, příjezd ke garážím na st.p.č. 5273-5280 

vše v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující:  A. H.,  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 

534/3 vše v k.ú. Šumperk, J. L.,  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 
1/8 st.p.č. 534/3 vše v k.ú. Šumperk, M. N.,  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a 
podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3 vše v k.ú. Šumperk, M. P.,  podíl ve výši 1/7 
p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3 vše v k.ú. Šumperk, R. a A. H.,   
podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3 vše v k.ú. 
Šumperk, J. a K. P. , podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 
534/3 vše v k.ú. Šumperk, J. a M. P. ,  podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve 
výši 1/8 st.p.č. 534/3 vše v k.ú. Šumperk, všichni bytem Šumperk a M. a V. Z.,  
podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3 v k.ú. Šumperk, oba bytem Šumperk  

- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 
uhrazena jednotlivými budoucími kupujícími záloha na kupní cenu ve výši 
10.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,-Kč, nejdále do 31.12.2011 

- budoucí kupující pozemku části p.p.č. 465/3, dle GP označeného jako p.p.č. 
465/9 v k.ú. Šumperk, uznávají, že jsou vlastníky staveb na části p.p.č. 465/3 v 
k.ú. Šumperk a zavazují se, že před převodem vlastnického práva k předmětu 
vydaného příslibu prodeje uvedou užívání staveb do souladu se stavebním 
zákonem, jinak jim nebude vlastnické právo k pozemku p řevedeno  
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- pro případ nesplnění podmínky uvedení staveb na části p.p.č. 465/3 v k.ú. 
Šumperk do souladu se stavebním zákonem, nebo neplacení stanovených 
záloh, bude sjednáno právo odstoupení od smlouvy ze strany budoucího 
prodávajícího 

- budoucí prodávající smlouvu vydá souhlas budoucím kupujícím k uvedení 
staveb na části p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk do souladu se stavebním zákonem 
tzn. stavby budou odstraněny nebo povoleno užívání staveb 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní náklady 
spojené s vyhotovením GP 

       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3661/09 MJP – změna usn. ZM č. 779/08 ze dne 11.09.2008 ve znění usn. ZM č. 868/08 
ze dne 11.09.2008 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 779/08 ze dne 11.09.2008 ve znění usn. ZM č. 
868/08 ze dne 11.09.2008, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje za 
účelem rozšíření stávajících garáží na st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk. Změna 
usnesení se týká stanovení účelu prodeje, kdy nově bude účel prodeje stanoven 
jako výstavba garáží na st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk, kdy předmět prodeje je 
vymezen maximálně 1m od hranice st.p.č. 5143-5140 v k.ú. Šumperk 20 cm před 
hranicí st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk a to po hranici p.p.č. 1629/1 v k.ú. 
Šumperk. Ostatní podmínky stanovené usn. ZM č. 779/08 ze dne 11.09.2008 ve 
znění usn. ZM č. 868/08 ze dne 11.09.2008 se nemění. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3662/09 MJP – změna usn. ZM č. 779/08 ze dne 11.09.2008 ve znění usn. ZM č. 868/08 
ze dne 11.09.2008 

doporučuje ZM 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1645/1       
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, zřídí pro stavebníka P. B.,  bytem Vikýřovice,  
který má s městem Šumperk uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
označenou jako Obch 0045/2008/Vr ze dne 19.11.2008 právo provést stavbu 
garáží na části p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk. Uzavřená smlouva bude nedílnou 
součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a podmínky v ní sjednané budou 
shodné s podmínkami schválenými usneseními  ZM č. č. 779/08 ze dne 
11.09.2008 ve znění usn. ZM č. 868/08 ze dne 11.09.2008 a dalších dodatků 
uzavřených ke smlouvě obch 0045/2008. 
 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3663/09 MJP – dohoda o ukončení nájemního vztahu z nájemní smlouvy MP 
12/2005/Pro/Ré ze dne 29.04.2005 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy MP 
12/2005/Pro/Ré, uzavřené dne 29.04.2005 s nájemcem J. P.,  bytem Nový Malín, 
k pronájmu části pozemku p.č. 135/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely 
zajištění údržby zeleně na předmětném pozemku (or. pás zeleně přiléhající k 
zadnímu traktu komplexu občanské vybavenosti na rohu ul. Husitské a Revoluční 
v Šumperku). 
Nájemci nevzniká povinnost úhrady nájemného za období od 01.01.2009 do dne 
podpisu dohody, neboť v tomto období prokazatelně předmět nájmu již neužíval. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

366409 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 135/1 v k.ú. 
Šumperk  

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 135/1 o výměře      
500 m2 v k.ú. Šumperk (or. účelový prostor přiléhající k zadnímu traktu komplexu 
občanské vybavenosti na rohu ul. Husitské a Revoluční v Šumperku). 
Účel pronájmu – zajištění údržby zeleně včetně vzácného stromu jinanu 
dvoulaločného.  
Podmínky pronájmu:  
- nájemné dohodou 2,-- Kč/m2/rok 
- povinnost úhrady nájemného od 01.01.2009, z důvodu prokazatelného užívání 

předmětu nájmu nájemcem již v tomto období 
- doba pronájmu neurčitá, výpovědní lhůta tříměsíční 
 
       Termín: 31.05.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3665/09 MJP – prodej části p.p.č. 872/10 v k. ú. Dolní Temenice, v lokalitě nad ul. Pod 
Senovou 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 3. 2009 do 20. 3. 2009 dle usnesení rady města č. 3315/09 ze 
dne 26. 2. 2009, schválit prodej části pozemku p. č. 872/10 o výměře 18 m2 v k. 
ú. Dolní Temenice, geometrickým plánem č. 728-507/2009 ze dne 16. 2. 2009 
označené jako pozemek p.č. 872/11 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prostor pro údržbu místní  komunikace 
- kupující: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

PSČ: 787 01, IČ: 651 38 163 
- kupní cena: 240,--Kč/m2 
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

do katastru nemovitostí  
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3666/09 MJP – dohoda o ukončení nájmu NP – garáže Temenická 109 

schvaluje 
ukončení smlouvy o  nájmu  nebytového prostoru- garáže č. 103 v Šumperku na 
ulici Temenická 109, uzavřené dne 31.5.2005 mezi městem Šumperkem se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako pronajímatelem a E. P., bytem 
Bludov  jako nájemcem, písemnou dohodou a to k datu 31. 3. 2009. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       odpovídá: Ing. Répalová 

3667/09 MJP – zveřejnění pronájmu NP – garáže Temenická 109 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nebytový prostor – garáž       
s dílnou  o výměře 31,9 m2 v Šumperku na ulici Temenická č.o. 109, č.p. 2795    
v  k. ú. Dolní Temenice na st.p.č. 652 za podmínek: 
Účel pronájmu:  garáž s dílnou 
Doba nájmu: neurčitou 
Nájemné: 6.061,--Kč/rok 
Služby spojené s užívání nebytového prostoru: 2.400,--Kč/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb – 2.115,--Kč 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín: 01.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3668/09 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky v lokalitě vedle nádraží ČD 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod komunikací, a to formou směnné smlouvy s finančním 
vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 

93, IČ: 00303461, bude převedena do podílového vlastnictví Z. Š.  bytem 
Šumperk,  PSČ 787 01, a  spol. LOLO Olomouc, spol. s r.o., se sídlem 
Olomouc, Sokolská 21, PSČ: 772 00, IČ: 16626541, část  pozemku parcela č. 
2110/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5512-
608/2008 označená jako pozemek p. č. 2110/9 v k. ú. Šumperk tak, že Z. Š.  
bude převeden podíl o velikosti 249/1000 a spol. LOLO Olomouc, spol. s r.o. 
podíl o velikosti 751/1000  
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- do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ:    

787 93, IČ: 00303461, bude převedena z podílového spoluvlastnictví Z. Š.,  
bytem Šumperk,  PSČ 787 01, a spol. LOLO Olomouc, spol. s r.o., se sídlem 
Olomouc, Sokolská 21, PSČ: 772 00, IČ: 16626541, část pozemku parcela č. 
1387/1 o výměře 21 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5512-
608/2008 označená jako pozemek p. č. 1387/2 v k. ú. Šumperk, a to tak, že z 
vlastnictví Z. Š.  bude převeden podíl o velikosti 249/1000 a z vlastnictví spol. 
LOLO Olomouc, spol. s r.o. podíl o velikosti 751/1000  

- finanční vyrovnání za rozdílné výměry směňovaných pozemků bude činit 30 
Kč/m2, což je cena obvyklá pro výkup pozemků pod místními komunikacemi v 
k.ú. Šumperk 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 1387/1 
a p. č. 2110/4  v k. ú. Šumperk uhradí město Šumperk 

 
       Termín: 24.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3669/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1346/3 a  část p.p.č. 
1346/13 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/3 o výměře 
146 m2 a část pozemku parcela č. 1346/13 o výměře 112 m2 vše v k.ú. Šumperk 
(or. část zahrady náležející k domu Javoříčko 10 v Šumperku). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou pergoly, pozemek pod 
stavbou kolny   
       Termín: 27.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3670/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
983/2008-N uzavřené dne 1.12.2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem v 
Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461 jako pronajímatelem a P. a D. K., oba 
bytem Šumperk jako nájemci, jejímž předmětem je byt č. 20 v domě na ulici Čsl. 
armády 22. Prodloužení nájemní smlouvy č. 983/2008-N do 31. 12. 2009, nájemné 
ve výši 34,-- Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3671/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu a změnu označení 
předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 976/2008-N uzavřené dne 14. 5. 2008 mezi 
Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a  J.. a B. Š., oba bytem Šumperk  jako nájemci, jejímž 
předmětem je byt č. 6 v domě na ulici Banskobystrická 44. Prodloužení nájemní 
smlouvy č. 976/2008-N do 31. 5 2010, nájemné ve výši 30,62 Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3672/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu:   
- bytu č. 8 v Šumperku na ulici Temenické č.o. 109, č.p. 2795 o velikosti 1+2 

obytných místností v 1. nadzemním podlaží ke dni 31. 3. 2009 s E. a  J. P.   
 
- bytu č. 9 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 33, č.p. 2722  o velikosti 1+3 

obytných místností ve 3. nadzemním podlaží s E. Z.   
 
        Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3673/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, na základě vyhodnocení žádosti dle Opatření č. 
10/2008, jejímž předmětem bude byt č. 1 v domě na ulici Banskobystrické č.o. 50, 
č.p. 1279 v Šumperku s manželi Z. a V. Š.,  bytem Šumperk. 
Podmínky: NS na dobu určitou s účinností od 1.5.2009 do 30.4.2010  
              Smluvní nájemné ve výši  34,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3674/09 MJP – bytová problematika 

nesouhlasí 
s vydáním povolení umístění provozovny firmy BELD, s.r.o., Uničovská 3014/50a, 
Šumperk v obecním bytě č. 11 v Šumperku na ulici Lidická č.o. 77, č.p. 1313. 
Město Šumperk je vlastníkem budovy č.p. 1313 na pozemku st.p.č. 1361 a 
pozemku st.p.č. 1361 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, orientační 
označení Lidická 77. 
         Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3675/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
709/17  a další v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Prievidzská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy telekomunikačního vedení přes p.p.č.  108/8, p.p.č. 
108/15, p.p.č. 108/17, p.p.č. 108/18, p.p.č. 108/19, p.p.č. 108/21, p.p.č. 108/22, 
p.p.č. 126/1, p.p.č. 709/17, p.p.č. 709/25, p.p.č. 709/26, p.p.č. 709/27 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: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ: 60193336 
Vedlejší účastník  
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk,  PSČ 787 92, IČ: 
00150584 
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 80.000,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 
559/07 ze dne 13.12.2007 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3676/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1845/9 v k.ú. Šumperk, or. ul. Na Výsluní 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodní, plynové, splaškové kanalizační a elektro 
NN přípojky přes p.p.č. 1845/9 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. H.,  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 2.900,--Kč včetně DPH, 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: 30.06.2009   
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3677/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1845/7 v k.ú. Šumperk, or. ul. Na Kopečku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodní a splaškové kanalizační  přípojky přes 
p.p.č.  1845/7 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: 
M. J.,  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 1.600,--Kč včetně DPH, 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 
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- 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: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3678/09 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1953/3, dle GP již zapsaného v KN - 
zápis rozestavěné stavby, p.p.č. 1953/3 a st.p.č. 6204, vše v k.ú. Šumperk, or. 
ul. Žižkova naproti bytovému domu Žižkova 1, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 07.07.2003 do 22.07.2003 dle usnesení rady města č. 923/03 ze 
dne 26.06.2003 a podle usnesení ZM č. 651/2004 ze dne 29.01.2004, usnesení 
ZM č. 861/04 ze dne 01.07.2004, usnesení ZM č. 380/07 ze dne 13.09.2007 a 
usnesení ZM č. 786/08 ze dne 19.06.2008,  kterými byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci příslibu prodeje p.p.č. 1953/3 o výměře 459 m2 a st.p.č. 6204 
o výměře 136 m2,  vše  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod rozestavěnou stavbou a zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 600,--Kč/m2  
- budoucí kupující: P. S.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny 

ve výši 249.900,--Kč jako rozdíl uhrazené zálohy na kupní cenu a stanovenou 
kupní cenu celkem 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3679/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1194/3 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1194/3 o výměře 
cca 183 m2, odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na 
pozemku parcela č. 1194/3 o celkové výměře 1097 m2 v k.ú. Šumperk (or. část 
zahrady náležející k domu Dolnostudénská 2 v Šumperku). 
Účel pronájmu:  plocha k individuálnímu využití, pozemek pod stavbou kolny   
 
       Termín: 27.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3680/09 MJP – podnájem pozemků p.č. 1268/26, p.č. 2096/3 a části pozemku p.č. 
1268/19 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít podnájemní smlouvu, jejímž předmětem je podnájem pozemků p.č. 
1268/26, p.č. 2096/3 a části pozemku p.č. 1268/19 v k.ú. Šumperk, vyznačené na 
snímku katastrální mapy, která bude přílohou smlouvy, a to za následujících 
podmínek: 
- pronajímatel: ČSAD BUS Chrudim, a.s., se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, 

PSČ 537 01, IČ 601 08 835 
- nájemce: ČSAD Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 

Vítkovická 3056/2, PSČ 709 19, IČ 451 92 057 
- podnájemce: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- doba podnájmu: 1. 5. 2009 do 30. 11. 2009 
- účel: umožnění dočasného přístupu na pozemky města Šumperk v areálu 

Tyršova stadionu (sousední nemovitosti) pro zajištění realizace navážky pro 
výstavbu 3.hřiště pro kopanou v souvislosti s realizaci zemních prací na akci 
rekonstrukce komunikace ulice J.z Poděbrad v Šumperku 

- podnájemné: 35.000,--Kč 
- podnájemné bude dle dohody smluvních stran uhrazeno snížením nájemného 

za kalendářní rok 2009  dle nájemní smlouvy č. MP-48/2005PRO/PP uzavřené 
dne 28. 2. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2007 mezi městem 
Šumperk a ČSAD Ostrava, a.s., této smlouvy o částku 35.000,--Kč. 

- před uplynutím sjednané doby podnájmu může být tato smlouva ukončena 
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé straně. 

       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3681/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek pod garáží st.p.č. 3288 
a část p.p.č. 1485/2, nezbytně nutné k zajištění příjezdu ke garáži, vše v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek pod stavbou garáže stavební 
parcela č. 3288 o výměře 24 m2 a část pozemku parcela č. 1485/2 o výměře 
nezbytně nutné k zajištění příjezdu ke garáži na st.p.č. 3288, vše v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  pozemek pod stavbou garáže ve vlastnictví jiné osoby,  zajištění 
příjezdu ke garáži 
       Termín: 27.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3682/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1992/7 a část p.p.č. 
1995/2, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1992/7 o výměře 
40 m2 a část pozemku parcela č. 1995/2 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití 
       Termín: 27.04.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3683/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1992/7, část p.p.č. 
1995/2 a část st.p.č. 1739/2, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1992/7 o výměře 
40 m2, část pozemku parcela č. 1995/2 o výměře 12 m2 a část pozemku stavební 
parcela č. 1739/2 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny 
 
       Termín: 27.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3684/09 MJP – uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – 
navýšení nájemného o DPH 

schvaluje 
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor u nájemců 
nebytových prostor – plátců DPH, které budou obsahovat následující změny:  
- navýšení sjednaného nájemného o DPH v zákonné výši 
- platební kalendáře pro platby nájemného včetně DPH 
- v případě potřeby změnu splatnosti nájemného a služeb spojených s užíváním 

NP   
Seznam nájemců – viz. příloha č. 2.   
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3685/09 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu opěrné zdi na 
pozemku p. č. 3023 v k.ú. Šumperk, or. vedle stavby polyfunkčního domu 
manželů Valentových při ul. Slovanské 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 3023 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, zřídí pro stavebníky manžele 
T. a R. V.,  bytem Nový Malín, PSČ: 788 03, právo provést stavbu opěrné zdi na 
pozemku p. č. 3023 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3686/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2046/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. U Potoka 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy dešťové kanalizační přípojky  přes p.p.č. 2046/1         
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: 
NOVATRONIC, s.r.o., se sídlem  Šumperk, U Potoka 1307/10, PSČ 787 01, IČ: 
62302701 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 650,--Kč včetně 19% DPH, 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: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3687/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  přes p.p.č. 1645/5 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Lidická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s 
právem  umístit na p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk splaškovou kanalizační přípojku, 
a to pro stavebníka společnost Dřevo Trust – prodej, a.s., se sídlem  Praha 2, 
Jaromírova 51, PSČ 128 00, IČ: 41190408.  
Uzavřená smlouva bude nedílnou přílohou pro vydání územního souhlasu na 
stavbu splaškové kanalizační přípojky, a to na základě § 110 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona. 
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: 
Dřevo Trust – prodej, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51, PSČ 128 00, IČ: 
41190408.  
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. 1645/5 v k.ú. 

Šumperk  
- stavebník – investor splní podmínky Podniků města Šumperka, a.s., které 

budou součástí smlouvy o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník - investor na své náklady nechá vyhotovit zaměření  výškopisu 

včetně zákresu hranic parcel 
- stavebník - investor zajistí povolení o zvláštním užívání komunikace z důvodu 

bezpečnosti, jelikož se jedná o frekventované místo 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3688/09 MJP – žádost Šumperské nemocnice a.s. – souhlas se zadáváním projektové 
dokumentace 

neuděluje 
generální souhlas nájemci Šumperské nemocnici, a.s., k výhradní spolupráci 
Šumperské nemocnice a.s. s projekční kanceláří PROMOS, s.r.o., Šumperk, 
Nerudova 740/32, PSČ 787 01, IČ: 427 66 311, při realizaci komplexních PD, 
studií, technických pomocí v částce do 20.000,--Kč, a to při realizaci investičních 
akcí a oprav na majetku města Šumperka v areálu nemocnice v Šumperku,  vždy 
však v souladu s platnou nájemní smlouvou a odsouhlaseným plánem oprav a 
investic pro daný kalendářní rok.  
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3689/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2159/5, p.p.č. 239/1 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy kabelů multifunkční sítě přes p.p.č 2159/5, p.p.č. 
239/1, p.p.č.  9/11, p.p.č. 9/25, p.p.č. 2211,  p.p.č. 25/1, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 
2269/1, p.p.č. 2215/1, p.p.č. 2053/1, p.p.č. 25/2, p.p.č.  25/3, p.p.č. 25/5,  p.p.č. 
5/2,  p.p.č. 1965/1,  p.p.č. 1964/14 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: 
AQUA, a.s., se sídlem Praha 6, Závěrka 412, PSČ 160 00, IČ: 49447360 
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 260.000,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 
559/07 ze dne 13.12.2007 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

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

 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3690/09 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk, or. 
vnitroblok na ul. Komenského 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části  p.p.č. 150/4 o  výměře 
cca 50 m2 za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: výstavba garáží v souladu s uzavřenou smlouvou o 

smlouvě budoucí kupní 
- kupní cena 500,--Kč/m2, jako záloha na kupní cenu se započítá složená záloha 

v souvislosti s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní 
- budoucí kupující na své náklady zabezpečí uložení popelnicových nádob v 

daném bloku, které byly v místě uvažovaných garáží uloženy   
- budoucí kupující do 31.12.2009 předloží územní rozhodnutí na výstavbu garáží 

nebo předloží potvrzené ohlášení výstavby, pokud nebudou rozhodnutí 
předložena, sjednává si budoucí prodávající od smlouvy odstoupit v plném 
rozsahu 

       Termín: 23.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 68 – 16.04.2009 

 
50 

 

3691/09 Žádost ZŠ, Šumavská 21, Šumperk o použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování investičních 
výdajů - na pořízení elektrického varného kotle v celkové výši do 130 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 

3692/09 Žádost ZŠ, Šumavská 21, Šumperk o použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele - na 
opravu vzduchotechniky ve školní jídelně  v celkové výši do 100 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 

3693/09 Změna platu ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 

schvaluje 
změnu platu časovým postupem a změnu osobního příplatku ředitelky MŠ 
Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, paní P. H.  s účinností 
od 01.05.2009. 
       Termín: 17.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3694/09 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro město Šumperk na akce: 
- Slavnosti města Šumperka 2009 

Datum a čas konání akce:  05.06.2009 18:00 – 24:00 hodin 
06.06.2009 9:00 – 18:00 hodin 

     Místo konání akce: Sady 1. máje 
 
- Koncert k 15letému výročí partnerství měst Bad Hersfeld a Šumperk  

Datum a čas konání akce: 06.06.2009  20:00 – 24:00 hodin 
Místo konání akce: prostor před Klášterním kostelem Šumperk 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
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3695/09 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 hodině 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2009 takto: 
 
1. Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk 

18.06. (čtvrtek) - Festival do 24:00 hod. 
19.06. (pátek) - Festival do 02:00 hod. 
20.06. (sobota)  - Festival Blues Aperitiv do 01:00 hod. 
04.07. (sobota) - Livin’Blues Experience + další dvě kapely do 02:00 hod. 
21.08. (pátek) - Revival Fest do 02:00 hod. 
Výše uvedené akce se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora. 
 

2. Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3 
12.06. (pátek) - MASTIČKÁŘ – letní scéna (vila Doris) do 23:00 hod. 
13.06. (sobota) - HVĚZDY NA VRBĚ – Pavlínin dvůr do 23:00 hod. 
14.06. (neděle) - DON QUIJOTE – Pavlínin dvůr do 23:00 hod. 
15:06. (pondělí) - BROUK V HLAVĚ – letní scéna (Vila Doris) do 23:00 hod. 

 
3. Město Šumperk 

05.06. (pátek) - Slavnosti města Šumperka 2009 – ohňostroj (Sady 1. máje) 
do 24:00 hod. 

 
4. Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zast. Libuší Drtilovou 

21.08. (pátek) - Mezinárodní folklorní festival, kulturní vystoupení, ohňostroj 
(Sady 1. máje) do 24:00 hod. 

 
5. Vila Doris, 17. listopadu 2 

31.05. (neděle) - koncert amatérských kapel „Kloboukový den 2009“ v Sadech 
1. máje do 24:00 hod. 

 
6. Radoslav Večeřa, HANUŠOVICKÁ Pivnice, Zemědělská 20 (Bratr. 

koupaliště)   
23.05. (sobota), 20.06. (sobota), 18.07. (sobota), 15.08. (sobota) a 12.09. 
(sobota)  - všechno hudební produkce v prostorách bratrušovského koupaliště 
do 24:00 hod.  
 

7. Šumperská nemocnice, a.s., Nerudova 41 
12.06. (pátek) - setkání zaměstnanců Šumperské nemocnice na akci „Cesta    

z města“ v areálu výletní restaurace „Koliba“ do 02.00 hod. 
 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3696/09 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 hodině 

neuděluje výjimku 
v souladu s čl. III. odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2009 takto: 
 
1. Mgr. Petr Hradil, Hlavní třída 3 (provozovna Slovan, dvorní trakt) 
2. OPERÁTE, s.r.o., Praha 1, Václavské náměstí 802/56 (Kotelna,    

Šumavská 43) 
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3697/09 Veřejná zakázka na získání provozovatele sběrného dvora 

ruší 
usnesení RM č. 3561/09 ze dne 26.03.2009, kterým byla zrušena veřejná zakázka 
na získání provozovatele sběrného dvora.       
  
       Termín: 16.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3698/09 Veřejná zakázka na získání provozovatele sběrného dvora 

schvaluje a ukládá 
uzavřít smlouvu o provozování sběrného střediska odpadů na základě 
uskutečněného poptávkového řízení s firmou SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 
PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3699/09 Ukončení smluv na zajištění třídění plastů 

schvaluje 
ukončení smluv uzavřených v roce 2001 s I., III., IV., V., VI. ZŠ, VOŠ a SPŠ 
Šumperk a Armádou spásy na zajišťování svozu a následné využití vytříděných 
plastů dohodou nejpozději k 30.06.2009. V případě neuzavření dohody podat 
výpověď v souladu s uzavřenou smlouvou. 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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3700/09 Ukončení smluv na zajištění třídění plastů 

ukládá 
odboru ŽPR realizovat ukončení smluv uzavřených v roce 2001 s I., III., IV., V., VI. 
ZŠ, VOŠ a SPŠ Šumperk a Armádou spásy na zajišťování svozu a následné 
využití vytříděných plastů. 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3701/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 23.04.2009 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                    1. místostarosta 
 

 



Příloha č. 1 k usnesení 
3609/09 z 16.04.2009 

      
Ceny nájmu za užívání místní komunikace a veřejné zeleně 

 
 

1.předzahrádky 
 
 
 Typ 1 Typ 2 
Pěší zóna 240,-Kč/m2/rok vč.DPH 1.045,-Kč/m2/rok vč.DPH 
Mimo PZ 120,-Kč/m2/rok vč.DPH    525,-Kč/m2/rok vč.DPH 

 
 

2.reklamní činnost 
 

dlouhodobá reklama:  6,-Kč/m2/den vč.DPH  
 reklamní „áčka“   6,-Kč/m2/den vč.DPH (po-ne) umístění do 1m od domu 
     60,-Kč/m2/den vč.DPH(po-ne) umístění více jak 1m od domu 
  

krátkodobá-jednodenní  30,-Kč/m2/den vč.DPH 
 
 

3.prodejní akce 
 
ceny: prodej běžný:     120,-Kč/m2/den vč.DPH 
 vánoční stromky:      20,-Kč/m2/den vč.DPH 
 mobilní služby-čistírna peří           6,- Kč/m2/den vč.DPH 

 
 
 

4.stavby lešení,zařízení staveniště 
 
Lešení: 
ceny:do 30 dnů    0,-Kč/m2/den-výpůjčka 
         od 31.dne do 90.dne  1,- Kč/m2/den vč.DPH 
         od 91. dne   6,00 Kč/m2/den vč.DPH 
zařízení staveniště: 
ceny: do 30 dnů   0,-Kč/m2/den-výpůjčka    
         do 12 měsíců   0,90 Kč/m2/den vč.DPH 
         od 13. do 18. měsíce  1,70 Kč/m2/den vč.DPH 
         nad 18 měsíců   6,00 Kč/m2/den vč.DPH  
 
 

5.provádění stavebních prací-výkopy,překopy apod. 
 
ceny: do 30 dnů:   0,-Kč/bm/den-výpůjčka 
          nad 30 dnů:   1,20 Kč/bm/den vč.DPH 
 

 
6.skládky všeho druhu 

 
ceny: do 24 hod.:   0,-Kč/m2/den 
 nad 24 hod.:   6,00 Kč/m2/den vč.DPH 



Nájemci NP plátci DPH - nájem Příloha č. 2 k usnesení
3684/09 z 16.4.2009

nájemce adresa NP roční nájem
Bohdíkovská 24 domovní kotelna 36 000,00 Kč
nám. J. Zajíce 13, 14 domovní kotelna 41 856,00 Kč
Temenická 35 domovní kotelna 36 000,00 Kč
Temenická 104 domovní kotelna 100,00 Kč
Jeremenkova 19
8. května 22
nám. Míru 1
Jesenická 31

T-Mobile Czech Republic, a.s. umístění antén 56 540 Kč
Vodafone Czech Republic umístění antén 57 558 Kč
GTS Novera a.s. Kmochova 2 - umístění antén umístění antén 50 000 Kč
Cabrha Team, s.r.o. obchod 235 720 Kč
Vysloužil Zdeněk obchod 233 999 Kč
Novotný Miroslav obchod 152 658 Kč
Surmová Anna obchod 120 900 Kč
Šopíková Irma Gen. Svobody 10 čistírna 73 569 Kč
Kolářová Božena obchod 238 229 Kč
VV First Company, s.r.o. obchod 36 390 Kč
Ing. Vilímek Pavel Hlavní třída 23 obchod 417 450 Kč
Kučera Radomír Hlavní třída 27 obchod 258 943 Kč
Kubová Zdenka obchod 50 400 Kč
Coufalová Jitka obchod 144 722 Kč
Telefónica O2 Czech Republic Komenského 9 umístění antén 40 000 Kč
Šmoldas Luděk M.R.Štefánika 5 bar 188 789 Kč
Penam, a.s. obchod 170 997 Kč
Valouch Josef obchod 86 964 Kč
Mertl Petr nám. Míru 26 obchod 88 716 Kč
SEMOTEX, s.r.o. 17. Listopadu 3-5 obchod 214 955 Kč
Urbánek Martin 18. Listopadu 7 obchod 22 800 Kč
Březina Luděk - Kedul Starobranská 20 obchod 389 820 Kč
Largo Kab s.r.o. umístění antén 40 080 Kč
ZZS Olomouckého kraje umístění antén 80 000 Kč
Telefónica O2 Czech Republic Hlavní třída 31 - umístění antén umístění antén 6 000 Kč
Ré Group, a.s. Jesenická 31 - kancelář kancelář 12 953 Kč
Česká pošta, s.p. Jesenická 61 pošta 5 152 Kč
Select Systém, s.r.o. nám Míru 1 - umístění antén umístění antén 7 320 Kč
Šmerdová Olga obchod 81 000 Kč
Jakub obuv, s.r.o. obchod 62 400 Kč
Santé CZ, s.r.o. obchod 60 459 Kč
SONS ČR kancelář 41 218 Kč
Bartoš Vítězslav obchod 15 624 Kč
Česká pošta, s.p. pošta 75 360 Kč
Temenická lékárna lékárna 93 660 Kč
Dům kultury Šumperk Fialova 3 dům kultury 550 000 Kč
Severomoravská plynárenská, a.s. rozvody STL plynovod 2 Kč
ČEZ Distribuce, a.s. trafostanice trafostanice 20 530 Kč
Město Mohelnice spisovna Bří. Čapků 35A část spisovny 17 325 Kč
Město Zábřeh spisovna Bří. Čapků 35A část spisovny 20 151 Kč
R.M.S. Podlahy, s.r.o. Gen. Krátkého 3A obchod 89 652 Kč
Šumperské sportovní areály s r.o. Lidická 2819/81 budovy, pozemky 20 000 Kč

Sateza, a.s.

16 880,00 Kč

ČSA 22 - umístění antén

domovní kotelny

8. května 22

Gen. Svobody 7

Gen. Svobody 1

Hlavní třída 12

Temenická

nám. Míru 20

Komenského 2

M.R.Štefánika 22

antény na rozhledně HÁJ


