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Spis. zn.: 44529/2009 
Č.j. 47529/2009 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 70. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.05.2009 
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.  
 

 3729/09 Rozpočtová opatření města Sumperka č. IV roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2009: 
příjmy ve výši   1.275 tis. Kč 
výdaje ve výši   2.244 tis. Kč 
 
příjmy celkem         907.984 tis. Kč 
výdaje celkem         867.628 tis. Kč 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3730/09 Vyúčtování poskytnuté dotace 2008 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál 
bazénů Na Benátkách v Šumperku za rok 2008. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3731/09 Vyúčtování poskytnuté dotace 2008 

schvaluje 
valorizaci dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku pro rok 2009 způsobem dle čl. III odst. 2 smlouvy, formou uzavření 
příslušného dodatku. 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3732/09 Vyúčtování poskytnuté dotace 2008 

ukládá 
zapracovat do rozpočtových opatření částku 71.000,--Kč jako valorizaci dotace na 
činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., provozující areál bazénů 
Na Benátkách v Šumperku pro rok 2009. 
       Termín: 28.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3733/09 MJP - pronájem části stavby komunikace na st.p.č. 2223/1 v k.ú. Šumperk               
- předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na st.p.č. 2223/1 v k.ú. Šumperk o velikosti    
25 m2 pro nájemce Rekreační areál Úsvit, s.r.o., Holzova 2567/76a Brno, IČ: 
27798216, zastoupena Ludmilou Lasovskou, jednatelem společnosti, za podmínek 
dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004, usnesení RM č. 2886/08 ze dne 
13.11.2008 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou od 
14.05.2009, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně-
Gastrokomplex Svět.  
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3734/09 MJP - pronájem části zpevněné plochy na pozemku p.č. 1273/9 v k.ú. 
Šumperk - předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části zpevněné plochy na pozemku p.č. 1273/9 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 8 m2 pro nájemce Martina Matějčka, bytem Zábřežská 15, Šumperk, za 
podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004, usnesení RM č. 2886/08 
ze dne 13.11.2008 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu 
neurčitou od 14.05.2009, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně-
čajovna Vila Doris. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3735/09 MJP – bytová problematika – opatření č. xx/2009 

schvaluje 
opatření č. xx/2009 – směrnice Rady města Šumperka k přidělování obecních bytů 
s účinností  od 14.5.2009.  
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3736/09 MJP – bytová problematika, uzavření NS - přechod nájmu bytu 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv – přechod nájmu bytu: 
- uzavření nájemní  smlouvy  v souladu s § 706 občanského zákoníku, jejímž 

předmětem je byt č.  4 v domě na ulici Lidické  č.o. 77, č.p. 1313 v Šumperku 
s M. K.  
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši  31,28 Kč/m²/měs.   

 
- uzavření nájemní  smlouvy  v souladu s § 706 občanského zákoníku, jejímž 

předmětem je byt č.  8 v domě na ulici B. Němcové  č.o. 6  č.p. 890  
v Šumperku s L. Š.  
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši  31,26  Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová                  

        

3737/09 MJP – bytová problematika, uzavření NS – rodinné důvody 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv – rodinné důvody: 
- uzavření nájemní  smlouvy  v souladu s § 704  občanského zákoníku, jejímž 

předmětem je byt č.  13 v domě na ulici Kmochově č.o. 2, č.p. 2322 
v Šumperku s manželi M. a D. Z.  
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši  31,28 Kč/m²/měs.   

   
- uzavření nájemní  smlouvy  v souladu s § 707  občanského zákoníku, jejímž 

předmětem je byt č.  3 v domě na ulici Banskobystrické č.o. 50, č.p. 1279 
v Šumperku s J. P.   
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné ve výši  31,26 Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3738/09 MJP – bytová problematika, uzavření NS – obnovení nájemního vztahu 

schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici 

Jeremenkově, č.o. 19, č.p. 1571 v Šumperku s I. O.  
Podmínky: NS na dobu určitou do 31.12.2009, nájemné ve výši 34,--
Kč/m2/měs. 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3739/09 MJP – bytová problematika – dodatky č. 1 

schvaluje 
1. uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

985/2008-N uzavřené dne 16.12.2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461 jako pronajímatelem a PONTIS 
Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5, IČ 25843907  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 21 v domě na ulici Jeremenkova  č.o. 
19, č.p. 1571. Prodloužení doby nájmu do  30.6.2010, nájemné ve výši 31,26 
Kč/m²/měs.   

 
2. uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  

č.246/2008-P uzavřené dne 17.7.2008  mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako pronajímatelem a K. T.,   bytem 
Šumperk jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 5 v domě na ulici 
Banskobystrická 50. Prodloužení nájemní smlouvy č. 246/2008-P  do 
31.7.2010, nájemné ve výši 34,-- Kč/m²/měs.   

 
3. uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  

č.979/2008-N uzavřené dne 2.7.2008  mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako pronajímatelem a P. a L. H., 
oba bytem Šumperk  jako nájemci, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě na ulici 
Banskobystrická 44. Prodloužení nájemní smlouvy č. 979/2008-N  do 
30.6.2010, nájemné ve výši 30,87 Kč/m²/měs.   

       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3740/09 MJP – bytová problematika, dohoda o zániku nájmu 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu: 
- k bytu č. 8 v Šumperku na ulici Jesenické č.o. 55, č.p. 1763 o velikosti 1+4 

obytných místností ve 4. nadzemním podlaží s L. a Z. K.  ke dni 31.5.2009 
 

       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3741/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5/6 a p.p.č. 1361 v k.ú. 
Horní Temenice, or. ul. Potoční 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení NN přes pozemek p.č. 5/6 a p.p.č. 1361  v k.ú. 
Horní Temenice mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno je vypočtena  na základě geometrického 

plánu č. 646-211/2008 a dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  činí 
1.210,--Kč včetně DPH,  částka bude  uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o věcném břemeni  před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 646-211/2008, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3742/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 820/11, p.p.č. 820/14 a 
p.p.č. 820/20 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Tichá 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelové vedení NN přes pozemek p.č. 820/11, p.p.č. 820/14 a p.p.č. 
820/20 v k.ú. Dolní Temenice mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- zálohová částka byla uhrazena ve výši 800,--Kč, skutečná částka za věcné 

břemeno je vypočtena na základě GP č. 717-210/2008 a dle usnesení RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 a činí 1540,--Kč včetně DPH, Rozdíl mezi 
skutečnou a zálohovou částkou činí doplatek ve výši 740,--Kč včetně DPH, 
částka bude uhrazena stranou oprávněnou z věcného břemene do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 717-210/2008, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3743/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy – dodatek k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava střechy na objektu Pavlínina 
dvora v Šumperku, Hlavní třída 22, Šumperk“, uzavřené s firmou Jaroslav 
Lakomý, IČ: 10646825, se sídlem Na Travech 200, 789 91 Štíty. Předmětem 
dodatku č. 1 je omezení předmětu a rozsahu díla, kdy celková výše peněžitého 
plnění bude snížena na částku 500.000,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3744/09 MJP – uzavření budoucí nájemní smlouvy  

schvaluje 
uzavření budoucí nájemní smlouvy s panem R. L.,  bytem Šumperk,  jejímž 
předmětem bude prostor č. 101 o velikosti 72m², umístěný v přízemí domu č.p. 
702 na ulici Vančurova  č.o. 17, v Šumperku. 
Podmínky:  
- náklady na rekolaudaci prostoru na byt a legalizaci provedených stavebních 

úprav provede budoucí nájemce na vlastní náklady  
- rekolaudace prostoru bude provedena v termínu nejpozději do  30.9.2009 
- nájemní smlouva na rekolaudovaný byt bude uzavřena po předložení 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné ve výši 31,28  

Kč/m²/měsíc  
- byt v prostorách MŠ Jeremenkova 52 bude ze strany budoucího nájemce 

vrácen městu Šumperk nejpozději do 15.11.2009 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3745/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 3128/09 

ruší 
usnesení RM č. 3128/09 ze dne 15.1.2009, týkající se uzavření smlouvy               
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Šumperk                  
a společností ČEZ Distribuce, a.s., z důvodu přijetí nového usnesení rady města. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3746/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1354/1 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Blanická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1354/1, p.p.č. 1354/10, p.p.č. 1354/11, p.p.č. 1354/12, 
p.p.č. 1354/13, p.p.č. 2111/1, p.p.č. 2112/1 a p.p.č. 1350/3, vše v k.ú. Šumperk, 
tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  opravy zemního elektro vedení NN na 
jmenovaných pozemcích, a to pro stavebníka  společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
- stavebník provede opravu stávajícího zemního elektro NN vedení v původní 

trase v souvislosti s usnesením RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009  bod C. 
písmeno a) 

- v případě nedodržení podmínek stanovených MěÚ, odborem strategického 
rozvoje, ÚP a investic a Podniků města Šumperka, a.s.,  bude použito 
přiměřeně ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) usnesení RM č. 3568/09 
ze dne 16.04.2009, a to v případě, že smluvní partner provede opravu v jiné 
trase, než je uvedeno v PD a vedením budou dotčeny jiné pozemky než jsou 
citované v usnesení 

- stavebník uloží zemní kabelové vedení NN v komunikacích a v ulici Uničovská 
do hloubky 1200 mm z důvodu realizace budoucí  stavby cyklostezky. 
V případě nedodržení této podmínky  půjdou případné vícepráce  na náklady 
investora, a to společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- trasy ve volných plochách budou vedeny v chráničkách a bude dodrženo 

ochranné pásmo 
- před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení 
- stávající komunikace, veřejná zeleň a chodníky budou v případě překopů 

po uložení  kabelu opraveny v rozsahu dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce 
místní komunikace sepsané se správcem komunikací tj. PMŠ, a.s. 

- z důvodu dotčení teplovodu je nutné požádat o vyjádření společnost Sateza 
- investor – stavebník  je povinen  před započetím stavby uzavřít se 

správcem komunikací tj. PMŠ, a.s.,  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 
1/08 města Šumperka 

- stavebník na své náklady nechá vyhotovit zaměření skutečného provedení 
stavby včetně zákresu hranic parcel  včetně zaměření výškopisu  před 
zahrnutím  

- kontrola uložení inženýrských sítí  bude  provedena  správcem majetku 
Podniky města Šumperka, a.s.  
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3747/09 MJP – problematika uzavření průchodu, or. část města Javoříčko 

neschvaluje  
uzavření průchodu na  části p.p.č. 1346/9 a p.p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3748/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 498/1 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Bludovská za garážemi 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 498/1, část  p.p.č. 500/1 a část  p.p.č. 
513/10 o celkové výměře cca 700 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 200,--Kč/m2 
- před uzavřením kupní smlouvy bude zapsáno věcné břemeno průchodu pro 

vlastníka  p.p.č. 513/10 a  500/1 v k.ú. Šumperk, kdy tato povinnost je 
zohledněna v kupní ceně  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, správní 
poplatek ve výši 500,--Kč kolku  za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3749/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 500/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. Bludovská 
za garážemi 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část . 500/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Šumperk. Dle 
GP zak.č. 5537-17/2009 díl „f, díl „e“ a díl „a“ pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Šumperk 
za  podmínek: 
- kupní cena 200,--Kč/m2, díl „f“ p.p.č. 500/1, 250,-Kč/m2, díl „a“ a díl e“ p.p.č. 

500/1 v k.ú. Šumperk   
- prodej bude řešen jako celek schváleného prodeje části p.p.č. 513/10 v k.ú. 

Šumperk z za podmínek schválených při prodeji p.p.č. 513/10 v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3750/09 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 151/3 a p.p.č. 151/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 151/3 o výměře 416 m2 a p.p.č. 151/1 
o výměře 651 m2 v k.ú. Šumperk za  podmínek: 
- sazba nájemného 10.000,--Kč/k celku/rok 
- doba nájmu určitá 3 roky od 01.09.2009 do 31.08.2012 
- podmínky pronájmu jsou dané nájemní smlouvou MP 52/2006/Pro/vr ze dne 

20.09.2006 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3751/09 MJP – smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní 
Temenice ve vlastnictví ČR-ÚZSVM 

schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní 
Temenice ve vlastnictví České republiky ve správě Úřadu pro   zastupování   státu  
ve  věcech   majetkových,  dále  jen  ÚZSVM,   Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha 2, IČ 69797111 za následujících podmínek: 
 
Vlastník: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,  
IČ 69797111 
 
Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,                 
IČ 00303461 
- smlouva opravňuje stavebníka k realizaci stavby i na dotčeném pozemku, a to 

v rozsahu a způsobem daným projektovou dokumentací stavby „Parkoviště a 
sběrná místa pro odpad, ulice Jugoslávská, Šumperk“ a vyznačeném 
v situačním výkrese na podkladě katastrální mapy, který tvoří nedílnou součást 
smlouvy oprávněn realizovat záměr stavby. Stavebník je: 
- oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat na tento pozemek sám, nebo na 

základě písemného pověření umožnit vstup jím pověřeným osobám            
k provádění potřebných prací  v rozsahu daném projektovou dokumentací 

- oprávněn na základě písemného pověření umožnit vjezd techniky               
v souvislosti se stavebními pracemi 

- povinen dle přísl. ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů nést případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací stavby 

- povinen oznámit vlastníkovi, uvedeném v čl. I. odst. 1 ukončení stavby, a to 
současně   s oznámením příslušnému stavebnímu úřadu 

- povinen po ukončení stavebních prací uvést pozemek do původního stavu, 
popřípadě náležitého stavu a nebude–li to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo 
užívání dotčených pozemků, a to do 30 dnů ode dne skončení stavebních 
prací pod pohrůžkou smluvní pokuty ve výši 100,--Kč za každý den, a to až 
do splnění své povinnosti. Smluvní pokuta se sjednává bez ohledu na to, 
kdo ze strany stavebníka nesplnění povinnosti zavinil a není jí dotčeno 
právo na náhradu škody. 
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- povinností vlastníka podle smlouvy je strpět realizaci stavby „Parkoviště a 
sběrná místa pro odpad, ulice Jugoslávská, Šumperk“, a to v rozsahu a 
způsobem daným projektovou dokumentací a vyznačeném v situačním 
výkrese na podkladě katastrální mapy, který tvoří nedílnou součást smlouvy 

- platnost smlouvy o právu provést stavbu končí  
- písemným oznámením stavebníka, že výše uvedená stavba nebude 

realizována. 
- písemnou dohodou smluvních stran 
- dnem právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětnému 

pozemku, stane-li se stavebník vlastníkem předmětné nemovitosti 
 

       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3752/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 1907/2 a další, vše v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada u domu ul. Dobrovského 3, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební  parcela č.1907/2  o 
výměře 86 m2, část pozemku parcela č. 469/8 o výměře 7 m2, pozemek parcela č. 
468/10 o výměře 125 m2, část pozemku parcela č. 469/2 o výměře 186 m2 a 
pozemek parcela č. 469/3 o výměře 410 m2 vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada 
náležející k domu ul. Dobrovského 3, Šumperk). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, volná zelená plocha, přístupová plocha 
k domu, pozemek pod stavbou sušárny, pozemek pod drobnými stavbami 
 
       Termín: 25.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3753/09 MJP – problematika komunikace ul. Holandské v Šumperku 

ruší 
usnesení RM č. 3520/09 ze dne 26.03.2009 ve věci uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o nájmu nemovitosti MP 20/2006/Pro/Pe, uzavřené dne 01.01.2006 
s vlastníky stavby komunikace ul. Holandské v Šumperku, k pronájmu pozemků 
pod komunikací p.č. 59/2 a části p.č. 97,  vše v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3754/09 MJP – problematika komunikace ul. Holandské v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 59/2 o výměře 89 m2 

v k.ú. Horní Temenice. 
Účel pronájmu:  pozemek pod stavbou komunikace ul. Holandské v Šumperku 
 

Termín:   25.05.2009  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3755/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1439/1 v k.ú. 
Šumperk, or. plocha za domem ul. B. Václavka 9, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru  města pronajmout část pozemku parcela č. 1439/1 o výměře 
517 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek náležející k domu ul. B. Václavka 9, 
Šumperk). 
Účel pronájmu:  volná zelená plocha, přístupy, zahrádkářská činnost, pozemek 
pod drobnými stavbami 
       Termín: 25.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3756/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. 
Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN přes 

pozemek  ve ZJE původ PK p.č. 1327 k.ú. Horní 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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  2.200,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 bod C. písmeno b), která  bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný požádá stranu povinnou z věcného břemene do 60 dnů 
ode dne ukončení  stavby o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

- 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., a to:  
- investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s.,  fyzickému 

předání komunikace před zahájením stavebních prací 
- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid v okolí staveniště 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, 

tj. PMŠ, a.s.  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 01/2008 města 
Šumperka 

- na stávajících energetických podpěrách č. 102 a 103 jsou umístěna svítidla 
a vedení veřejného  osvětlení, před zahájením prací je nutné kontaktovat 
firmu ELEKTROSLUŽBY, s.r.o.,  z důvodu demontáže zařízení veřejného 
osvětlení ze stávajících podpěr a opětovné montáže na nové podpěry 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci vypracovanou  V. Šulou, zak. č. 13-0636 za předpokladu, že 
provedení bude koordinované s projektovou dokumentací – Regulace 
potoka Temence vypracované firmou AQUATIS Brno,  hloubka  uložení 
kabelu bude minimálně 1,2 m, nedojde k omezení investiční akce města 
Šumperka 

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3757/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/7 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada za domem ul. Reissova 19, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru  města pronajmout část pozemku p. č. 1999/7 o výměře 19 m2 

v k.ú. Šumperk (or. pozemek náležející k domu ul. Reissova 19, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, volná zelená plocha, přístupy 
 

Termín:   25.05.2009  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3758/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/7 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada za domem ul. Reissova 19, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1999/7 o výměře 19 m2 

v k.ú. Šumperk (or. pozemek náležející k domu ul. Reissova 19, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, volná zelená plocha, přístupy 
 

Termín:   25.05.2009  
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3759/09 MJP – souhlas s provedením výkopu na pozemku st.p.č. 725/1 v k.ú. 
Šumperk, or. kolem budovy na nám. Jana Zajíce 11 

schvaluje 
vydání souhlasu s provedením výkopu na pozemku st. p. č. 725/1 v k. ú. Šumperk 
ve vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 
IČ: 00303461, který bude proveden v šířce 0,5 m kolem budovy č.p. 2832 ve 
vlastnictví JUNÁKU - svazu skautů a skautek ČR, střediska „Rudy Knotka“ 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Jana Zajíce 2832/11, PSČ: 787 01, IĆ: 
16626851, v souvislosti s udržovacími pracemi spočívajícími v odizolování budovy 
č.p. 2832, za těchto podmínek: 
- před započetím výkopových prací zajistí investor vytyčení veškerých 

inženýrských sítí v místě plánovaného výkopu 
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- investor uzavře před započetím výkopových prací smlouvu o nájmu pozemku 

dle OZV č. 1/2008 města Šumperka se správcem komunikací a veřejné zeleně, 
tj.  PMŠ, a.s.  

- pozemek bude po skončení udržovacích prací uveden do původního stavu 
 

       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3760/09 MJP – zveřejnění prodeje b.j. č. 2661/5 v domě č.p. 2661 na st.p.č. 506 v k.ú. 
Dolní Temenice, or. ozn. Zahradní 11, formou VVŘ  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku 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  ( or. ozn. Zahradní 11 ) ve 
veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 354.087,--Kč  
- 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 bytu dne 1.6.2009  od 14.30 do 15.30 hod  
- termín konání VVŘ -  8.6.2009 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: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3761/09 MJP – zveřejnění prodeje b.j.  2663/4 v domě č.p. 2663 na st.p.č. 509 v k.ú. 
Dolní Temenice, or. ozn. Zahradní 15, formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku 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 (or. ozn. Zahradní 15)  ve 
veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena ve výši 151.809,--Kč  
- 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.  

- nemovitosti  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 bytu dne 1.6.2009  od 15.30 do 16.30 hod  
- termín konání VVŘ -  8.6.2009 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: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3762/09 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Jesenická 
1819/61 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 30. 1. 2009 
mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako 
pronajímatelem a SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.s., se sídlem Palackého 49,      
702 99 Ostrava, IČ 68145209 jako nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  
nebytový prostor, označený jako společenská místnost ve II. NP budovy č.p. 1819 
na parcele st.p.č. 2136 k.ú. Šumperk na adrese Jesenická 61, Šumperk o  
podlahové ploše 55,67 m²  
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Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 31. 5. 2009 
 
V případě neschválení ukončení nájemní smlouvy písemnou dohodou RM 
schvaluje ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor výpovědí. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3763/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1965/12 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu ul. J. z Poděbrad 67, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1965/12 o výměře      
298 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. J. z Poděbrad 67, 
Šumperk). 
Účel pronájmu: volná zelená plocha, přístupové plochy k domu, prostor k sušení 
prádla, pozemek pod stavbou garáže, pozemek pod drobnými stavbami 
 
       Termín: 25.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3764/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 571/6 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu ul. Vančurova 27, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 571/6 o výměře   
20 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Vančurova 27, Šumperk). 
Účel pronájmu:  plocha k individuálnímu využití 
 
       Termín: 25.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3765/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1320/16 a st.p.č. 904/1, vše 
v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu ul. Jeremenkova 12, Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1320/16 o výměře      
657 m2 a pozemek stavební parcela č.904/1 o výměře 205 m2 vše  v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada náležející k domu ul. Jeremenkova 12, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrada a přístupové plochy  k domu Jeremenkova 12, pozemek 
pod drobnými stavbami 
 
       Termín: 15.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3766/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1029 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu ul. Balbínova 11, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1029 o 
výměře 139 m2   v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Balbínova 11, 
Šumperk). 
Účel pronájmu:  vymezený prostor k domu, prostor pro sušení prádla, p řístupové 
plochy, pozemek pod drobnými stavbami 
 
       Termín: 25.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3767/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1662/1 o výměře cca 
3.000 m2  v k.ú.  Šumperk za  podmínek: 
- kupní cena 250,--Kč/m2 
- záloha na kupní cenu ve výši 50% bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

schválení nového územního plánu, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva  

- vlastník pozemku podmiňuje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  v souladu 
s tímto zveřejněním doplnění závazku budoucího kupujícího p.p.č. 1662/19 v 
k.ú. Šumperk o umožnění propojovacích cest pro pěší do parku z ul. Hrubínovy 
a na tuto ul. navazující komunikace a to  v souladu se schválenou studií 

- v případě ukončení platnosti a účinnosti  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
smlouvě o zřízení práva provést stavbu označené jako obch 0036/2008/Vr ze 
dne 07.01.2008 si sjednává budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit, v případě uhrazené zálohy tato bude budoucímu kupujícímu vrácena 
bez úroku ze složené výše zálohy. 

- předmětem převodu vlastnického práva nebude část pozemku zastavěná 
komunikací a chodníky s tím, že komunikace  a chodníky budou převedeny 
darem do vlastnictví  a správy města Šumperk 

 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3768/09 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část p.p.č. 1670/8 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit část p.p.č. 1670/8 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. 
Šumperk za  podmínek: 
- účel výpůjčky: výstavba komunikace a chodníku, výstavba inženýrských sítí 
- doba výpůjčky určitá od 01.06.2009 do 30.06.2011 
- vypůjčitel uzavře s půjčitelem smlouvu v souladu s § 51 OZ, kterou bude 

vlastníkem p.p.č. 1670/8 v k.ú. Šumperk vydán souhlas s výstavbou 
sjednaného účelu výpůjčky  



RM 70 – 14.05.2009 

 
17 

- půjčitel si sjednává právo smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě v 
případě ukončení platnosti a účinnosti smlouvy obch 0036/2008/Vr ze dne 
07.01.2008 

- vypůjčitel se zavazuje po kolaudačním souhlasu komunikace a chodníků 
převést stavbu  darem do vlastnictví  a správy města Šumperk 

 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3769/09 MJP – p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk 

ukládá 
odboru RÚI zařadit do územního plánu část p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk              
v rozsahu schváleného zveřejnění příslibu prodeje. 
 
       Termín: 31.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3770/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 481/1, p.p.č. 481/3 
v k.ú. Šumperk a p.p.č. 108/1 a p.p.č.  108/4 v k.ú.  Dolní Temenice, or. ul. 
Prievidzská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 481/1, p.p.č. 481/3  v k.ú. Šumperk a p.pč. 108/1, p.p.č. 
108/4 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  opravy 
zemního elektro vedení VN na jmenovaných pozemcích, a to pro stavebníka  
společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
- stavebník provede opravu stávajícího zemního elektro VN vedení v původní 

trase v souvislosti s usnesením RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009  bod C. 
písmeno a) 

- v případě nedodržení podmínek stanovených MěÚ, odborem strategického 
rozvoje, ÚP a investic a Podniků města Šumperka, a.s.,  bude použito 
přiměřeně ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) usnesení RM č. 3568/09 
ze dne 16.04.2009, a to v případě, že smluvní partner provede opravu v jiné 
trase, než je uvedeno v PD a vedením budou dotčeny jiné pozemky než jsou 
citované v usnesení 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- trasy ve volných plochách budou vedeny v chráničkách a bude dodrženo 

ochranné pásmo 
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- před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení 
- stávající komunikace, veřejná zeleň a chodníky budou v případě překopů 

po uložení  kabelu opraveny v rozsahu dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce 
místní komunikace sepsané se správcem komunikací tj. PMŠ, a.s. 

- investor – stavebník  je povinen  před započetím stavby uzavřít se 
správcem komunikací tj. PMŠ, a.s.,  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 
1/08 města Šumperka 

- stavebník na své náklady nechá vyhotovit zaměření skutečného provedení 
stavby včetně zákresu hranic parcel a  včetně zaměření výškopisu  před 
zahrnutím  

- kontrola uložení inženýrských sítí  bude  provedena  správcem majetku 
Podniky města Šumperka, a.s.  

- v případě, že dojde ke  křížení stávajících  místních komunikací, bude 
provedeno protlakem v hloubce 1,20 m a  v chráničce 

- kabely  uložené v zelených pásech budou v hloubce 1,2 m 
 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3771/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 3360/09 ze dne 26.2.2009 

ruší 
usnesení RM č. 3360/09 ze dne 26.2.2009, týkající se uzavření smlouvy               
o smlouvě budoucí  o zřízení  věcného břemene mezi městem Šumperk                
a společností ČEZ Distribuce, a.s., z důvodu přijetí nového usnesení rady města. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3772/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1450/20 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Čsl. armády   

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1450/20, p.p.č. 1459/3, p.p.č. 1466/4, p.p.č. 2137, p.p.č. 
2295, p.p.č.  1426/4 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  
opravy zemního elektro vedení NN na jmenovaných pozemcích, a to pro 
stavebníka  společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
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- stavebník provede opravu stávajícího zemního elektro NN vedení v původní 
trase v souvislosti s usnesením RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009  bod C. 
písmeno a) 

- v případě nedodržení podmínek stanovených MěÚ, odborem strategického 
rozvoje, ÚP a investic a Podniků města Šumperka, a.s.,  bude použito 
přiměřeně ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) usnesení RM č. 3568/09 
ze dne 16.04.2009, a to v případě, že smluvní partner provede opravu v jiné 
trase, než je uvedeno v PD a vedením budou dotčeny jiné pozemky než jsou 
citované v usnesení 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- investor vyzve písemně  nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., k fyzickému 

předání komunikace před zahájením stavebních prací 
- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikací 
- budou dodrženy všechny stanovené normy a technologické postupy 
- před započetím prací budou vytyčena všechny podzemní vedení včetně VO 

v místě stavby 
- oprava komunikace  bude provedena dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce 

místní komunikace sepsané se správcem komunikací tj. PMŠ, a.s.  
- investor – stavebník  je povinen  před započetím stavby uzavřít se 

správcem komunikací tj. PMŠ, a.s.,  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 
1/08 města Šumperka 

- stavebník na své náklady nechá vyhotovit zaměření skutečného provedení 
stavby včetně zákresu hranic parcel  včetně zaměření výškopisu  před 
zahrnutím  

- kontrola uložení inženýrských sítí  bude  provedena  správcem majetku 
Podniky města Šumperka, a.s.  

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3773/09 Plán investiční výstavby k 30.4.2009 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 30.4.2009. 
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3774/09 Smlouva o poskytování služeb technické podpory k typovému aplikačnímu 
programovému vybavení (TAPV) 

schvaluje 
smlouvu o poskytování služeb technické podpory ÚAP – programové vybavení na 
dobu neurčitou. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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3775/09 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici Zábřežské 

schvaluje 
- vypsání podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách na zhotovitele stavby: „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici 
Zábřežské“ 

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

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Cekr, Ing. Marta 
Halámková, Ing. Radek Novotný 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Petr Slezák, Ing. Barbara Zapletalová, 
Ing. Jaroslava Vicencová 
 

- minimální seznam zájemců: 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice, Polabiny, 533 52 
Staré Hradiště  
FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1, 787 01 Šumperk 
STRABAG, a.s., Poslanecká  827, 721 08 Ostrava-Svinov 
SWIETELSKY stavební, s.r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc 
 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3776/09 Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 do maximální částky méněprací 3.642,--Kč včetně DPH ke 
SOD č. 2 IN 08 03 50 s firmou FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk, ze dne 
14.5.2008, který bude řešit provedení méněprací v rámci akce „Sběrný dvůr, ul. 
Příčná v Šumperku“, cena díla bude Dodatkem č. 3 upravena na částku 
11.339.549,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
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3777/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

schvaluje 
a) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů: 
- přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů, dle přílohy č. 1   

 
b) seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na 

činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a 
juniorů, které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání, dle 
přílohy č. 2 

 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3778/09 Žádost DDM U radnice Šumperk o použití investičního fondu 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, v souladu s ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu 
k financování investičních výdajů, a to na pořízení krytého přístřešku pro 
pohybové a táborové akce, v celkové výši do 93 tis. Kč.  
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Formánek 
 

3779/09 Žádost Městské knihovny Šumperk o použití investičního fondu 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, 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, a to na 
opravu osvětlení v pobočce Sever na Temenické 5, v celkové výši do 70 tis. Kč.  
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
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3780/09 Žádost o souhlas se zřízením pracovního místa v MŠ Veselá školka 

souhlasí  
se zřízením pracovního místa v MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, 787 01 Šumperk, na období 6 měsíců v roce 2009, 
s plným finančním krytím Úřadem práce v Šumperku.  
 
       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr.Kolaříková 
 

3781/09 Pódium a židle pro kulturní akce 

schvaluje 
podnájemné a kauci při podnájmu pódia takto: 
- cenu podnájemného pódia ve výši 1.000,--Kč/den včetně 19 % DPH 
- vratnou kauci ve výši 5.000,--Kč včetně 19 % DPH  
 

       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříiková 
 

3782/09 Pódium a židle pro kulturní akce 

schvaluje 
nájemné a kauci při nájmu židlí takto: 
- cenu nájemného židlí ve výši 1 Kč/den/židle včetně 19 % DPH. 
 

       Termín: 14.05.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

3783/09 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2009 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2009. 
 
       Termín: 01.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3784/09 Časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2009 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2009. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3785/09 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě 
 
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 

- seznam movitých věcí z Vančurovy ulice v Šumperku určených k prodeji ve 
společné veřejné dobrovolné dražbě 

 
- jako vlastníka movité věci z Vančurovy ulice v Šumperku určené k prodeji ve 

společné veřejné dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
 

- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
 

       Termín: 17.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

3786/09 Problematika propadu výkupních cen papíru a plastů 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí příspěvku JK Morava, spol. s r.o., Dolnostudénská 2695/14, 
787 01 Šumperk  ve výši 32.600,--Kč a firmě SITA CZ a.s.,  Španělská 10/1073, 
120 00 Praha 2, Vinohrady ve výši 44.000,--Kč z důvodu negativních dopadů 
ekonomické krize a zachování úrovně separace plastů a papíru ve městě. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing.  Ficnar, CSc. 

3787/09 Petice Útulek pro psy v Šumperku 

bere na vědomí 
petici občanů za vybudování útulku pro psy v Šumperku. 
 
 

3788/09 Petice občanů proti záměru rozšíření komunikace na ul. Fibichova 

bere na vědomí 
petici občanů proti záměru rozšíření komunikace na ulici Fibichova v Šumperku. 
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3789/09 Dopis členů petičního výboru proti stavbě parkovacího domu na ul. 
Langrově   

bere na vědomí 
dopis členů petičního výboru Čajkovského 6, 8, 10, 12, Šumperk proti stavbě 
parkovacího domu na ul. Langrově v Šumperku.  
 
 

3790/09 Stravné při volbách do Evropského parlamentu 

schvaluje 
příspěvek ve výši 2,--Kč/den na stravné pro každého člena okrskové volební 
komise, zapisovatele OVK a pro všechny, kteří budou při zajišťování voleb do 
zastupitelstev krajů ve dnech 5.6. a 6.6.2009 na Městském úřadě v Šumperku 
pracovat. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta            1. místostarosta 
 

 
 



Příloha č. 1

Přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů

               ( kompetence RM )

 Doporučená
Název organizace adresa statutární zástupce částka

1 Cannibals baseball Šumperk, o.s. muži Pod Senovou 44B, 787 01 Šumperk Czyž Zdeněk Mgr. 26537362 22 000
2 Tělocvičná  Jednota Sokol Šumperk oddíl IN-LINE U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 22 000
7 TJ Šumperk  oddíl atletiky Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 4 000
8 TJ Šumperk   atletika - muži,ženy Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 36 000

11 TJ Šumperk  basketbal - junioři Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 15 000
12 TJ Šumperk   oddíl volejbalistek Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 19 000
10 TJ Šumperk basketbal - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 40 000
13 Table Tenis Club Pramet Šumperk oddíl nám. Jan Zajíce 2, 787 01 Šumperk Blaťák Jindřich Mgr. 69601500 11 000
14 BMX Team Šumperk o.s. družstvo Kosmonautů 9, 787 01 Šumperk Nevrkla Michal 27044432 15 000
16 2. FC DELTA REAL ŠUMPERK    dorostenci Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 15 000

SOUČTY 199 000

čí
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Příloha č. 2

Seznam žádostí, u kterých předkladatelé jednoznačně nesplnili podmínky pro přidělení dotací z rozpočtu  
města Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů  a juniorů, a které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání
                ( kompetence RM )

 Doporučená
Název organizace adresa statutární zástupce částka

4 AVZO TSČ ČR Šumperk -Temenice mládež Pod Senovou 66, 787 04 Šumperk Šváb Jindřich 68318405 0
5 1. FC DELTA REAL ŠUMPERK celý oddíl Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 0
6 Aeroklub Šumperk mládež Letiště, 787 01 Šumperk Kundrata Pavel 00535028 0

SOUČTY 0
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