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Spis. zn.: 52528/2009 
Č.j. 54501/2009 

 

U S N E S E N Í  

ze 72. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.06.2009 
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.  

3792/09 MJP – pronájem pozemku p.č. 1645/1 a dalších, or. areál sběrného dvora ul. 
Příčná  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009 dle usnesení RM č. 3506/09 
ze dne 26.3.2009  ve znění usnesení č. 3713/09 ze dne 30. 4. 2009 zveřejněného 
od 19. 5. 2009 do 4. 6. 2009 pronajmout část pozemku p.č. 1645/1, pozemek  
st.p.č. 1079 a budovu bez č.p./č.ev., situované na pozemku st.p.č. 1079 (or. areál 
sběrného dvora ul. Příčná) za následujících podmínek: 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- nájemce: SITA CZ, a.s., se sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ 

25638955, DIČ CZ 25511891 
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 
- nájemné: 80.000,--Kč ročně 
- splatnost: 30.11. příslušného kalendářního roku 
- ve smyslu § 56 odst. 4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) se k nájemnému připočte daň 
z přidané hodnoty, a to v sazbě  platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň  

- doba nájmu: určitá od uzavření nájemní smlouvy do 31.5.2012 
- povinnosti nájemce: 

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

- spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a hradit veškeré 
náklady spojené s jejich údržbou a opravy do výše 10.000,--Kč za každou 
opravu 

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

 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3793/09 MJP – pronájem movitých věcí – 13 velkoobjemových kontejnerů 

schvaluje 
pronajmout movité věci - 13 velkoobjemových kontejnerů - 3x16m3; 1x40m3; 

1x30m3; 2x27m3; 2x14m3;   4x18m3; válcový drtič, můstková váha (500kg)  

za těchto podmínek: 
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- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- nájemce: SITA CZ, a.s., se sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ 

25638955, DIČ CZ 25511891 
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 
- nájemné: 40.000,--Kč ročně 
- splatnost: 30.11. příslušného kalendářního roku 
- ve smyslu § 14, § 37 odst. 1) a § 47  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), se jedná o zdanitelné 
plnění, u kterého se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat 
daň 

- doba nájmu: určitá od uzavření nájemní smlouvy do 31.5.2012 
- nájemce se zavazuje udržovat pronajaté movité věci s péčí řádného hospodáře 

a hradit veškeré náklady spojené s jejich údržbou  
- nájemce se zavazuje pojistit pronajatý movitý majetek proti krádeži a škodám 

způsobeným živelnými událostmi  
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu 
 

       Termín:  30.06.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3794/09 Souhlas se zřízením pracovního místa v MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace  

ruší 
usnesení RM č. 3780/09 ze dne 14.05.2009 ve věci souhlasu 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: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3795/09 Souhlas se zřízením pracovního místa v MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace  

souhlasí 
se zřízením pracovního místa v MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, 787 01 Šumperk, na dobu určitou jednoho roku. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3796/09 Výkonnostní sport 2009 – vyhlášení druhé výzvy 

doporučuje ZM 
schválit vyhlášení druhé výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3797/09 Veřejná finanční podpora pro Vlastivědné muzeum Šumperk 

schvaluje 
navýšení veřejné finanční podpory pro Vlastivědné muzeum Šumperk, Hlavní třída 
22, Šumperk pro rok 2009 o 15 tis. Kč na přípravu a propagaci výstavy „Šumperk 
– město sportu“. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3798/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2009: 
příjmy ve výši       3.746 tis. Kč 
výdaje ve výši       4.804 tis. Kč 
 
příjmy celkem   911.730 tis. Kč 
výdaje celkem   872.432 tis. Kč  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
 

3799/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2009  

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2009: 
příjmy ve výši      14.147 tis. Kč 
výdaje ve výši        4.400 tis. Kč 
 
příjmy celkem   925.877 tis. Kč 
výdaje celkem   876.832 tis. Kč  
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3800/09 Veřejná finanční podpora pro TJ Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55 pro rok 
2009 o 120 tis. Kč na zvýšené náklady na energie na Tyršově stadionu. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3801/09 Obecně závazná vyhláška č. xx/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitostí na území města Šumperka 

doporučuje ZM 
vydat závaznou vyhlášku č. xx/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitostí na území města Šumperka, s účinností od 1.1.2010. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3802/09 DPH u investiční akce sběrný dvůr ul. Příčná 

bere na vědomí, 
že město Šumperk nebude uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty   
u investiční akce „Sběrný dvůr ulice Příčná“. 
 

3803/09 Veřejná finanční podpora společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk 
na hokejovou sezónu 2009/2010 ve výši 2.400 tis. Kč, a to za následujících 
podmínek: 
A. společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 

sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 8.000 tis. Kč do 20.06.2009 
 
B. vyúčtování příspěvku: do 31.12.2009  

 
C. společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 

požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění 

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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3804/09 Veřejná finanční podpora společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 

doporučuje ZM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční příspěvek a uzavření smluv se 
společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
který bude vyplacen  po  splnění následujících podmínek umístění hokejového  
mužstva v průběhu hokejové sezóny 2009/2010 v první hokejové lize, 
v následující výši a termínech: 
- 200 tis. Kč za umístění v tabulce do 12. místa po základní části, splatnost do 

28. 2. 2010 
- 400 tis. Kč za umístění v tabulce do 12. místa po nadstavbové části, tj. za 

postup do předkola play off,  splatnost do 31. 3. 2010 
- 200 tis. Kč za postup do čtvrtfinále play off, splatnost do 30.4.2010 
 
A. společnost Hokej Šumperk 2003, s.r.o.,  písemně požádá při splnění uvedené 
podmínky o uvolnění příslušné  částky výše uvedeného finančního příspěvku 
 
B. vyúčtování příspěvku: do 31.5.2010 
 
C. společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 
požádání umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3805/09 Přehled daňových a nedaňových příjmů k 31.5.2009 

bere na vědomí 
přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.05.2009: 
 
 
Plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů  k 31. 5. 2009 (v tis. Kč) 

 
    

      
     N á z e v Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění 

 2009  01-05/09 rozpočtu  01-05/08 rok 09/08 
Daňové příjmy 310 499 107 531 34,6 125 861 85,44 
Daně  275 600 95 376 34,6 111 459 85,57 
     - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 52 000 20 577 39,6 22 128 92,99 
     - daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 16 500 3 949 23,9 5 012 78,79 
      - daň z příjmů fyz. osob  podle zvl.sazby 4 500 1 636 36,4 1 656 98,79 
      - daň z příjmů právnických osob 73 000 23 278 31,9 25 299 92,01 
      - DPH 109 800 45 783 41,7 46 912 97,59 
      - daň z nemovitostí 9 800 153 1,6 209 73,21 
      - daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 0 0,0 10 239 0,00 
      - ostatní daňové příjmy 0 0 0,0 4 0,00 
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Správní poplatky 14 602 3 323 22,8 4 654 71,40 
Místní poplatky 20 297 8 796 43,3 9 748 90,23 
     - za komunální odpad 13 327 3 347 25,1 3 562 93,96 
     - za psy 700 596 85,1 526 113,31 
     -  ze vstupného 120 27 22,5 62 43,55 
     - za vjezd motorových vozidel 150 87 58,0 113 76,99 
     - za výherní hrací automaty 3 000 1 244 41,5 1 362 91,34 
     - část výtěžku z VHP 2 000 3 015 150,8 3 623 83,22 
     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů  1 000 480 48,0 500 96,00 
Nedaňové příjmy 6 162 2 873 46,6 2 583 111,23 
Přijaté sankční poplatky odborů 3 380 1 688 49,9 1 364 123,75 
Služby za komunální odpad 2 700 1 179 43,7 1 212 97,28 
Příjmy z cestovního ruchu 82 6 7,3 7 85,71 
C e l k e m  316 661 110 368 34,9 128 444 85,93 

 
 

3806/09 Poskytnutí VFP Schola Viva, o.p.s., Šumperk v roce 2010 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí účelové investiční  dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 
2010 Schola Viva, o.p.s. Erbenova 16, 787 01 Šumperk, IČ  25827707 ve výši 3 
mil. Kč na stavební úpravy a modernizaci základní školy. Podmínkou pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka je zajištění kofinancování 
investičního záměru ve výši 5,4 mil. Kč ze strany příjemce.  
 
       Termín:  18.06.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel 
 

3807/09 Obnova parku B. Martinů v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Obnova parku 

B. Martinů v Šumperku“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek 
Novotný, Mgr. Milan Šubrt  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Pavel Damiančik, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Hana Répalová 
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- minimální seznam zájemců: 

STRABAG, a.s., oblast Střed-Šumperk, Zábřežská 74, Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště 
EVJÁK, s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3808/09 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách města 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
provádění činnosti koordinátora BOZP na stavbách města F. N.,  Šumperk. 
 
       Termín: 25.06.2009  
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

3809/09 Revitalizace ul. J. z Poděbrad – dodatek č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou MIROS, dopravní 
stavby, a.s., Pardubice, na akci „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“ na provedení 
změn do maximální částky 167.580,--Kč včetně DPH, čerpané z rezervy rozpočtu 
stavby. 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3810/09 Kontrola usnesení  

schvaluje 
kontrolu usnesení:   
2714/08, 2772/08, 2961/08, 3047/08, 3122/09, 3124/09, 3125/09, 3129/09, 
3130/09, 3147/09, 3175/09, 3203/09, 3237/09, 3252/09, 3261/09, 3293/09, 
3299/09, 3301/09, 3302/09, 3309/09, 3313/09, 3334/09, 3339/09, 3341/09, 
3363/09, 3366/09, 3386/09, 3410/09, 3422/09, 3424/09, 3425/09, 3426/09, 
3431/09, 3433/09, 3434/09, 3435/09, 3436/09, 3443/09, 3445/09, 3446/09, 
3447/09, 3451/09, 3460/09, 3462/09, 3464/09, 3468/09, 3469/09, 3470/09, 
3471/09, 3472/09, 3473/09, 3474/09, 3475/09, 3476/09, 3477/09, 3478/09, 
3479/09, 3487/09, 3495/09, 3496/09, 3497/09, 3498/09, 3499/09, 3500/09, 
3501/09, 3502/09, 3503/09, 3504/09, 3505/09, 3507/09, 3508/09, 3509/09, 
3513/09, 3514/09, 3515/09, 3516/09, 3522/09, 3524/09, 3527/09, 3537/09, 
3539/09, 3540/09, 3541/09, 3550/09, 3552/09, 3555/09, 3560/09, 3565/09, 
3567/09, 3568/09, 3569/09, 3570/09, 3573/09, 3576/09, 3577/09, 3584/09, 
3585/09, 3587/09, 3588/09, 3589/09, 3591/09, 3592/09, 3597/09, 3598/09, 
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3599/09, 3600/09, 3605/09, 3606/09, 3607/09, 3608/09, 3609/09, 3610/09, 
3612/09, 3614/09, 3626/09, 3627/09, 3628/09, 3629/09, 3630/09, 3631/09, 
3632/09, 3633/09, 3634/09, 3635/09, 3636/09, 3637/09, 3638/09, 3639/09, 
3640/09, 3641/09, 3642/09, 3643/09, 3644/09, 3645/09, 3646/09, 3648/09, 
3649/09, 3650/09, 3651/09, 3652/09, 3653/09, 3657/09, 3658/09, 3659/09, 
3660/09, 3661/09, 3662/09, 3663/09, 3664/09, 3665/09, 3666/09, 3667/09, 
3668/09, 3669/09, 3670/09, 3671/09, 3673/09, 3674/09, 3678/09, 3679/09, 
3680/09, 3681/09, 3682/09, 3683/09, 3685/09, 3688/09, 3690/09, 3693/09, 
3694/09, 3695/09, 3696/09, 3697/09, 3698/09, 3702/09, 3703/09, 3704/09, 
3709/09, 3710/09, 3711/09, 3712/09, 3714/09, 3716/09, 3717/09, 3718/09, 
3719/09, 3720/09, 3721/09, 3722/09, 3723/09, 3724/09, 3725/09, 3726/09, 
3728/09, 3729/09, 3730/09, 3733/09, 3734/09, 3735/09, 3740/09, 3745/09, 
3747/09, 3748/09, 3749/09, 3750/09, 3751/09, 3752/09, 3753/09, 3754/09, 
3755/09, 3757/09, 3758/09, 3762/09, 3763/09, 3764/09, 3765/09, 3766/09, 
3767/09, 3768/09, 3771/09, 3773/09, 3775/09, 3777/09, 3778/09, 3781/09, 
3791/09, 3237/09, 3296/09, 3437/09, 3456/09, 2786/08, 3522/09, 3529/09, 
3530/09, 3593/09, 3595/09, 3601/09, 3602/09, 3611/09, 3705/09, 3706/09, 
3707/09,  3727/09, 3732/09, 3774/09, 3776/09, 3782/09.   
 
 

3811/09 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2340/08 do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2868/08 do 30.09.2009  Zodpovídá: Ing. Peluhová 
2916/08 do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3141/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3159/09 do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3300/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3358/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3359/09  do 31.08.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3398/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Vitásková 
3465/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová  
3532/09 do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3566/09 do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Peluhová 
3590/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3594/09 do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3596/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3708/09  do 30.09.2009   Zodpovídá: Ing. Peluhová 
3731/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Peluhová 
3743/09  do 25.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3744/09 do 30.06.2009   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3769/09 do 30.06.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3779/09 do 31.07.2009   Zodpovídá: Mgr. Daňková  
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3812/09 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM č. 3529/09 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3529/09 o text, umístěný před pozn.: 
„Výpověď bude podána pouze nájemci paní N. V.,  s ostatními nájemci byla 
sjednána dohoda o ukončení nájemního vztahu na základě svěřené 
působnosti odboru majetkoprávnímu MěÚ Šumperk v oblasti uzavírání 
nájemních smluv, jejich dodatků a dohod k nim – usnesení RM č. 354/03 ze 
dne 20.02.2003, ve znění pozdějších usnesení.“ 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3813/09 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM č. 3530/09 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3530/09 o text, umístěný před pozn.: 
„Výpověď bude podána pouze nájemci paní N. V.,  s ostatními nájemci byla 
sjednána dohoda o ukončení nájemního vztahu na základě svěřené 
působnosti odboru majetkoprávnímu MěÚ Šumperk v oblasti uzavírání 
nájemních smluv, jejich dodatků a dohod k nim – usnesení RM č. 354/03 ze 
dne 20.02.2003, ve znění pozdějších usnesení.“ 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3814/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3531/09 

ruší 
usnesení RM č. 3531/09 k výpovědi nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu 
nemovitosti, or. zahrada u domu Nerudova 5, Šumperk. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3815/09 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM č. 3533/09 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3533/09 o text, umístěný před pozn.: 
„Výpověď bude podána pouze nájemci paní N. V.,  s panem A. V. byla 
sjednána dohoda o ukončení nájemního vztahu na základě svěřené 
působnosti odboru majetkoprávnímu MěÚ Šumperk v oblasti uzavírání 
nájemních smluv, jejich dodatků a dohod k nim – usnesení RM č. 354/03 ze 
dne 20.02.2003, ve znění pozdějších usnesení.“ 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3816/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3534/09 

ruší 
usnesení RM č. 3534/09 k výpovědi nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu 
nemovitosti, or. zahrada u domu Nerudova 5, Šumperk. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3817/09 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM č. 3535/09 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3533/09 o text, umístěný před pozn.: 
„Výpověď bude podána pouze nájemci paní N. V.,  s ostatními nájemci byla 
sjednána dohoda o ukončení nájemního vztahu na základě svěřené 
působnosti odboru majetkoprávnímu MěÚ Šumperk v oblasti uzavírání 
nájemních smluv, jejich dodatků a dohod k nim – usn. RM č. 354/03 ze dne 
20.02.2003, ve znění pozdějších usnesení.“ 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3818/09  Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3611/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3611/09 v označení dodatku – jedná se o dodatek č. 3 
namísto dodatku č. 2.  
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

3819/09 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3782/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3782/09 a doplňuje usnesení o odrážku:  
- vratnou kauci ve výši 5.000,--Kč včetně 19 % DPH 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3820/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 2034/1 v k.ú.Šumperk, předzahrádka  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2034/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 30 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.03.2004 a dle usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – kavárna 
Kozinova 7. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3821/09 MJP – zimní stadion, problematika provozování 

bere na vědomí 
informativní materiál PMŠ, a.s., k problematice provozování zimního stadionu 
v Šumperku, aktualizovaný k 30.04.2009. 
 
 

3822/09 MJP – zimní stadion, problematika provozování 

ukládá 
řediteli PMŠ, a.s., předložit k projednání návrhy nového systému provozování ZS 
v Šumperku.  
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

3823/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1485/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. Krapkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní, splaškové kanalizační a elektro NN  
přípojky přes p.p.č.  1485/3  v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
P. K.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
I. Š.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
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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 400,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009   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.:  
- 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 v okolí 

staveniště 
- budou dodrženy všechny stanovené  normy a platné p ředpisy 
- před započetím prací je nutno vytýčit všechny podzemní vedení včetně VO 

v místě stavby 
- připojení jednotlivých sítí bude projednáno s příslušným majitelem sítě 
- oprava komunikace bude provedena  dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce 

místní komunikace 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací 

tj. PMŠ, a.s., smlouvu o nájmu  pozemků dle OZV č. 1/2008 města 
Šumperka 

- stavebník – investor  je povinen minimálně 14 dnů před výkonem jakékoliv 
činnosti na komunikacích (chodnících)  požádat MěÚ, odbor dopravy o 
vydání povolení  zvláštního užívání komunikace 

- 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 

- veškeré vedení, které bude nově uloženo  bude uloženo v hloubce min.      
1,20 m, veškeré náklady spojené s nedodržením toho požadavku uhradí 
investor 

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3824/09 MJP – výkup lesního pozemku v k.ú. Nový Malín, or. les nad spojnicovou 
cestou mezi Krásným u Šumperka a Novým Malínem 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení lesního pozemku p. č.  2941 o výměře 30 935 m2 v k. ú. 
Nový Malín, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: ucelení lesních pozemků ve vlastnictví města 
- prodávající: P. N., bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena včetně porostů: 250 000,--Kč k celku 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 
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- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí  
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3825/09 MJP – zařazení lesního pozemku v k.ú. Nový Malín do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
zařazení lesního pozemku p. č.  2941 o výměře 30 935 m2 v k. ú. Nový Malín do 
správy Podniků města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ: 
787 01, IČ: 65138163, a to ke dni nabytí vlastnického práva k danému pozemku 
městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3826/09 MJP – prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 na 
pozemku p. č. 994 o výměře 487 m2 v k. ú. Vikýřovice za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví s ohledem na užívání pozemku  
- kupující: manželé M. a D. H.,  bytem Vikýřovice,  PSČ: 788 13 
- kupní cena:  20,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 72 – 04.06.2009 

 
14 

 

3827/09 MJP – prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na 
pozemku p. č. 1206/2  o výměře 1013 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 
na pozemku p. č. 1225 o výměře 421 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 
na pozemku p. č. 1226 o výměře 202 m2 vše v k. ú. Vikýřovice za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví  
- kupující: D. J.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 
- kupní cena:  20,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3828/09 MJP – prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na 
pozemku p. č. 986 o výměře 366 m2 v k. ú. Vikýřovice za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví  
- kupující: D. J.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01, a K. K.,  bytem Vikýřovice,   

PSČ: 788 13, každému z nich ½ spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na 
pozemku p. č. 986 v k. ú. Vikýřovice 

- kupní cena:  20,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3829/09 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 3289 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Krapkova u AQUATOLLU  

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat st.p.č. 3289 o výměře 23 m2, st.p.č. 3290 o 
výměře 26 m2, st.p.č. 3287 o výměře 31 m2 a st.p.č. 3288 o výměře 24 m2 vše v 
k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje:  pozemky pod stavbami – náprava majetkoprávních vztahů-

pozemek a stavba jiného vlastníka  
- kupní cena: 500,--Kč/m2   
- pozemek st.p.č. 3287 v k.ú. Šumperk bud prodán po zápisu stavby v katastru 

nemovitostí, nebo po předložení listiny prokazující vlastnictví k budově  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva v katastru 

nemovitostí  
       Termín: 10.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3830/09 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1248/3 a další, vše v k.ú. Šumperk,  or. 
mezi Gymnáziem a ul. M.R. Štefánika 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat části st.p.č. 1248/3 o výměře cca 290 m2 a části 
st.p.č. 1248/2 o výměře cca 60 m2  vše v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:  zázemí k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení st.p.č. 1248/2  v k.ú. Šumperk  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva v katastru 

nemovitostí  
       Termín: 10.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3831/09 MJP – prodej st.p.č. 5815 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit prodej  st.p.č. 5815 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující: J. P.,  bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3832/09 MJP – prodej st.p.č. 5814 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit prodej  st.p.č. 5814 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující: F. a L. H.,   bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3833/09 MJP – prodej st.p.č. 5813 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit prodej  st.p.č. 5813 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující: V. a A. K.,  bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3834/09 MJP – prodej st.p.č. 5536 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009  schválit prodej  st.p.č. 5536 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující: V. K.,  bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3835/09 MJP – prodej st.p.č. 5534 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit prodej  st.p.č. 5534 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cen: 500,--Kč/m2 
- kupující: R. a K. H.,  bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3836/09 MJP – prodej st.p.č. 5535 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 24.04.2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit prodej  st.p.č. 5535 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
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- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující: P. Š., bytem Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

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

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3837/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5533 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je R. K.,  bytem 
Bratrušov  a  J. K.,  bytem Dolní Studénky. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5535, 5536, 5813, 5814 a 
5815 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5533 v k.ú. 
Šumperk 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3838/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5534 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  jsou  R. a K. H.,  bytem 
Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
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- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5535, 5536, 5813, 5814, 5815  
a 5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5534 v k.ú. 
Šumperk 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3839/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5815 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je J. P.,  bytem Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5535, 5536, 5813, 5814 a 
5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5815 v k.ú. 
Šumperk 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3840/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje  
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5814 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  jsou  F. a L. H.,  bytem 
Šumperk. 
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5535, 5536, 5813, 5815 a 
5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5814 v k.ú. 
Šumperk 

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3841/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5813 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  jsou V. a A. K.,  bytem 
Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5535, 5536, 5814, 5815 a 
5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5813 v k.ú. 
Šumperk 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3842/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5536 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je V. K., bytem Šumperk. 
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5535,  5813, 5814, 5815 
a 5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5536 v k.ú. 
Šumperk 

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3843/09 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu ke garáži, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1564/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5535 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je  P. Š., bytem 
Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč  včetně 

19% DPH 
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene  
- oprávněný z věcného břemene bude předmět sjednaného věcného břemene 

udržovat společně s vlastníky garáží na st.p.č. 5534, 5536,  5813, 5814, 5815 
a 5533 vše v k.ú. Šumperk,  a to v podílu 1/7 nákladů na údržbu a úpravu 
povrchu   

- věcné břemeno bude sjednáno společně s prodejem st.p.č. 5535 v k.ú. 
Šumperk 

       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3844/09 MJP – zveřejnění části p.p.č. 1959/1 a části p.p.č. 1959/5, vše v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Reissova  

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat část p.p.č. 1959/1 o výměře cca 2 m2 a část 
p.p.č. 1959/5 o výměře cca 45 m2  vše v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:  rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
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- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení předmětu prodeje 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva v katastru 

nemovitostí  
 
       Termín: 10.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3845/09 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1999/4 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Reissova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat p.p.č. 1999/4  o výměře 335 m2, st.p.č. 1593/2 o 
výměře 401 m2, část st.p.č. 1592/2 o výměře cca 20 m2 a část st.p.č. 1594/2 o 
výměře cca 60 m2  vše v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje:  zahrada k domu,  a vstupy a vjezdy k domům  
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení, kdy jednotlivé zahrádky budou 

samostatně odděleny geometrickým plánem v hranicích tak, jak jsou užívány, 
společná plocha u domu bude prodána v podílu každému z kupujících 1/4, 
společná plocha sloužící k vjezdu a vstupu k domům bude odkoupena 
společně se všemi uživateli pozemku  bez dalšího dělení pozemku pod 
stavbami, které jsou na části st.p.č. 1593/2 a jsou ve vlastnictví jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek v domě Reissova 25 

- kupující jsou povinni strpět omezení vlastnického práva  z důvodu zapsaného 
věcného břemene 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva v katastru 
nemovitostí  

       Termín: 10.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3846/09 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem 
Vařákem 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o  ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené 
jako obch 29/2006/Vr ze dne 17.07.2006 ve znění dodatku  ze dne 09.11.2007, 
kterou byl sjednán příslib prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Šumperk. Budoucí kupující M. V.,  bytem Šumperk. Smlouva bude ukončena ke 
dni podpisu dohody s tím, že složená záloha na kupní cenu bude započítána do 
předpisu nově stanovené zálohy na kupní cenu, která bude stanovena novou 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena v souladu se 
zveřejněním nově stanoveného záměru předmětu budoucího prodeje. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3847/09 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok na ul. 
Komenského 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.04.2009 do 11.05.2009 dle usnesení rady města č. 3690/09 ze 
dne 16.04.2009 schválit vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 150/4 o výměře 
cca 50 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  výstavba garáží  
- budoucí kupující: M. V.,  bytem Šumperk 
- kupní cena:  500,--Kč/m2, jako  záloha na kupní cenu ve výši 5.500,--Kč, bude 

započtena složená záloha na kupní cenu v souladu s předpisem zálohy 
stanovené ve smlouvě obch 29/2006/Vr ze dne 17.07.2006, doplatek  kupní 
ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude p řevedeno 
po dokončení hrubé stavby garáží 

- smlouva budoucí kupní se sjednává na dobu určitou, účinnou datem podpisu 
smlouvy budoucí kupní do 31.12.2010 

- budoucí kupující do 31.12.2009 předloží budoucímu prodávajícímu, v souladu 
se stavebním zákonem, rozhodnutí povolující výstavbu garáží, pokud nebude 
toto rozhodnutí k datu 31.12.2009 budoucímu prodávajícímu p ředloženo, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující na své náklady zajistí vypracování geometrického plánu na 
dělení p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující  na své náklady zajistí přemístění klepače a popelnicových 
nádob tak, aby nebránily vjezdu do garáží s tím, že  místo uložení 
popelnicových nádob a klepače bude  odsouhlaseno jejich uživateli   

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3848/09 MJP – příslib prodeje st.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
Masarykovo nám. 20, u Gymnázia 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 06.04.2009 do 22.04.2009 dle usnesení rady města č. 3538/09 ze 
dne 26.03.2009   schválit vydání příslibu prodeje  st.p.č. 1289/1 o výměře     
528 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zahrada k domu Masarykovo nám. 20  
- budoucí kupující: J. K.,  bytem Šumperk, D. P.,  bytem Šumperk, V. a E. S.,  

oba bytem Šumperk,  S. a   J. S.,  oba bytem Šumperk,  každému z nich podíl 
ve výši 1/4 st.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk 
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- kupní cena:  300,--Kč/m2, každý z kupujících uhradí při podpisu smlouvy         

o smlouvě budoucí kupní 5.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena                
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč, nejdéle 36 měsíců 

- z důvodu zapsaných věcných břemen na pozemku nepožaduje vlastník st.p.č. 
1289/1 v k.ú. Šumperk – město Šumperk  úhradu za užívání pozemku, čímž je 
kompenzováno omezení vlastnického práva  

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude p řevedeno 
po zaplacení kupní ceny, nejpozději do 31.12.2012 

- budoucí prodávající výslovně souhlasí, aby si vlastníci staveb na části st.p.č. 
1289/1 v k.ú. Šumperk, V. a E. S. a S. a  J. S.,  všichni bytem Šumperk, uvedli 
užívání staveb do souladu se stavebním zákonem 

- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit   
v případě neplacení měsíčních splátek s tím, že zálohy včetně uhrazených 
splátek budou vráceny budoucím kupujícím bez nároku na úrok ze složené 
finanční částky 

- budoucí kupující se zavazují, že v případě neplacení finanční částky za 
kterýkoliv podíl, bude tento rozdělen mezi ostatní kupující tak, aby budoucímu 
prodávajícímu nezůstal ve vlastnictví žádný podíl na pozemku 

- v případě odstoupení od smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazeno 
nájemné za dané období v sazbách platných pro daný rok a to od roku 2006, 
kdy výše nájemného  bude započtena oproti složené záloze na kupní cenu a 
dalších splátek  

       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

3849/09 MJP – změna usnesení ZM č. 1118/09, or. vnitroblok ul. Bří. Čapků, 
Myslbekova a Dvořákovo nám. 1 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM číslo 1118/09 ze dne 23.04.2009 v části stanovení 
podílů u jednotlivých kupujících, kde nově bude: E. M.,  podíl ve výši 1499/10000 
p.p.č. 553/5, L. M.,  podíl ve výši 1599/10000 p.p.č. 553/5, J. P.,  podíl ve výši 
1467/10000 p.p.č. 553/5, L. a Z. G.,  podíl ve výši 1446/10000 p.p.č. 553/5, J. a E. 
K.  podíl ve výši 1479/10000 p.p.č. 553/5 a   J. a   J. V.  podíl ve výši 2510/10000 
p.p.č. 553/5, všichni bytem Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1118/09 ze dne 23.04.2009 
zůstávají beze změny. 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3850/09 MJP – změna usnesení ZM č. 1119/09, or. vnitroblok ul. Bří. Čapků, 
Myslbekova a Dvořákovo nám. 1 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM číslo 1119/09 ze dne 23.04.2009 v části označení 
předmětu prodeje u kupujících P. a V. H.,  bytem Šumperk, kde nově bude, podíl 
ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/23. Dále 
budou doplněni  kupující J. a A. B.,  bytem Šumperk,  p.p.č. 553/18. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1118/09 ze dne 23.04.2009 
zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3851/09 MJP – změna usnesení ZM č. 1120/09, or. vnitroblok ul. Bří. Čapků, 
Myslbekova a Dvořákovo nám. 1 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM číslo 1120/09 ze dne 23.04.2009 v části stanovení 
podílů u p.p.č. 553/19 u jednotlivých kupujících, kde nově bude stanoveno: prodej 
p.p.č. 553/19 jako celku do vlastnictví nebo společného jmění manželů každému  
z nich podíl ve výši 1/5 z původně stanoveného podílu 1/6. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1118/09 ze dne 23.04.2009 
zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3852/09 MJP – realizace prodeje části p.p.č. 1632/9 v k.ú. Šumperk, or. ul. Čsl. 
armády 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 05.06.2007 do 20.06.2007 dle usnesení rady města č.836/07 ze dne 
31.05.2007 a podle usnesení ZM č. 388/07 ze dne 13.09.2007 a usnesení ZM č. 
1012/09 ze dne 29.01.2009, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje 
části p.p.č. 1632/9, dle GP zak.č. 5235-118/2007 p.p.č. 1632/9 o výměře       
645 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel  prodeje:  zahrada a vstup do domu Čsl. armády 60, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, z důvodu splnění podmínek  smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní – obch 2/2008 – oprava oplocení,  se uznána sleva z kupní ceny 
ve výši 45.000,--Kč   
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- kupující: J. P.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/12, a P. ,  bytem Rohle,  podíl 

ve výši 1/12, P. K.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12, R. H.,  bytem 
Šumperk,  podíl ve výši 1/12, H. H.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12, L. N.,  
bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12. P. G.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/12, 
M. a   J. P.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12, J. a Z. D.,  bytem Šumperk,  
podíl ve výši 1/12, F. a  S. M.,  bytem  Šumperk, podíl ve výši 1/12, Š. V.,   
bytem Šumperk  a L. V.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/12, L. R.,  bytem 
Šumperk  a M. S.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12 

- kupující při podpisu smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie 
geometrického plánu zak.č. 5235-118/2007 v počtu 20 vyhotovení   

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3853/09 MJP – výpůjčka pozemků st.p.č. 994 a p.č. 150/1 v k.ú. Šumperk a stavby 
hřiště, areál Komenského 9 

schvaluje 
na základě záměru zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 23. 4. 2009 
do 11.5.2009 dle usnesení RM č. 3612/09 ze dne 16. 4. 2009 vypůjčit pozemky 
st.p.č. 994 a p.č. 150/1, oba v k.ú. Šumperk, včetně stavby sportovního hřiště, 
dětského hřiště a prostoru pro venkovní činnost zájmových útvarů (dále jen 
„hřiště“) ve vlastnictví města Šumperk za následujících podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- vypůjčitel: Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Vila Doris Šumperk se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2,            
PSČ 787 01, IČ 00851507 

- doba výpůjčky: ode dne uzavření smlouvy na dobu neurčitou, každá ze 
smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci 
kalendářního čtvrtletí 

- účel výpůjčky: provozování venkovního hřiště, které bude zahrnovat sportovní 
hřiště, dětské hřiště a prostor pro venkovní činnost zájmových sdružení 

- dispoziční oprávnění: vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky 
dočasně k užívání jiným právnickým nebo fyzickým osobám ovšem                  
s předchozím písemným souhlasem města Šumperk na základě písemné 
smlouvy a za úplatu, která je příjmem vypůjčitele 

- vypůjčitel je povinen vést oddělenou evidenci příjmů a výdajů týkajících se 
provozu a event. pronájmu předmětu výpůjčky 

- vypůjčitel je povinen zajišťovat provoz nově zrekonstruovaného areálu hřiště 
situovaného na vypůjčených pozemcích, tj. zejména zpracovat provozní řád, 
určit otvírací hodiny pro veřejnost a zajišťovat běžnou údržbu a opravy hřiště 
do výše 5.000,--Kč za kalendářní rok 
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- vypůjčitel je povinen umožnit přístup veřejnosti k hřišti v rámci jeho provozní 

doby  
- při údržbě hřiště je vypůjčitel povinen řídit se návodem na údržbu předaném 

zhotovitelem hřiště 
- půjčitel se zavazuje protokolárně předat předmět výpůjčky ve stavu 

způsobilému k užívání bezodkladně po podpisu smlouvy 
- vypůjčitel je dále povinen: 

1. protokolárně převzít předmět výpůjčky 
2. zodpovídat za stav vypůjčeného majetku 
3. umožnit půjčiteli nebo pověřenému správci na jeho požádání vstup na 

předmět výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel užívá předmět 
výpůjčky v souladu s touto smlouvou 

4. každoročně předložit půjčiteli na jeho výzvu výpis z oddělené účetní 
evidence příjmů a výdajů vztahujících se k předmětu výpůjčky 

5. provádět pravidelnou celoroční údržbu zeleně na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky  

 
- odpovědnost za škodu: 

1. vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody, které na vypůjčeném majetku 
způsobí svou činností nebo činností subjektů užívajících nebo spravujících 
vypůjčený majetek na základě smluvního ujednání s vypůjčitelem 

2. vypůjčitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vůči  3. 
osobám. Kopie pojistných smluv je povinen předat půjčiteli bezodkladně po 
jejich uzavření.  

 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3854/09 MJP – výpůjčka pozemků st.p.č. 994 a p.č. 150/1 v k.ú. Šumperk a stavby 
hřiště, areál Komenského 9 

souhlasí 
s tím, že Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků  Vila Doris Šumperk se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2, PSČ 787 01, 
IČ 00851507, bude na pozemcích, které bude užívat na základě smlouvy o 
výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 994 a pozemek parcela č. 150/1, oba 
v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím 
je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného 
zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku oprávnění Domu dětí a mládeže a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk podat na MěÚ 
Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o 
vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. 
Současně bude Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk se sídlem Šumperk, 17. listopadu 
2, PSČ 787 01, IČ 00851507 nositelem i případně vzniklých či uložených 
povinností. 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3855/09 MJP – prodej p.p.č. 1996/1 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Denisova 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.02.2009 do 25.02.2009 dle usnesení rady města č.3246/09 ze 
dne 05.02.2009  schválit prodej  p.p.č. 1996/1, dle GP zak.č. 5539-39/2009  p.p.č. 
1996/4 o výměře 56 m2, p.p.č. 19963 o výměře 45 m2, p.p.č. 1996/2 o výměře   
45 m2 a p.p.č. 1996/1 o výměře 157 m2  vše  v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel  prodeje: zázemí k domu 
- 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 katastru nemovitostí  
- kupující: M. P.,  p.p.č. 1996/4,  J. a L. J.,  p.p.č. 1996/1 a L. a M. R.,  p.p.č. 

1996/3 všichni bytem Šumperk a P. V.,  p.p.č. 1996/2, bytem  Šumperk  
- kupující uhradí náklady  spojené s vyhotovení geometrického plánu  na 

rozdělení pozemku a správní poplatek, kolek ve výši 500,--Kč  za zápis vkladu   
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3856/09 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0007/2009/Foj, or. obec Hraběšice – příjezd od Šumperka 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0007/2009/Foj, jehož předmětem bude 

  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu: 
- uložení  potrubí odpadu  splaškové kanalizace   přes  p.p.č. 185/1 a p.p.č. 

186  v k.ú. Hraběšice 
- umístění  výustního objektu odpadu z ČOV na p.p.č. 186 v k.ú. Hraběšice 
- uložení podzemního vedení přípojky NN k čerpací stanici výtlačného 

potrubí splaškové kanalizace přes p.p.č. 742 v k.ú. Hraběšice 
- umístění výtlačného potrubí splaškové kanalizace, čerpací stanice 

výtlačného potrubí a podzemního vedení přípojky NN do  pozemku ve  
ZJE původ PK p.č. 201/1 v k.ú. Hraběšice 

budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Obec Hraběšice,  se sídlem Hraběšice 50, PSČ 788 15, IČ: 00635928 
Podmínky  uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě č. VBb/0007/2009/Foj: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno    zálohu ve 

výši 10.000,--Kč včetně 19 % DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM 
č.3568/09 ze dne 16.4.2009, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční 
částku do 15 dnů ode dne uzavření dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. VBb/0007/2009/Foj 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- zahájení prací musí být v dostatečném časovém předstihu (cca 14 dnů) 
oznámeno správci tj. PMŠ, a.s., s ohledem  na případnou  časovou korekci 
lesnických činností v dané lokalitě (odvoz dříví z lesa, doprava lesnických 
mechanizačních prostředků do a z lesa po místních komunikacích….) 

- vlastník stavby bere na vědomí ust. § 22 z.č. 289/1995 Sb. O lesích, tj., že 
provede taková opatření, kterými budou jeho pozemky a stavby zabezpečeny 
před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padání kamenů, pádem 
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa 

- šíře případného dočasného odlesnění pro výkop max. 3 m 
- pod dokončení stavby investor doplní – zalesní holiny vhodným sadebním 

materiálem odpovídajícímu vegetačnímu stupni, HS a jakosti dle ČSN 
- po dokončení  stavby požadujeme fyzické převzetí a kontrolu na dotčených 

pozemcích 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
- budoucí oprávněný z věcného břemene provede uložení zemního vedení NN  

současně se splaškovou kanalizací přes p.p.č. 742 v k.ú. Hraběšice (1 výkop) 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, tj. 

Podniky města Šumperka, a.s., smlouvu o výpůjčce pozemků dle OZV č. 
1/2008 města Šumperka 

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3857/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1350/3 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Lidická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy teplovodu přes p.p.č.  1350/3, p.p.č. 1484/12, p.p.č. 
1484/15, p.p.č. 1488/7, p.p.č. 1487/6, p.p.č. 1487/8 a p.p.č. 1487/9 v k.ú. 
Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Podniky  města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, 
IČ: 65138163 
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 26.400,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009 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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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 

stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona   
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3858/09 MJP – nájem jižního a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora 
Domem kultury Šumperk, s.r.o. - žádost nájemce o souhlas s podnájmem 
části předmětu nájmu 

souhlasí 
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – kancelář č. 15 
v jižním křídle Pavlínina dvora, podnájemcem Vladislavou Tatarovou 
(Vondráková), IČ 60010541, místo podnikání Šumperk, Bratrušovská 2, PSČ     
787 01.  
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3859/09 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala 
Lombard – st.p.č. 2524/1 v k.ú. Šumperk, pronajímatel KOVA Invest, s.r.o. 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení 275/07 ze dne  
11. 1. 2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22. 11. 2007 a usnesení č. 1641/07 ze 
dne 13. 12. 2007 v části: 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění, a to tak, že 

s účinností od 4.6.2009 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody 
zvyšuje na částku 641,--Kč/měsíc + 9% DPH 

 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3860/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
176 a p.p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. Kozinova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního telefonního vedení přes p.p.č.  176 a p.p.č. 
2034/1  v  k.ú.  Šumperk  mezi 
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budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 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 
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 13.500,--Kč včetně 19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009 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.:  
- 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 v okolí 

staveniště 
- budou dodrženy všechny stanovené  normy a technologické postupy 
- před započetím  prací je nutno vytýčit všechny podzemní vedení v místě 

stavby 
- připojení jednotlivých sítí  bude projednáno s příslušným majitelem  sítě 
- investor je povinen  uzavřít se správcem komunikací tj. PMŠ, a.s.,  před 

započetím stavebních prací smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 1/2008 
města Šumperka 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3861/09 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 – změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.6.2009 nájem bytu č. 2922/1, 2+k.k. v I. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 se stávajícím 
nájemcem panem D. K.,  bytem Šumperk,  který užívá na základě nájemní 
smlouvy ze dne 14.12.2000 uzavřené s pronajímatelem - městem Šumperk, IČ 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93. 
Současně RM schvaluje uzavřít k bytu 2922/1 nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako 
pronajímatelem na straně jedné a paní R. J.,  bytem Jeseník,  PSČ 790 01 jako 
nájemcem na straně druhé, a to za stejných podmínek s účinností od 1.7.2009. 
 
       Termín: 01.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3862/09 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 – změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody mezi panem D. K., bytem Šumperk  na straně jedné a  
městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 30.6.2009 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 
podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 
22.2.2000, ve znění pozdějších dodatků,  na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem paní R. J.,  bytem Jeseník,            
PSČ 790 01. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2009. Předmětem 
smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/1 v I. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25, včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem. 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3863/09 Zmocnění 

pověřuje 
odbor MJP zastupováním města Šumperka ve věci správních řízení, jeho 
úkonech, vedenými příslušnými orgány státní správy, které se týkají oprav a 
rekonstrukcí objektů a pozemků města v k.ú. Šumperk, Horní a Dolní Temenice, 
Krásné u Šumperka, Hrabenov, Vernířovice u Sobotína, ve správě odboru MJP, 
oddělení správy majetku, které jsou financovány v příslušném roce z rozpočtu 
odboru MJP, s účinností od 5.6.2009. 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3864/09 Zmocnění 

pověřuje 
odbor FAP Městského úřadu Šumperk, aby jménem města Šumperka činil 
veškeré právní úkony ve věci vymáhání pohledávek města Šumperka vzniklé 
v rámci samostatné působnosti města. Současně RM uděluje podpisové právo 
vedoucí odboru FAP k podpisu předmětných právních úkonů, s účinností od 
5.6.2009. 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3865/09 Zmocnění 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od  5.6.2009 
odboru MJP působnost v oblasti udělování souhlasu města Šumperk jako 
vlastníka nemovitostí subjektům, které mají užívací vztah k těmto nemovitostem 
ve vlastnictví města Šumperka (dále jen „užívané nemovitosti“), k provádění oprav 
a stavebních úprav – technického zhodnocení užívaných nemovitostí města, a to 
za následujících podmínek:  
- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně  technické 

požadavky, zejména stavební zákon a další související zákony 
- veškeré stavební úpravy, technické zhodnocení užívaných nemovitostí provede 

jejich uživatel na své vlastní náklady. Toto technické zhodnocení je vlastnictvím 
uživatele a nezvyšuje pořizovací cenu užívaných nemovitostí a uživatel bude 
mít právo toto technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy 
odepisovat do nákladů 

- při ukončení užívacího vztahu k nemovitostem uvede jejich uživatel užívanou 
nemovitost do původního stavu, a to ke dni jejího předání, pokud se uživatel 
s vlastníkem nedohodnou jinak 

 
Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního odboru podpisové právo k udělení 
těchto souhlasů vlastníka.   
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3866/09 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0082/2008/Foj 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  č. VBb/0082/2008/Foj ze dne 1.9. 2009 uzavřené mezi městem 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461, jako 
budoucí povinným z věcného břemene a  společností UPC Česká republika, a.s., 
se sídlem  Praha 4, Závišova 5, PSČ 140 00, IČ: 00562262, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene.  
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3867/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 2833/08 

ruší 
usnesení RM č. 2833/08, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 61/1, p.p.č. 61/4 a další v k.ú. 
Dolní Temenice, or. ul. Zemědělská, Anglická. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3868/09 MJP – pojištění multifunkčního hřiště na pozemcích st.p.č. 994 a p.č. 150/1, 
oba v k.ú. Šumperk, or. areál Komunitního centra pro rozvoj lidských zdrojů, 
Komenského 9 

schvaluje 
s účinností od 4.6.2009 pojistit formou živelního pojištění pojištění proti 
úmyslnému poškození nebo zničení (vandalismus) současným pojistitelem 
majetku města Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - Českou 
pojišťovnou a.s. - sportovní hřiště, dětské hřiště a prostor pro venkovní činnost 
zájmových útvarů (dále jen „hřiště“) nacházející se v areálu Komunitního centra 
pro rozvoj lidských zdrojů na pozemcích st.p.č. 994 a p.č. 150/1 v k.ú. Šumperk 
(or. Komenského 9). Pojistná částka hřiště činí 6.561.881,--Kč. Maximální výše 
pojistného činí 6.000,--Kč za rok.  
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3869/09 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 
171 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Vančurova 27, 
Šumperk).  
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, vymezená plocha k domu – přístupy 
 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3870/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2148/1 v k.ú. Šumperk, or. komunikace – Samota 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodního a kanalizačního řadu přes p.p.č.  
2148/1  v  k.ú.  Šumperk  mezi 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
D.  J.,  bytem Vikýřovice,  PSČ 787 01 
V. N.,  bytem Rapotín,  PSČ 788 13 
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  4.400,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009   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 

- 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 splní podmínky PMŠ, a.s.:  
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, 

tj. PMŠ, a.s., smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 1/2008 města 
Šumperka 

- investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., k fyzickému 
předání veřejného prostranství   před zahájením stavebních prací 

- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikací v okolí 
staveniště 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3871/09 MJP – bytová problematika, Armáda spásy Praha 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu:   
- k bytu č. 2 v Šumperku na ulici Zahradní č.o. 37, č.p. 2708  o velikosti 1+4 

obytných místností v  1. nadzemním podlaží  ke dni   30. 6. 2009 s Armádou 
spásy Praha se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, IČO  406 13 411 

 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3872/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1886/2 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada za domem ul. Balbínova 21, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1886/2          
o výměře 12 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Balbínova 21, 
Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití 
 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3873/09 MJP – pronájem části pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Šumperk, or. pás zeleně 
přiléhající k zadnímu traktu objektu občanské vybavenosti na rohu ul. 
Husitské a Revoluční, or. ozn. Husitská 2, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem v období od  13.05.2009 do 29.05.2009, dle usnesení rady města č. 
3664/09 ze dne 16.04.2009, pronájem části pozemku parcela č. 135/1 o 
výměře 500 m2 v k.ú. Šumperk (or. účelový prostor přiléhající k zadnímu traktu 
komplexu občanské vybavenosti na ul. Husitská 2, Šumperk), za podmínek: 
- účel pronájmu: zajištění údržby zeleně včetně vzácného stromu jinanu 

dvoulaločného  
- nájemce: M. H.,  bytem Bludov,  PSČ: 789 61 
- nájemné je stanovené dohodou 2,--Kč/m2/rok (vzhledem k účelu nájmu),          

s povinností úhrady nájemného od 01.01.2009 
- nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, účinnost ode dne podpisu nájemní smlouvy 
- nájemce je upozorněn na existenci dvou sloupů veřejného osvětlení na 

pozemku včetně rozvodů veřejného osvětlení  uložených v pozemku 
 
       Termín: 31.08.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3874/09 MJP – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene č. VBb/28/07/Foj, or. ul. Žerotínova 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/28/07/Foj, jehož předmětem bude 
právo uložení plynového vedení a právo vstupovat a vjíždět na  p.p.č. 2047/7 
v k.ú. Šumperk v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním distribuční soustavy  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ 702 
72, IČ: 27768961 
Podmínky  uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě č. VBb/28/07/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 

stavby vyhotovení geometrického zaměření 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od pravomocné        

kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

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

- budoucí oprávněný z věcného  břemene uloží plynové potrubí tak, aby bylo 
minimální krytí 1,2 m z důvodu realizace stavby budoucí cyklostezky 

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3875/09 MJP – změna usnesení RM č. 3684/09 

schvaluje 
změnu usnesení číslo 3684/09 ze dne 16. 4. 2009, kterým bylo schváleno             
u nájemců – plátců DPH, uvedených v příloze č. 2 uvedeného usnesení, navýšení 
nájemného o DPH v zákonné výši. Změna usnesení se týká vyčlenění Města 
Zábřeh a Města Mohelnice ze seznamu nájemců pro zvýšení nájemného o DPH.   
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3876/09 MJP – uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – úprava 
paušálních služeb o DPH v zákonné výši 

schvaluje 
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor u níže uvedených 
nájemců, ve kterých je úklid společných prostor hrazen paušálním poplatkem: 

 
Ré Group, a.s. Jesenická 31 kancelář 3 600 Kč/rok 
Rajmund Nový Jesenická 61 opravna 1 980 Kč/rok 

 
Dodatky budou obsahovat: 
- navýšení paušální služby o DPH v zákonné výši 
- platební kalendáře pro platby služeb vč. DPH 
- případě potřeby změnu splatnosti nájemného a služeb, spojených s užíváním        

NP 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3877/09 MJP – úprava paušálních služeb o DPH v zákonné výši 

schvaluje 
pro níže uvedené nájemce nebytových prostor úpravu služeb, které jsou hrazeny 
dále nezúčtovávanou paušální částkou o DPH v zákonné výši tak, aby výše 
placené služby zůstala beze změny  

 
nájemce adresa NP roční poplatek 

Charita Pavlínin dvůr veřejné WC 30 000 Kč 
Město Zábřeh spisovna Bří. Čapků 35A část spisovny 40 420 Kč 
Město Mohelnice spisovna Bří. Čapků 35A část spisovny 34 740 Kč 

 
            
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3878/09 MJP – Dům kultury Šumperk, s.r.o. – uplatnění inflační doložky 

bere na vědomí 
uplatnění inflační doložky ze strany společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., dle 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a zajištění kulturně-společenské a 
vzdělávací činnosti ve městě Šumperk ze dne 26.9.2006, a to za rok 2008 ve výši 
6,3%. 
 
        

3879/09 MJP – Dům kultury Šumperk, s.r.o. – uplatnění inflační doložky 

schvaluje 
uplatnění inflační doložky na nájemné, ze strany pronajímatele města Šumperka, 
dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor a zajištění kulturně-společenské a 
vzdělávací činnosti ve městě Šumperk ze dne 26.9.2006, a to za rok 2008 ve výši 
6,3%. 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3880/09 MJP – příslib odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 v k.ú. Šumperk, 
or.pozemek pod autobusovou zastávkou u SUMTEXU CZ 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu odkoupení části pozemku p. č. 1229/1 o výměře cca 15 m2  

v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: umístění nového přístřešku autobusové zastávky 
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- budoucí prodávající: SUMTEX CZ s.r.o., se sídlem Šumperk, Žerotínova 

417/85, PSČ 787 01, IČ: 258 59 617 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 

787 93, IČ: 00303461 
- kupní cena:  120,--Kč/m2  
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady 
- demontáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky zajistí na vlastní náklady 

Podniky města Šumperka, a.s. 
- kupní smlouva bude uzavřena po umístění nové autobusové zastávky na část 

pozemku p. č. 1229/1 v k. ú. Šumperk, po zaměření pozemku pod 
autobusovou zastávkou geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady město Šumperk, po výmazu všech zástavních práv smluvních na 
dotčené části pozemku p. č.   1229/1 v k. ú. Šumperk  a po schválení prodeje 
v zastupitelstvu města.  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 
 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3881/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1346/9 v k.ú. Šumperk, or. 
vymezený pozemek pro domy Javoříčko 11, 13, 15 a 17, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1346/9 o výměře    
3126 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek náležející k bytovým domům ul. Javoříčko 
11, 13, 15 a 17, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou garáží, volná zelená 
plocha, vymezený prostor  a přístupy k domům ul. Javoříčko 11, 13, 15 a 17, 
Šumperk 
Podmínky pronájmu:  
- pronájem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné dle jednotlivých účelů užívání v souladu s vyhlášenými sazbami 

nájemného pro rok 2009 usnesením RM č. 3260/09 ze dne 05.02.2009 
- pronajímatel uděluje nájemcům souhlas s provedením oplocení předmětného 

pozemku, v rozsahu a za podmínek dle stanoviska Odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk ze dne 
18.05.2009, zhotovení oplocení a jeho údržba na náklady nájemců 

 
          Termín: 15.06.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3882/09 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 JEČMÍNEK,  o.p.s., Šumperk 

souhlasí 
dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ       
787 01 jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze 
dne 20.2.2003, s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu 
s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 2529 a části pozemku p.č. 179/3 
zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, Šumperk) za účelem 
provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, 
se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako nájemcem. Doba pronájmu 
bude prodloužena od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. Výnos nájemného bude příjmem 
MŠ Sluníčko. Současně RM souhlasí s prováděním větších oprav pronajatých 
nemovitostí, týkajících se zlepšení bezpečnosti prostředí a celkových 
podmínek provozování dětských jeslí, na které získá JEČMÍNEK, o.p.s. 
finanční prostředky. JEČMÍNEK, o.p.s., nebude uplatňovat vůči vlastníkovi 
nemovitostí a předmětného pozemku – městu Šumperk a pronajímateli - Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace žádné finanční 
nároky v souvislosti s provedenými opravami na vlastní náklady. 
 

Termín:  30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3883/09 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 JEČMÍNEK,  o.p.s., Šumperk 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 
2590/04 ze dne 2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 
1907/25, PSČ 787 01 jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se 
sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace vypůjčila obecně 
prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3884/09 MJP – rozšíření předmětu smlouvy na úklid budovy Jesenická 61 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu objektu 
Městského úřadu – Jesenická 31 a budovy Jesenická 61, Šumperk, uzav řené se 
společností KBN servis, s.r.o., se sídlem Šumperk, K.H.Máchy 900/15, Šumperk, 
IČ: 27762271, týkající se rozšíření předmětu smlouvy o úklid prostoru ve 2. NP 
budovy Jesenická 61, Šumperk v částce 3.900,--Kč měsíčně + (19%) DPH. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3885/09 MJP – povolení zřízení chráněného pracovního místa 

souhlasí 
s vydáním povolení na zřízení chráněného pracovního místa společnosti BELD, 
s.r.o., Uničovská 3014/50A, Šumperk v obecním bytě č. 11 v Šumperku v domě 
č.p. 1313 na ulici Lidická 77, za následujících podmínek: 
- souhlas bude vydán na dobu 2 let od 1.7.2009 do 30.6.2011 
- montážní práce budou prováděny ve dnech pondělí až sobota v časovém 

rozmezí 8.00 hod. – 18.00 hod. 
 

       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3886/09 MJP – souhlas na zajištění části díla subdodavatelsky 

schvaluje 
vydání souhlasu na zajištění části díla „Ambulance ortopedie v I. NP pavilon C“ 
v areálu nemocnice v Šumperku pro následující subdodavatele: 
- ELRAM JS s.r.o., IČ: 26813904, se sídlem B.Němcové 20, 787 01 Šumperk – 

na zajištění provedení D+M elektrorozvodů 
- BROUK centrum s.r.o., IČ: 26840723, se sídlem Blanická 10, 787 01 Šumperk 

– na zajištění provedení D+M podlahových krytin 
- BARA Industrial Group CZ, s.r.o., IČ: 25892657, se sídlem Jesenická 55, 787 

01 Šumperk – na zajištění provedení D+M rozvodů ZTI 
- František Zajíček, IČ: 47857854, se sídlem Nerudova 15, 787 01 Šumperk – na 

zajištění provedení D+M vzduchotechniky 
- Ivo Semyrka, IČ: 87060809, se sídlem Husitská 11, 787 01 Šumperk – na 

zajištění provedení D+M kazetových podhledů 
 

       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3887/09 MJP – změna smlouvy o výpůjčce č. Obch 141/04 ve znění pozdějších 
dodatků 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 2005/04 ze dne 8.4.2004, ve znění usnesení rady 
města č. 279/07 ze dne 11.1.2007, usnesení rady města č. 1912/08 ze dne 
6.3.2008 a usnesení rady města č. 2809/08 ze dne 30.10.2008, týkající se 
výpůjčky pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice, společnosti FORTEX-AGS, 
a.s. Změna spočívá v:  
- prodloužení termínu výpůjčky, a to z původního termínu do 31.5.2009 na nový 

termín do 31.12.2011 
- zúžení předmětu výpůjčky, kdy předmětem výpůjčky zůstane pozemek p.č. 

709/17 o výměře 1441 m2 v k.ú. Dolní Temenice a pozemek p.č. 709/31 o 
výměře 432 m2 v k.ú. Dolní Temenice nově vzniklý oddělením z pozemku p.č. 
709/17 v k.ú. Dolní Temenice na základě geometrického plánu č. 734-
513_A/2009 zpracovaný společností VOZDA s.r.o. dne 28.4.2009. 

 
Termín:  31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová  
   

3888/09 MJP – zřízení věcného břemene na přípojky dešťové a splaškové kanalizace 
a vodovodu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu do pozemků 
p.č. 709/17, 709/25, 709/26, 709/30a 709/31  (vzniklých oddělením z pozemku p.č. 
709/17 v k.ú. Dolní Temenice na základě geometrického plánu č. 734-513_A/2009 
zpracovaný společností VOZDA s.r.o. dne 28.4.2009)  v k.ú. Dolní Temenice 
zřídit (do těchto uložit) a spravovat  přípojky dešťové a splaškové kanalizace 
a přípojky vodovodu a za tímto účelem na pozemky vstupovat a provádět na 
nich opravy, úpravy a údržbu, vše v místech, jak je vyznačeno v geometrických 
plánech pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 734-
513_B/2009, č. 734-513_C/2009 a č. 734-513_D/2009 vyhotovených geodetickou 
společností Vozda, s.r.o. 

  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461  

 
oprávněný z věcného břemene: 
FORTEX-AGS, a.s., jednající místopředsedou představenstva Ing. Jaromírem 
Švédou, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92 IČ: 00150584 jako každý 
vlastník pozemků p.č.st. 796 - 811 v k.ú. Dolní Temenice a pozemků p.č. 709/33 - 
709/40 v k.ú. Dolní Temenice, vzniklých oddělením z pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 
Temenice na základě geometrického plánu č. 734-513_A/2009, zpracovaný 
společností VOZDA s.r.o. dne 28.4.2009, a to za podmínky, že společnosti 
FORTEX-AGS, a.s. město Šumperk převede vlastnického právo k výše 
uvedeným pozemkům 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno dle GP č. 734-513_B/2009, č. 734-

513_C/2009 a č. 734-513_D/2009 vyhotovených geodetickou společností 
Vozda, s.r.o. je vypočtena na základě usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a činí 23.140,--
Kč včetně DPH a bude uhrazena investorem do 5 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním smlouvy  na KÚ 

- geometrické zaměření,  které bude nedílnou součástí smlouvy o věcném 
břemeni, uhradí na své náklady oprávněný z věcného břemene a doloží 
v potřebném počtu vyhotovení při podpisu smlouvy o věcném břemeni  

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

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

 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3889/09 MJP – odprodej části pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.3.2003 do 19.3.2003 dle usnesení RM č. 361/03 ze dne 20. 2. 
2003 a podle usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění pozdějších 
změn, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje pozemků 
p.č.st. 796 - 811 v k.ú. Dolní Temenice a pozemků p.č. 709/33 - 709/40 v k.ú. 
Dolní Temenice, vzniklých oddělením z pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 
Temenice na základě geometrického plánu č. 734-513_A/2009, zpracovaný 
společností VOZDA s.r.o. dne 28.4.2009, a to za následujících podmínek:  
 
- prodávající: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se 

sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461  
- kupující: FORTEX-AGS, a.s., jednající místopředsedou představenstva Ing. 

Jaromírem Švédou, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92 IČ: 
00150584 

- kupní cena: 369,--Kč/ m2, tj.celkem 1.865.664,--Kč  
- uvedenou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit do 5 dnů ode dne podpisu 

této smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího do 
katastru nemovitostí na účet prodávající města Šumperk.  

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3890/09 MJP – souhlas s oddlužením v rámci insolvenčního řízení dle zákona č. 
 182/2006 – změna usnesení RM č. 3345/09 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 3345/09 ze dne 26.2.2009, týkající se účasti města 
Šumperka v  insolvenčním řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
v platném znění. Změna spočívá ve změně souhlasu s procentní výši oddlužení 
dlužníka, a to z původních 30% na nových 70% z celkové dlužné částky dlužníka, 
kterou dlužník dluží věřiteli městu Šumperku. 
V ostatním se usnesení rady města nemění. 
 

Termín: 04.06.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
          Ing. Peluhová  

 
 

3891/09 MJP – souhlas s oddlužením v rámci insolvenčního řízení dle zákona č. 
 182/2006 – změna usnesení ZM 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 1076/09 ze dne 12.3.2009, 
týkající se účasti města Šumperka v  insolvenčním řízení dle zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Změna spočívá ve změně souhlasu s 
procentní výši oddlužení dlužníka, a to z původních 30% na nových 70% 
z celkové dlužné částky dlužníka, kterou dlužník dluží věřiteli městu Šumperku. 

  V ostatním se usnesení zastupitelstva města nemění. 
 

        Termín: 18.06.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
          Ing. Peluhová 

 

3892/09 MJP –  žádost o odkoupení části pozemku 1960/1 v k.ú. Šumperk – Sallerova 
výstavba Šumperk, s.r.o. 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p.č. 1960/1 v k.ú. 
Šumperk (pozemek za objektem Obchodního centra Kaufland v Šumperku). 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3893/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 547/18 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 547/18 o výměře       
623 m2   v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Mánesova 3, Šumperk). 
Účel pronájmu – vymezený prostor a přístupové plochy k domu Mánesova 3, 
Šumperk, prostor pro sušení prádla, zahrádkářské využití. 
Podmínky pronájmu:  
- pronájem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností ode 

dne podpisu nájemní smlouvy 
- nájemné dle jednotlivých účelů užívání v souladu s vyhlášenými sazbami 

nájemného pro rok 2009 usnesením RM č. 3260/09 ze dne 05.02.2009 
- z důvodu prokazatelného předchozího užívání předmětu nájmu povinnost 

úhrady nájemného 3 roky zpětně dle sazeb nájemného vyhlášených RM na 
příslušný rok 

 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3894/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1412/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1412/4 o výměře 435 m2   
v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Jeremenkova 11, Šumperk). 
Účel pronájmu:  vymezený prostor a přístupové plochy k domu Jeremenkova 11, 
Šumperk 
Podmínky pronájmu:  
- pronájem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností ode 

dne podpisu nájemní smlouvy 
- nájemné dle jednotlivých účelů užívání v souladu s vyhlášenými sazbami 

nájemného pro rok 2009 usnesením RM č. 3260/09 ze dne 05.02.2009 
- z důvodu prokazatelného předchozího užívání předmětu nájmu povinnost 

úhrady nájemného 3 roky zpětně dle sazeb nájemného vyhlášených RM na 
příslušný rok 

 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3895/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 3619/09, 3620/09 a 3623/09 

ruší 
usnesení RM č. 3619/09 ze dne 16.4.2009, usnesení RM č. 3620/09 ze dne 
16.4.2009 a usnesení RM č. 3623/09 ze dne 16.4.2009 z důvodu přijetí nových 
usnesení.  

Termín:  04.06.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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3896/09 MJP – změna usnesení RM č. 3465/09  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3465/09 ze dne 26.03.2009, a to, aby text: 
 
budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 40.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0010/2008/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007. Skutečná částka za VB činí 47.002,--Kč. Částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007 a GP č. 5460-282/2008. Rozdíl mezi cenou zálohovou a 
skutečnou, který  činí  doplatek ve výši 7.002,--Kč,  uhradí strana oprávněná z 
věcného břemene do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene před podáním návrhu na vklad do KN 
 
byl nahrazen textem: 
budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 40.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0010/2008/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007. Skutečná částka za VB činí 55.932,--Kč včetně 19% DPH. 
Částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění 
usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a GP č. 5460-282/2008. Rozdíl mezi cenou 
zálohovou a skutečnou, který  činí  doplatek ve výši 15.932,--Kč,  uhradí strana 
oprávněná z věcného břemene do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o  zřízení 
věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN. 
 
Ostatní text zůstane beze změny. 
 
       Termín: 01.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3897/09 MJP – změna usnesení RM č. 3490/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3490/09 ze dne 26.03.2009, a to, aby text: 
oprávněný z věcného břemene uhradil za uložení věcného břemene částku ve 
výši 200,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0049/2008/Foj, skutečná částka za věcné břemeno vypočtena  na základě 
geometrického plánu č. 5510-18/2009 a dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve zněn usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 činí 216,--Kč, rozdíl 
– doplatek ve výši 16,--Kč bude  uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
věcném břemeni  před podáním smlouvy  na KÚ 
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byl nahrazen textem: 
oprávněný z věcného břemene uhradil za uložení věcného břemene částku ve 
výši 200,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0049/2008/Foj, skutečná částka za věcné břemeno vypočtena  na základě 
geometrického plánu č. 5510-18/2009 a dle usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 ve zněn usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 činí 257,--Kč včetně 
19 % DPH, rozdíl – doplatek ve výši 57,--Kč bude  uhrazen do 30 dnů ode dne 
uzavření  smlouvy o věcném břemeni  před podáním smlouvy  na KÚ 
 

Termín:  31.08.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

3898/09 MJP – změna usnesení RM č. 3358/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3358/09 ze dne 26.02.2009, a to, aby text:  
skutečná částka za věcné břemeno uložení vody a kanalizace je na základě  
zaměření trasy dle geometrického plánu č. 5511-5/2009 vyčíslena na částku 
1.852,--Kč, a to  podle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 
559/07 ze dne 13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu 
za  úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/35/04/Foj ve výši 1.760,--Kč, finanční 
rozdíl – doplatek mezi skutečnou částkou a zálohou částkou, který  činí 92,--Kč, 
bude uhrazen do  15 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni na účet 
strany povinné z věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN 
 
byl nahrazen textem: 
skutečná částka za věcné břemeno uložení vody a kanalizace je na základě  
zaměření trasy dle geometrického plánu č. 5511-5/2009 vyčíslena na částku 
2.204,--Kč včetně 19 % DPH č, a to  podle usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 
ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, oprávněný z věcného břemene 
uhradil finanční zálohu za  úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve 
smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/35/04/Foj ve výši 
1.760,--Kč, finanční rozdíl – doplatek mezi skutečnou částkou a zálohou částkou, 
který  činí 444,--Kč, bude uhrazen do  15 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném 
břemeni na účet strany povinné z věcného břemene před podáním návrhu na 
vklad do KN 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3899/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 456/1 v k.ú. Šumperk, or. 
vymezený pozemek pro dům ul. Vančurova 1, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 456/1 o výměře 863 m2   
v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu ul. Vančurova 1, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrada a přístupové plochy u domu Vančurova 1, Šumperk 
 
       Termín: 15.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3900/09 MJP – ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou MP 
126/99/Pro/Vr 

schvaluje 
ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou MP 126/99/Pro/Vr ze 
dne 13.05.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.05.2003, jehož předmětem 
nájmu je  část st.p.č. 1782/3 o výměře 169 m2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: S. M.,  bytem Šumperk 
Způsob ukončení: dohodou k  datu 31.07.2009 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- nájemné za rok 2007, 2008 a období od 01.01.2009 do 31.07.2009  nebude 

pronajímatelem požadováno 
- nájemce zajistí vyklizení předmětu pronájmu a předání pozemku k datu 

ukončení sjednaného nájemního vztahu 
 
        Termín: 31.07.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3901/09 MJP – výstavba polyfunkčního domu na ul. Radniční v Šumperku 

doporučuje ZM 
 schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 755/04 ze dne 29.4.2004 ve 

znění pozdějších usnesení zastupitelstva města. Změna spočívá  v prodloužení 
termínu pravomocné kolaudace polyfunkčního domu z původního termínu 
31.10.2009  na nový termín do 30.6.2011 a dále se posunuje termín vzniku 
případné povinnosti platby smluvní pokuty ze strany kupujících, a to  z původního 
termínu 1.2.2010 na nový termín od 1.10.2011, pokud nebude budoucími 
kupujícími splněna lhůta pro dokončení a pravomocnou kolaudaci stavby.  

 Budoucí kupující uhradí městu Šumperku smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 
 V ostatním se text usnesení nemění. 
 
 Odkládací podmínka: 
 
 Dodatek ke  smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. Obch 69/04/Š, kterým dojde 

k úpravě termínů pravomocné kolaudace stavby polyfunkčního domu a termínu 
vzniku případné povinnosti platby smluvní pokuty ze strany kupujících, bude 
uzavřen až po úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000,--Kč. 

 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3902/09 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Šumperk, 
Vrchlického 22 a jmenování konkurzní komise 

bere na vědomí 
vzdání se funkce ředitelky Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 Mgr. Nataši 
Smýkalové, k 31.07.2009. 
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3903/09 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Šumperk, 
Vrchlického 22 

vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 
22. 
 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3904/09 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Šumperk, 
Vrchlického 22 

jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22: 
Předseda konkurzní komise 
Ing. Marek Zapletal   - první místostarosta města Šumperka 
 
Členové konkurzní komise 
PaedDr. Hana Kolaříková  - vedoucí odboru ŠKV 
Mgr. Miroslava Utíkalová - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor  

školství,  mládeže a tělovýchovy, pracovnice 
pro ZŠ 

 
PaedDr. Rudolfa Kukulová  - Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát 
Mgr. Miloš Lachnit   - ředitel Základní školy Zábřeh, Školská 406/11 
Mgr. Ludmila Beránková  - člen školské rady Základní školy Šumperk,  

   Vrchlického 22 
 
Tajemnice komise  
Zdeňka Brijarová - pracovnice odboru ŠKV, oddělení školství 

 
       Termín: 05.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3905/09 Veřejná zakázka malého rozsahu -  „Zavedení 21. století na základní školu“, 
Vrchlického 22 

bere na vědomí 
informaci o posouzení a hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
na dodávku výpočetní a multimediální techniky na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.  
Název zakázky: Zavedení 21. století na základní školu 
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3906/09 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Šumperk, Šumavská 21          
o navýšení odpisů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve 
výši 8.680,--Kč. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

3907/09 Žádost příspěvkové organizace Základní škola, Dr. E. Beneše 1 o použití 
investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 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 kopírovacího stroje, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

3908/09 Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 
4B o posílení investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, v souladu s ustanovením § 30 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, posílit investiční fond převodem finančních prostředků 
z rezervního fondu, v celkové výši 200 tis. Kč.    
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: pí Havlíčková 
 

3909/09  Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 
4B o použití investičního  fondu   

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 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 a oken, v celkové výši do 400 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá:  pí Havlíčková 
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3910/09 Změna platu ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina Oko Šumperk a 
Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
změnu platu v souladu s nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U 
radnice Šumperk, Kina Oko Šumperk a Městské knihovny Šumperk s účinností od 
01.06.2009 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3911/09 Zrušení usnesení RM č. 3718/09 

ruší 
usnesení RM č. 3718/09 ze dne 30.04.2009 ve věci zvýšení tarifního platu 
časovým postupem ředitelce Kina OKO Šumperk, Masarykovo nám. 3, Šumperk 
Zdeně Holubářové s účinností od 01.07.2009 z důvodu novelizace nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3912/09 Změna platu ředitelce Kina Oko Šumperk 

schvaluje 
změnu platu ředitelce Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, Šumperk Zdeně 
Holubářové v souladu s nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.07.2009 dle 
předloženého návrhu. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3913/09 Kniha o historii sportu v Šumperku 

schvaluje 
zhotovení knihy o historii sportu v Šumperku. 
 
       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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3914/09 Kniha o historii sportu v Šumperku 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu oddělení kultury a vnějších vztahů odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů na rok 2009 do rozpočtového opatření č. VII 
roku 2009 částku 600.000,--Kč včetně DPH na zhotovení knihy o historii sportu 
v Šumperku. 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3915/09 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu včetně DPH: 
- Sběratelské magnetky   25,--Kč/ks 
 

       Termín: 04.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

3916/09 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

doporučuje ZM 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat 
obecně závaznou vyhlášku č. xx/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. 
       Termín: 18.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3917/09 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2008 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 
2008. 
 

3918/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- L. B.  k bytu č. 8 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.07.2009 do 30.06.2011 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3919/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- L. T.  k bytu č. 7 na ulici Temenické 109, Šumperk, o velikosti 1+3 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.07.2009 do 30.06.2010 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3920/09 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, 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: 
 
FORTEX–AGS, a.s. 
se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ: 00150584 
 
SAN-JV, s.r.o. 
se sídlem Šumperk, Lidická 2567/56, PSČ 787 01, IČ: 64618951 
 
Šumperská nemocnice, a.s. 
se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ: 47682795 
 
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: 30.09.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3921/09 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2008 a plán na rok 
2009 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2008 
 
- plán výdajů na rok 2009 
 
 

3922/09 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
přijetí příspěvku ve výši 25 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro potřeby 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

3923/09 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve 
výši 25 tis. Kč pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

3924/09 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 
spolufinancování z rozpočtu města ve výši minimálně 25 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: p. Koutný 
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3925/09 Informace k aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů 

bere na vědomí 
informaci k aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů. 
 
 

3926/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1159/09 

ukládá 
odboru FAP 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: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

3927/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM 18.6.2009 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ing. Marek Zapletal v.r.     Ing. Petr Suchomel v.r. 
    1. místostarosta                     2. místostarosta 
 

 


