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Spis. zn.: 41103/2009 
                 č.j.: 43530/2009 
 

U S N E S E N Í  

z 69. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.04.2009 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění.  

3702/09 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku          
– I. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – I. 
etapa“ vyloučení firem MANEL, spol. s r.o., Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk, JAS 
ENERGO CZ, s.r.o., Anglická 2129/14, Šumperk, ELMOZ – servis s.r.o., Tovární 
298, Prachovice,  KONYTECH s.r.o., Hlavní náměstí 96/8, Šternberk, ELRAM JS, 
s.r.o. , B. Němcové 2930/20, Šumperk, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek 
veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3703/09 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku          
– I. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – I. 
etapa zhotovitelem stavby firmu ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 
788 14 Rapotín.  
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3704/09 Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny“ vyloučit uchazeče Miloš Gromes, J. 
z Poděbrad 8, Šumperk a firmu T.P.V. Mont s.r.o., Nádražní  846, Bludov, 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3705/09 Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny“ zhotovitelem akce firmu TESPO-
TOPENÁŘSKÉ CENTRUM, 8. května 24, Šumperk. Nabídková cena je 
3.664.393,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3706/09 Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce 
zastávek MHD 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou 
zakázku „Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku - rekonstrukce 
zastávek MHD“ zhotovitelem stavby firmu EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 
789 01 Zábřeh. Smluvní cena díla 10.590.232,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3707/09 Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše“ zhotovitelem firmu SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 
Šumperk. Nabídková cena je 12.480.187,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3708/09 Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše 

doporučuje ZM  
zařadit do rozpočtového opatření roku 2009 částku 6,8 mil. Kč na dofinancování 
akce  „Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3709/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu: Šumperská nemocnice, a.s. 
„Ambulance ortopedie v I. NP Pavilon C“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Ambulance ortopedie v I.NP pavilon C“ v areálu 
nemocnice v Šumperku  zhotovitelem akce firmu SAN-JV s.r.o., IČ 64618951, se 
sídlem Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, celková výše finančního plnění 
1.033.615,--Kč včetně DPH.¨ 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3710/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.č. 1670/3 v k.ú. Šumperk 
při ul. Čsl. armády v Šumperku pod pekárnou Skřivánčí dvůr 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku p.č. 1670/3  – zahrada a 
p.č. 1670/8 - ostatní plocha o celkové výměře cca 1 500 m2 v  k.ú. Šumperk (při ul. 
Čsl. armády v Šumperku pod pekárnou Skřivánčí dvůr). 
Účel: využití    lokality    pro   zřízení  staveniště  v  rámci rekonstrukce kanalizační 
sítě v ul.  Krameriově, Melantrichově a 8. května v Šumperku, dle projektu Fondu 
soudržnosti EK CCI  2004/CZ/16/C/PE/014 „ZLEPŠENÍ KVALITY  VOD  
HORNÍHO  POVODÍ  ŘEKY  MORAVY  –  I. FÁZE“, jejímž investorem je 
společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.    
 
       Termín:  18.05.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3711/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě Zahradní 11 a 13 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 2661 a 2662 na 
pozemku st.p.č. 506 (or. ozn. Zahradní 11 a 13) v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku 
pod domem. Kupní cena bytové jednotky a podílu na společných částech domu 
bude stanovena v souladu se „Zásadami pro prodej bytových domů…“, kupní cena 
pozemku pod domem 105,--Kč/m2, jmenovitě: 

 
bytová jednotka č. 2661/1 o výměře 88,30 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
315/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 315/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/2 o výměře 87,61 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
313/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 313/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2661/3 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/4 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/5 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/6 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/7 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/8 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/9 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/10 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/11 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/12 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/13 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/14 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/15 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2661/16 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/17 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/18 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/19 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/20 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/21 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/22 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2661/23 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/1 o výměře 72,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
257/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 257/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/2 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/3 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/4 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/5 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2662/6 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/7 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/8 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/9 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/10 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/11 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/12 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/13 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/14 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/15 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/16 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/17 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/18 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2662/19 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/20 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/21 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/22 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2662/23 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3712/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě Zahradní 15 a 17 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 2663 a 2664 na 
pozemku st.p.č. 509 (or. ozn. Zahradní 15 a 17) v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku 
pod domem. Kupní cena bytové jednotky a podílu na společných částech domu 
bude stanovena v souladu se „Zásadami pro prodej bytových domů…“, kupní cena 
pozemku pod domem 105,--Kč/m2, jmenovitě:  
 
bytová jednotka č. 2663/1 o výměře 72,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
257/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 257/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/2 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/3 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/4 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2663/5 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/6 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/7 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/8 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/9 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/10 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/11 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/12 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/13 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/14 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/15 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/16 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/17 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2663/18 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/19 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/20 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/21 o výměře 55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/22 o výměře 31,01 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2663/23 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/1 o výměře 87,61 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
313/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 313/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/2 o výměře 88,30 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
315/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 315/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/3 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/4 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/5 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/6 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/7 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2664/8 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/9 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/10 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/11 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/12 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/13 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/14 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/15 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/16 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/17 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/18 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/19 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/20 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
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bytová jednotka č. 2664/21 o výměře 72,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/22 o výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
bytová jednotka č. 2664/23 o výměře 80,20 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3713/09 MJP – změna záměru města pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek 
st.p.č. 1079 a budovu bez č.p./č.event., situované na pozemku st.p.č. 1079, 
or. areál sběrného dvora ul. Příčná  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3506/09 ze dne 26. 3. 2009 týkající se zveřejnění záměru 
města pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek p.č. st. 1079 a budovu bez 
č.p./č.ev., situované na pozemku p.č.st. 1079 (or. areál sběrného dvora ul. 
Příčná). Změna spočívá změně podmínky ve znění doba nájmu: určitá od 1.6. 
2009 do 31.5.2012 na nové znění doba nájmu: určitá ode dne uzavření nájemní 
smlouvy s provozovatelem sběrného dvora na ul. Příčna – společnost SITA CZ 
a.s., Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady do 31.5.2012. 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3714/09 MJP – prohlášení vlastníka – „Výstavba travnatého h řiště – fotbal“    

schvaluje 
prohlášení Města Šumperk jako vlastníka pozemků st.p.č. 2056, st.p.č. 6107, p.č. 
1257/1, p.č. 1257/60, p.č. 1268/1, p.č.1268/17, p.č. 1268/39, p.č. 1268/40, p.č. 
1268/41, p.č. 1268/43, p.č. 1268/44 a p.č. 2088 v k.ú. Šumperk, že souhlasí 
s realizací stavby travnatého fotbalového hřiště s příslušenstvím, která bude ve 
vlastnictví TJ Šumperk IČ: 14617790, že je mu známá skutečnost, že uvedená 
stavba bude vybudována s účastí dotace ze státního rozpočtu v rámci akce 
„Výstavba travnatého hřiště – fotbal“, a že podmínky spojené s poskytnutím 
dotace budou k uvedené stavbě zajištěny, ve vztahu k poskytnuté dotaci, formou 
zástavního práva zapsaného do rejstříku vedeného Notářskou komorou ČR. 
Zástavní smlouva o zřízení zástavního práva ke stavbě travnatého fotbalového  
hřiště s příslušenstvím, jako věci, která se neeviduje v katastru nemovitostí, bude 
po předání díla uzavřena na období 10 let mezi Českým svazem tělesné výchovy, 
jako příjemcem dotace a zástavním věřitelem a TJ Šumperk, jako vlastníkem 
vybudované stavby a zástavním dlužníkem. Umístění stavby travnatého 
fotbalového hřiště bude po jejím dokončení zaměřeno geometrickým plánem.  
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3715/09 MJP – změna usnesení RM č. 3686/09, or. ul. U Potoka v Šumperku – 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3686/09 ze dne 16.4.2009. Změna spočívá  v označení 
budoucího oprávněného z věcného břemene, a to z původního „NOVATRONIC, 
s.r.o,  se sídlem Šumperk, U Potoka 1307/10, PSČ 787 01, IČ: 62302701 na 
nového budoucího oprávněného z věcného břemene „Vladimír Mikulec Ing. – 
NOVATRONIC, se sídlem U Potoka 1307/10, PSČ 787 01, IČ: 120 99 066 
Ostatní text  usnesení zůstane beze změny. 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3716/09 Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk z účelové 
dotace MŠMT 

schvaluje 
finanční odměny z účelové dotace MŠMT na rozvojový program „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, č.j. 4 982/2009-26 ve výši 
dle předloženého návrhu. 
 
       Termín:  04.05.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

3717/09 Změna platu ředitelky Kina Oko Šumperk 

schvaluje 
v důsledku novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Z. H., ředitelce Kina Oko 
Šumperk, Masarykovo nám. 3, s účinností od 01.04.2009 ve výši dle předloženého 
návrhu.  
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

3718/09 Změna platu ředitelky Kina Oko Šumperk 

schvaluje 
zvýšení tarifního platu časovým postupem Z. H., ředitelce Kina Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3,  s účinností od 01.07.2009. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3719/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Kulturní a uměleckou společnost, o.s., Jiřího z Poděbrad 17, 
Šumperk na akci Majáles. 
Datum a čas konání akce: 07.05.2009   16:00 – 22.00 hod. 

08.05.2009 17:00 – 24:00 hod. 
09.05.2009 16:00 – 22.00 hod. 

Místo konání akce: Sady 1. máje 
 
       Termín: 07.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3720/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk, na akci 
Autosalon a Májové oslavy.  
Datum a čas konání akce: 01.05.2009  6:00 – 20:00 hod. 
Místo konání akce: Hlavní třída, nám. Svobody 
 
       Termín: 07.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3721/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro OVV ČSSD, Lidická 56, Šumperk na akci Oslavy 1. máje. 
Datum a čas konání akce: 01.05.2009   9:00 – 15:00 hod. 
Místo konání akce: Sady 1. máje – letní divadlo 
 
       Termín: 07.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3722/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro OVV ČSSD, Lidická 56, Šumperk, na akci Prezentace strany 
ČSSD k volbám do EP. 
Datum a čas konání akce: 11.05.2009   9:00 – 21:00 hod. 
Místo konání akce: Hlavní třída, Fialova ulice a část parku Sady 1. máje – „u Sovy“ 
 
       Termín: 07.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3723/09 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 hod. 

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: 
Kulturní a umělecká společnost, o.s., J. z Poděbrad 17, Šumperk 
08.05. Majáles v prostorách Sadů 1. máje do 24:00 hod. 
 
       Termín: 04.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3724/09 Film o Šumperku – scénář  

schvaluje 
finální verzi scénáře filmu o Šumperku. 
 
       Termín: 30.04.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3725/09 Veřejná služba dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, jejímž 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 partner města Šumperka: 
Charita Šumperk se sídlem Šumperk, Žerotínova 12, PSČ 787 01, IČ: 48005894 
 
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 
 

3726/09 Problematika propadu výkupních cen papíru a plastů 

ukládá 
odboru ŽPR z důvodu zachování separace odpadu ve městě předložit návrhy 
k problematice propadu výkupních cen papíru a plastu, pokud čtvrtletně výkupní 
cena klesne pod 50 % úrovně skutečnosti cen ve třetím čtvrtletí roku 2008.  
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3727/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1152/09 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka na rok 2009 
jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2009: 
- částku 106.000,--Kč pro Tomáše a Hanu Tymelovy 
- částku 134.000,--Kč pro Libuši Hrdličkovou a Karla Fojtíka  
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3728/09 Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce 
zastávek MHD 

doporučuje ZM 
zařadit do rozpočtového opatření roku 2009, event. do rozpočtu roku 2010 částku 
ve výši 3,7 mil. Kč  na dofinancování akce „Rozvoj integrovaného dopravního 
systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“.   
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Mgr. Jan Havlíček v.r. 
        starosta                       člen rady města  


