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           Spis. zn.: 58329/2009 

                    č.j.: 59082/2009 

                                                                                                                  

U S N E S E N Í  

z 74. schůze Rady města Šumperka ze dne 25.06.2009 
 

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. 
 

3930/09 Navýšení příspěvku pro TJ Šumperk – „Výstavba přírodního hřiště FS – 
 Tyršův stadion Šumperk“ 

schvaluje 
navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ: 
14617790 ve výši 50 tis. Kč na rok 2009 pro zabezpečení financování akce 
„Výstava přírodního hřiště FS – Tyršův stadion Šumperk. 
 
       Termín: 26.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

3931/09 Přijetí dotace na projekt 

schvaluje 
přijetí dotace na projekt „Snižování energetické náročnosti  budovy ZŠ Sluneční  
v Šumperku“ z operačního programu  životního prostředí ve výši 21 505 304,70 
Kč. Registrační číslo projektu MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00961. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3932/09 Zadávací podmínky na poskytnutí úvěrového investičního rámce 

schvaluje 
a) zadávací podmínky na zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí 
investičního úvěrového rámce  

b) členy hodnotící komise ve složení 
 členové: Ing. Petr Suchomel, Mgr. Ladislav Málek, Ing. Miroslav Červenka, 
 Ing. František Merta, Ing. Jaromír Mikulenka 
 náhradníci: Ing. Milena Peluhová, JUDr. Jan Bělíček, Bc. Ondřej Havlíček, 
 Ing. Pavel Špatný, Ing. Jiří Václavek 
c) minimální seznam zájemců: 

- Česká spořitelna, a.s., 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62 
- Československá obchodní banka, a.s., 150 57 Praha 5, Radlická 

333/150 
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- GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4 Michle, Vyskočilova 1422/1a 
- Komerční banka, a.s., 114 07 Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969 
- Raiffeisenbank, a.s., 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b 
 
      Termín: 25.06.2009 
      Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3933/09 Rozpočtová opatření města  Šumperka roku 2009 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru ŠKV a kanceláře TAJ dle 
předloženého materiálu. 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3934/09 Rozpočtová opatření města  Šumperka č. VII roku 2009  

schvaluje 
VII. rozpočtová opatření města Šumperka roku 2009: 
příjmy ve výši:    34 tis. Kč 
výdaje ve výši:  684 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  925.911 tis.Kč 
výdaje celkem:  877.516 tis. Kč 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

3935/09 Smlouva o poskytnutí dotace – snižování energetické náročnosti ZŠ 
 Sluneční 

schvaluje 
uzavření smlouvy  č. 08009603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 a Státním fondem 
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 
00020729 na akci: „Snižování energetické náročnosti ZŠ Sluneční v Šumperku“. 
 
Název projektu:  „Snižování energetické náročnosti ZŠ Sluneční v Šumperku“ 
Prioritní osa:  3. -Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory: 3.2. –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u  
   nepodnikatelské sféry 
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00961 
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 



RM  74 – 25.06.2009 

 
3 

3936/09 Dohoda o údržbě a opravách inženýrských sítí na hřišti u 6.ZŠ, ul. Šumavská 

schvaluje 
uzavřít se ŠPVS, a.s., „Dohodu o údržbě a opravách inženýrských sítí“, které se 
nacházejí na parc. č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3937/09 Dodatek č. 2 ke smlouvě na restaurování obrazu Zvěstování  Panny Marie 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke SOD ze dne 15.12.2008 na restaurování obrazu 
Zvěstování Panny Marie uzavřené mezi městem Šumperk a B. V., Opava na 
vícepráce ve výši 30.000,- Kč. 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
  

3938/09 Hřiště u komunitního centra v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 do maximální částky méněprací 80 991,- Kč včetně DPH ke 
SOD č. 2PS 08 08 02 s firmou Fortex – AGS, a.s., ze dne 1.10.2008, který bude 
řešit: 
- provedení méněprací, víceprací v rámci akce: „Hřiště u komunitního centra 

v Šumperku“ (cena díla bude dodatkem č. 3 upravena na částku 6.505.282,- 
Kč včetně DPH) 

       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3939/09 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rozšíření 
parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské“ zhotovitelem firmu EKOZIS spol. s r.o., 
Na Křtaltě 980/21, Zábřeh. Nabídková cena je 8.737.681,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3940/09 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské 

doporučuje 
ZM zařadit do rozpočtového opatření roku 2009 částku 2,9 mil. Kč na 
dofinancování akce „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské“ ORG 
517. 
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       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3941/09 Obnova parku B. Martinů v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Obnova parku B. Martinů v Šumperku“ zhotovitelem stavby firmu MIROS 
dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabany, 533 52 Staré Hradiště. 
Nabídková cena je 4.283.675,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 23.07. 2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3942/09 Obnova parku B. Martinů v Šumperku 

doporučuje 
ZM zařadit do rozpočtového opatření roku 2009  částku 4,55 mil. Kč na akci 
„Obnova parku B. Martinů v Šumperku“. 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3943/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
3358/09, 3450/09, 3465/09, 3467/09, 3533/09, 3535/09, 3566/09, 3578/09, 
3596/09, 3731/09, 3785/09, 3786/09, 3790/09, 3794/09, 3795/09, 3796/09, 
3797/09, 3799/09, 3800/09, 3801/09, 3803/09, 3804/09, 3806/09, 3807/09, 
3812/09, 3813/09, 3814/09, 3815/09, 3816/09, 3817/09, 3818/09, 3819/09, 
3820/09, 3824/09, 3826/09, 3827/09, 3828/09, 3829/09, 3830/09, 3831/09,  
3832/09, 3833/09, 3834/09, 3835/09, 3836/09, 3844/09, 3845/09, 3846/09, 
3847/09, 3848/09, 3849/09, 3850/09, 3851/09, 3852/09, 3855/09, 3862/09, 
3863/09, 3864/09, 3865/09, 3867/09, 3868/09, 3869/09, 3872/09, 3880/09, 
3881/09, 3884/09, 3886/09, 3889/09, 3890/09, 3891/09, 3893/09, 3894/09, 
3895/09, 3899/09, 3901/09, 3903/09, 3910/09, 3911/09, 3912/09, 3913/09, 
3914/09, 3915/09, 3916/09, 3467/09, 3533/09, 3535/09, 3300/09, 3458/09, 
3590/09, 3904/09 
 

3944/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2340/08 do 23.07.2009, Z: Ing. Bittnerová 
3141/09 do 20.08.2009, Z: Ing. Répalová 
3594/09 do 03.12.2009, Z: Ing. Bittnerová 
3743/09 do 20.08.2009, Z: Ing. Répalová 
3808/09 do 23.07.2009, Z: Ing. Bittnerová 
3809/09 do 23.07.2009, Z: Ing. Bittnerová 
3859/09 do 08.10.2009, Z: Ing. Répalová 
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3945/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3904/09 o jméno člena konkurzní komise: Mgr. Petra 
Velčovská, učitelka Základní školy Šumperk, Vrchlického 22. 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

3946/09 Kontrola plnění usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 3398/09 ve věci přestupkového řízení - dodatku ke smlouvě s obcí 
Janoušov. 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

3947/09 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2008 

Rada města jako VH PMŠ, a.s. 
bere na vědomí 
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s, o průběhu kontroly 
stavu účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických 
ukazatelů a ověření skutečností mezi propojenými osobami, a to vše prováděné 
za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 auditorem při výkonu auditorské činnosti u 
společnosti. 
 

3948/09 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2008 

Rada města jako VH PMŠ, a.s. 
ukládá 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady 
společnosti po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2008 
v představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti kompletní materiály ve 
věci výsledků hospodaření společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za rok 
2008 v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o 

vztazích za rok 2008 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění vč. 

přílohy k účetní závěrce za rok 2008 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
- výroční zpráva za rok 2008 vč. přílohy k účetní závěrce za rok 2008 
- zpráva o činnosti správce za rok 2008 – závěrečný účet 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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3949/09 Prodej pozemku p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
odprodej pozemku p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk o velikosti 60 m2 (část 
komunikace na ulici Na Kopečku v Šumperku) z vlastnictví PMŠ, a.s., v rozsahu: 
- kupující: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 
- kupní cena: 240,- Kč/m2 
- kupující uhradí náklady na geometrický plán ve výši 7.400,- Kč 
- daň z převodu hradí prodávající 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

  

3950/09 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 67 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/67 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.6.2009 s nájemcem P. H., Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/67 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, 
s P. S., Šumperk. 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3951/09 MJP – prodej st.p.č. 3288 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 08.06.2009 do 24.06.2009 dle usnesení rady města č.3829/09 ze 
dne 04.06.2009   schválit prodej  st.p.č. 3288 o výměře 24 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 : P. S., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
        Termín: 17.09.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3952/09 MJP – pronájem p.p.č. 151/3 a p.p.č. 151/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.05.2009 do 04.06.2009 dle usnesení rady města č.3750/09 ze 
dne 14.05.2009   uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě MP 52/2006/Vr ze dne 
20.09.2006, nájemce A. Ž., Praha, kterým dojde k prodloužení doby pronájmu a 
to nově na :  doba nájmu určitá od 01.09.2009 do 31.08.2012. Výše nájemného 
a další podmínky nájemní smlouvy MP 52/2006/Vr zůstávají nezměněny.  



RM  74 – 25.06.2009 

 
7 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3953/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje části p.p.č. 1865/1 o výměře cca 
40 m2  v k.ú. Šumperk  za podmínek: 
- účel  prodeje  :  rozšíření komunikace 
- kupní cena  : 240,-Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí geometrický plán na rozdělení předmětu prodeje 
- budoucí prodávající společně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavře 

smlouvu s právem provést na části pozemku výstavbu komunikace 
 
       Termín: 05.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3954/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 103/3 v k.ú. Horní Temenice, p.p.č. 
 103/4 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 103/3 o výměře 150 m2  v 
k.ú. Horní Temenice dle GP zak.č. 279-540/95 ze dne 10.09.1995 p.p.č. 103/4 o 
výměře 150 m2 v k.ú. Horní Temenice  za podmínek: 
- účel  prodeje  :  rozšíření zahrady 
- kupní cena  : 300,-Kč/m2   
- kupující uhradí správní poplatek, kolek ve výši 500,-Kč ,  za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 05.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3955/09 MJP – výkup části  p.č.  827, části p.č. 829 a části  p.č. 873 v k.ú. Dolní 
 Temenice 

doporučuje 
schválit výkup části p.č. 827 – pozemek ve ZJE , části  p.č. 829 – pozemek ve ZJE 
a části p.č. 873 – pozemek ve ZJE o celkové výměře cca 5839 m2 vše v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví R. D., Rapotín do vlastnictví města Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám Míru 1, IČ 00303461. Kupní cena se stanovuje s ohledem na usne. 
ZM č. 907/08 ze dne 23.10.2008 na 100,-Kč/m2, která bude vyplacena kupujícím 
do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva.  Předmět výkupu bude upřesněn po vytýčení předmětu 
vykupované části s ohledem na geometrický plán číslo 240,287-451/97 ze dne 
20.03.1998, kdy předmětem převodu vlastnického práva k pozemku je pozemek 
zastavěný komunikací a protierozním opatřením na částech pozemků  , včetně 
pozemků od příkopu směrem ke stávajícím rodinným domům. Předmět budoucího 
převodu vlastnického práva je označen v příloze  usnesení. 
Daň z převodu nemovitostí uhradí kupující, včetně nákladů spojených s 
vyhotovením kupní smlouvy a zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. 
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       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3956/09 MJP – změna usnesení ZM č. 222/07 – výstavba bytových domů v lokalitě za 
 katastrálním úřadem 

doporučuje 
ZM změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12.4.2007 ve znění usn. ZM č. 558/07 
ze dne 13.12.2007 a usn. ZM č. 964/08 ze dne 11.12.208, kterým byl schválen 
příslib prodeje p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019, včetně 
zídky  vše v k.ú. Šumperk společnosti SAN-JV s.r.o. se sídlem, Lidická 56, 
Šumperk. Účel příslibu prodeje: bytová výstavba včetně příjezdových komunikací 
a chodníků. Změna spočívá v posunutí termínu předložení stavebního 
povolení , a to z termínu do  15.09.2009 na nově stanovený termín : do 12 
měsíců ode dne nebytí právní moci územního rozhodnutí na výstavbu na bytové 
výstavby včetně příjezdových komunikací, nejpozději do 30.06.2011. S ohledem 
na posunutí předložení stavebního povolení dojde k posunutí data zahájení 
výstavby a to z data nejpozději 01.10.2009 na nový termín nejpozději do 
30.06.2011 a posunutí kolaudace výstavby z termínu 30.09.2011 na nově 
stanovený termín do 30.09.2013.  V souvislosti s posunutými termíny dojde 
k posunutí data sjednané smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace a to 
z data 30.09.2011 na nově stanovený termín 30.09.2013. 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 222/07 ve znění pozdějších změn a doplnění  
zůstanou bez změny.  
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3957/09 MJP – prodej p.p.č. 1947/7 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.08.2003 do 28.08.2003 dle usnesení rady města č.1098/03 ze 
dne 07.08.2003   schválit prodej  p.p.č. 1947/7 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek :  
- účel  prodeje: rozšíření zahrady- zajištění vjezdu k nemovitosti kupujících 
- kupní cena  : 300,-Kč/m2 
- kupující : J. P. Š. a L. Š., Šumperk, každá podíl ve výši 1/2 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3958/09 MJP – výpůjčka části p.p.č. 1670/8 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.05.2009 do 04.06.2009 dle usnesení rady města č.3768/09 ze 
dne 14.05.2009    výpůjčku části p.p.č. 1670/8 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. 
Šumperk a dále schvaluje  uzavřít smlouvu v souladu s § 51 OZ ,kterou vlastník 
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p.p.č. 1670/8 v k.ú. Šumperk , tj. město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 
1, IČ: 00303461, vydá stavebníkovi REAL SYSTEM DEVELOPMENT a.s.  se 
sídlem Praha 10, Petrovice, Lessnerova 263, souhlas s výstavbou 
komunikace,chodníku a výstavbou inženýrských sítí, za  podmínek:  
- účel výpůjčky : výstavba komunikace, chodníku a inženýrských sítí   
- doba výpůjčky určitá od 01.06.2009 do 30.06.2011 
- výpůjčitel: REAL SYSTEM DEVELOPMENT a.s.  se sídlem Praha 10, 

Petrovice, Lessnerova 263 
- půjčitel si sjednává právo smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě v 

případě ukončení platnosti a účinnosti smlouvy obch 0036/2008/Vr ze dne 
07.01.2008 

- výstavba  komunikace, chodníku a inženýrských sítí  bude odsouhlasena 
odborem RÚI Městského úřadu Šumperk v rámci správního řízení  

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

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3959/09 MJP – prodej části p.p.č. 1959/1 a části p.p.č. 1959/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 08.06.2009 do 24.06.2009 dle usnesení rady města č.3844/09 ze 
dne 04.06.2009   schválit prodej  části p.p.č. 1959/1 o výměře cca 2 m2 a části 
p.p.č. 1959/2 o výměře cca 45 m2  vše v k.ú. Šumperk, kdy předmět prodeje bude 
vyznačen geometrickým plánem,   za podmínek :  
- účel  prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena  : 300,-Kč/m2 
- kupující : F. a H. K., Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3960/09 MJP – pojištění soch 

schvaluje 
pojistit tato umělecká díla:  

 

Název Pozemek 
parcela č. K. ú. Ocenění 

Památník u "Bratrušovské střelnice" 449/2 D.T. 75 000,00 Kč 
Busta T.G.M. st. 87/1 D.T. 10.000,00 Kč 
Pamětní desky obětem 1.svět.války st. 87/1 D.T. 10 000,00 Kč 
Socha Dítě s panenkou st. 310 D.T. 5 000,00 Kč 
Hlemýžď 564/4 D.T. 5 000,00 Kč 
Socha Labuť 564/4 D.T. 30 000,00 Kč 
Centrální kříž 523/2 D.T. 100 000,00 Kč 
Kostky 108/4 D.T. 20 000,00 Kč 
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Kříž 920/3 D.T. 50 000,00 Kč 
Busta J.A.Komenského 727/12 D.T. 40 000,00 Kč 
Dar země 564/1 D.T. 100 000,00 Kč 
Kříž 1327 H.T. 50 000,00 Kč 
Socha mládí 328/2 Špk 80 000,00 Kč 
Centrální kříž 605/1 Špk 150 000,00 Kč 
Socha Ptáci 179/2 Špk 20 000,00 Kč 
Busta Friedricha Schillera s pamětní deskou st.146/1 Špk 30 000,00 Kč 
Socha evangelisty Jana 2217/3 Špk 400 000,00 Kč 
Sousoší nejsvětější trojice 176 Špk 500 000,00 Kč 
Meteorologický altánek 176 Špk 150 000,00 Kč 
Pancíř a květ 2315 Špk 90 000,00 Kč 
Socha Jarní pozdrav - dívka 1239/1 Špk 200 000,00 Kč 
Pomník s bustou T. G. Masaryka 1239/41 Špk 90 000,00 Kč 
Památník obětem 1.svět.války 605/1 Špk 50 000,00 Kč 
Hrob A. Barcala 605/1 Špk 5 000,00 Kč 
Morový sloup 2032 Špk 5 000 000,00 Kč 
Lavička vzkazů 2032 Špk 160 000,00 Kč 
Socha sv. Jana Nepomuckého 2059/1 Špk 200 000,00 Kč 
Kříž 390 Špk 50 000,00 Kč 
Boží muka 1856/1 Špk 200 000,00 Kč 
Socha ev.Matouše 2319 Špk 300 000,00 Kč 
Socha ev.Lukáše 2319 Špk 300 000,00 Kč 
Socha ev.Marka 2319 Špk 300 000,00 Kč 
Socha sv. Jana Nepomuckého 2235 Špk 400 000,00 Kč 
Kašna se sochou výra  125/1 Špk 150 000,00 Kč 
Socha Žena bojující 125/1 Špk 200 000,00 Kč 
Mozaika Tanec her 1273/1 Špk 50 000,00 Kč 
Hříbě 1273/1 Špk 160 000,00 Kč 
Květ 2053/3 Špk 40 000,00 Kč 
Kříž 921/6 D.T. 80 000,00 Kč 
Kříž 2235 Špk 50 000,00 Kč 

Plastika Pallas Athény 
depozitář 
MěÚ   100 000,00 Kč 

Jezinka 125/1 Špk 80 000,00 Kč 
Plastika ženy 589/3 Špk 100 000,00 Kč 
Kříž 364 H.T. 50 000.00 Kč 

Kříž 682/4 H.T. 80 000,00 Kč 
Kříž 176 Špk 100 000,00 Kč 
Boží muka 695 D.T. 80 000,00 Kč 
 

dle  pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku (živelní pojištění) 
uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk a společností Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se 
sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ve znění pozdějších dodatků, na 
souhrnnou pojistnou částku 10,490.000,- Kč. Roční pojistné dle výše uvedené 
pojistné smlouvy bude navýšeno o cca 9.000,-  Kč. 
A dále dle pojistné smlouvy č. 706-52658-12 o pojištění majetku  (pojištění 
odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
společností Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 
Praha 1, ve znění pozdějších dodatků, na souhrnnou pojistnou částku 
10,490.000,- Kč. Roční pojistné dle výše uvedené pojistné smlouvy bude 
navýšeno o cca 40.500,-  Kč 
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       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3961/09 MJP – pojištění budovy bez č.p./č.e. – or. sběrný dvůr na ul. Příčné 

schvaluje 
pojistit budovu bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 1079 v k.ú. Šumperk (or. sběrný 
dvůr na ul. Příčná) dle  pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
(živelní pojištění) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi městem Šumperk, IČ 00303461, 
se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností Česká pojišťovna a.s., IČ 
45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ve znění pozdějších 
dodatků, na pojistnou částku 1,226.911,- Kč. Roční pojistné dle výše uvedené 
pojistné smlouvy bude navýšeno o cca 9.000,-  Kč. 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3962/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy ochranných trubek a optického kabelu, ukončení 
optického kabelu a ochranných trubek  včetně vnitřních rozvodů 
Metropolitní optické sítě města Šumperka přes st. p.č. 178  a st. p.č. 181  
v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, PSČ 787 01, IČ: 
258 75 906 
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  7.592,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3963/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě  města Šumperka v budově čp. 2700 na 
pozemku st. p.č. 5/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
H. S., Šumperk 
M. S., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  119,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3964/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě  města Šumperka v budově čp. 2700 na 
pozemku st. p.č. 5/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
J. K., Štíty 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  119,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 



RM  74 – 25.06.2009 

 
13 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3965/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě města Šumperka v budově čp. 2700 na 
pozemku st. p.č. 5/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
K. C., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  119,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3966/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě  města Šumperka v budově čp. 2700 na 
pozemku st. p.č. 5/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
J. Š., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  119,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3967/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě  města Šumperka v budově čp. 2700 na 
pozemku st. p.č. 5/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Úřad práce v Šumperku,se sídlem Šumperk, Starobranská 2700/19, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  

jednorázovou částku ve výši  1.190,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3968/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  ochranných trubek a napájecího kabelu pro 
kamery Městské Policie Šumperk Metropolitní optické sítě města Šumperka 
 přes p.p.č. 995/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Okresní soud v Šumperku, se sídlem Šumperk, M.R. Štefánika 12, PSČ 787 73 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  2.618,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  bude 
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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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3969/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  ochranných trubek a optického kabelu Metropolitní 
optické sítě  města Šumperka  přes st. p.č.  2228/10  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
ROTAS, s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 1662/23, PSČ 140 00, IČ: 257 
47 002 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  1.309,- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3970/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě města Šumperka v budově čp. 255 na st. 
p.č. 142 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
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Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem  Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, 
IČ: 651 38 163 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  1.190,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3971/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  ochranných trubek a  optického kabelu 
Metropolitní optické sítě města Šumperka přes p.p.č. 475/1 a st. p.č. 492 
v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, se sídlem Moravská Ostrava, 
30. dubna 1682/24, PSČ 728 99 
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  4.320,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3972/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  ochranných trubek a optických kabelů, včetně 
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napájecích  kabelů pro bezpečnostní kamery  Městské Policie Šumperk 
Metropolitní optické sítě města Šumperka, ukončení ochranných trubek a 
optických kabelů v objektu budovy čp. 1923/19a na st. p.č. 4064 v k.ú. 
Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Jednota, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Zábřeh, Masarykovo náměstí 45/5, 
PSČ 789 19, IČ: 00032433 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  1.190,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3973/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  ochranných trubek a optického kabelu Metropolitní 
optické sítě  města  Šumperka přes p.p.č. 1184/1  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, PSČ 128 00 
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  6.152,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3974/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající  
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě města Šumperka  na/v budově čp. 17 na st. 
p.č. 226 v k.ú. Šumperk mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Botax Šumperk, spol.s.r.o, se sídlem Šumperk, M.R. Štefánika 2835/28, PSČ 787 
01, IČ 190 13 019 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  595,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3975/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě města Šumperka  na/v budově čp. 17 na st. 
p.č. 226 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
J. H., Šumperk 
L. H. Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  595,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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   



RM  74 – 25.06.2009 

 
19 

- Budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3976/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající  
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě města Šumperka  na/v budově čp. 17 na st. 
p.č. 226 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Z. V., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  595,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3977/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk – or. Hlavní třída 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu ukončení optického kabelu a ochranných trubek včetně vnitřních 
rozvodů Metropolitní optické sítě v Šumperku  na/v budově čp. 17 na st. p.č. 
226 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
V. V., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou částku ve výši  119,-- Kč včetně  19 % DPH, částka  bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 
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- 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 dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3978/09 MJP – ukončení dohody o finančním vyrovnání 

schvaluje 
ukončení dohody o finančním vyrovnání č. 78 M 03/63 ze dne 30.4.2003, 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ : 
00303461, jako držitelem honitby a Pozemkovým fondem České republiky, se 
sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1,  IČ :  45797072. 
Ukončení dohody ke dni 30.6.2009. 
Způsob ukončení : dohoda 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3979/09 MJP – uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků 

schvaluje 
uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě Městské skály mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ : 00303461, 
jako držitelem honitby a Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Ve 
Smečkách 33, 110 00 Praha 1,  IČ :  45797072, jakožto správcem pozemků ve 
vlastnictví České republiky. 
 
Náhrada Pozemkovému fondu ČR za přičlenění honebních pozemků :  
10,--Kč/ha/rok 
 
Doba trvání smlouvy : od 1.7.2009 na dobu neurčitou  
 
       Termín: 30.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3980/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2084/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 2084/2 o 
výměře 60,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. volná zelená plocha u domu ul. Lidická 21, 
Šumperk). 
Účel pronájmu – pozemek pod stavbami kolen. 
 
       Termín: 06.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3981/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 287/3 a část p.p.č. 219/1  
 v k.ú.  Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek stavební parcela č. 287/3 o výměře 
32 m2 a část pozemku parcela č. 219/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Šumperk (or. 
pozemky navazující na zahradu u domu ul. Langrova 10, Šumperk). 
Účel pronájmu – oplocená zahrada u domu ul. Langrova 10, Šumperk 
 
       Termín: 06.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3982/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1365/1, p.p.č. 1324/2, p.p.č. 914/5 a p.p.č. 914/12 v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  opravy nadzemního elektro 
vedení VN na jmenovaných pozemcích, a to pro stavebníka  společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 27232425, 
DIČ: CZ27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

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

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

- v případě nedodržení projektové dokumentace bude použito p řiměřeně 
ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) usnesení RM č. 3568/09 ze dne 
16.04.2009, a to v případě, že smluvní partner provede opravu v jiné trase, než 
je uvedeno v PD a vedením budou dotčeny jiné pozemky než jsou citované 
v usnesení 

- zahájení prací bude předem oznámeno vlastníkům pozemků, které vznikly GP 
z p.p.č. 1324/2 v k.ú. Šumperk 

- případné škody budou jednorázově uhrazeny po dohodě s vlastníky pozemků 
- při realizaci stavby zhotovitel maximálně využije stávajících přístupových cest 

ke stávajícímu vedení VN 22 kV, aby byly minimalizovány škody  
- v případě vzniku jakýchkoliv škod na pozemcích, které vznikly z p.p.č. 1324/2 

v k.ú. Šumperk, bude  zasláno písemné stanovisko o jednotlivých škodách  
investorem – stranou oprávněnou z věcného břemene  městu Šumperk jako 
vlastníkovi      

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3983/09 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi městem a PF ČR 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 66 N 99/63 ve znění dodatku č. 1 
uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky jako pronajímatelem a 
městem Šumperk jako nájemcem za účelem pronájmu pozemků p.č. 914/42 a p. 
č. 914/43 v  k. ú. Šumperk o celkové výměře 989 m2 za účelem zřízení průmyslové 
zóny s právem nájemce zastavět pronajaté pozemky stavbami inženýrských sítí. 
Předmětná nájemní smlouva bude ukončena ke dni  30. 6. 2009. 
 

Termín: 31. 07. 2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3984/09 MJP – pronájem pozemků p.č. 914/42  a p.č. 914/43 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
nájem pozemků p. č. 914/42 o výměře 366 m2 a p. č. 914/43 o výměře 2 m2 v k. 
ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

 
- účel nájmu: využití jako veřejná zeleň 
- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 

Praha, Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, IČ: 45797072  
- nájemce: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- nájemné:  100,- Kč/rok k celku 
- doba nájmu: neurčitá od 1. 7. 2009 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3985/09 MJP - zveřejnění prodeje nebytových prostor Temenická 92 

ruší 
usnesení RM č. 3463/09 ze dne 26.3.2009 z důvodu jiného způsobu prodeje 
budovy č.p. 2766 na st.p.č. 636 a st.p.č. 636 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Temenická 92). 

Termín: 30.06.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

3986/09 MJP - zveřejnění prodeje nebytových prostor Temenická 92 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v domě č.p. 2766 na parcele 
st.p.č. 636 v obci Šumperk k.ú. Dolní Temenice ( or. ozn. Temenická 92 ) včetně 
podílů  na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena 
nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 7.000,- Kč/m2, kupní 
cena zázemí k nebytovému prostru 3.000,- Kč/m2, kupní cena podílu na pozemku 
pod domem 105,- Kč/m2. Jmenovitě: 
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nebytový prostor č. 2766/1 o výměře 62,73 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1596/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1596/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/2 o výměře 43,93 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1118/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1118/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/3 o výměře 38,40 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
977/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 977/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/4 o výměře 64,35 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1638/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1638/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/5 o výměře 30,91 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
787/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 787/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/6 o výměře 19,36 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
493/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 493/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/7 o výměře 22,23 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
566/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 566/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/8 o výměře 20,33 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
517/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 517/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/9 o výměře 50,93 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1296/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1296/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
nebytový prostor č. 2766/10 o výměře 39,78 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1012/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1012/100000 na st.p.č. 636 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3987/09 MJP – podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
podat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště 
Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Šumperk, se sídlem Šumperk, M. R. 
Štefánika 20, PSČ 787 01, žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Šumperk na LV č. 60000 pro obec Šumperk, k.ú. Dolní 
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Temenice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Nové Město, 
Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 do vlastnictví města Šumperk, IČ 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3988/09 MJP – dodatek ke smlouvě o dílo – Nemocnice, ordinace ortopedie 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/0005/2009, uzavřené se 
zhotovitelem, firmou SAN-JV s.r.o., IČ: 646118951, se sídlem Lidická 56, 787 01 
Šumperk, na akci „Ambulance ortopedie v I. NP pavilon C“ v areálu 
nemocnice v Šumperku na provedení změny ceny díla z důvodu provedení 
víceprací a odpočtu méněprací. Dodatkem dojde ke snížení ceny díla z původní 
částky 868.584,- Kč bez DPH na novou částku ve výši 832.378,- Kč bez DPH. 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3989/09 MJP – smlouva na odkoupení radiového vysílače pro rozhlednu Háj 

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu a prodeji movité věci mezi městem Šumperk, IČ: 
00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností S.O.S akciová 
společnost, Olomouc, IČ: 43965181,  se sídlem Holická 31/1, 772 00 Olomouc  
jejímž předmětem je odkoupení radiového vysílače a nájem radiových vln pro 
zajištění ostrahy objektu  rozhledny „Na Háji“ v k.ú. Hrabenov prostřednictvím 
pultu centrální ochrany,  a to s účinností 1. 7. 2009. Cena radiového vysílače je 
stanovena na částku 9.000,- Kč + DPH, roční nájemné radiových vln na částku 
1.800,- Kč + DPH. 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
        

3990/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1960/2 a 
 části p.p.č. 2211 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části pozemku p. č. 
1960/2 o výměře cca 75 m2 a části p.p.č. 2211 o výměře cca 10 m2 v k. ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena pozemku:  300,- Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného povolení k uvedení 

stavby „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ do trvalého provozu a užívání,  po 
zaměření skutečného stavu této stavby geometrickým plánem, který nechá 
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vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení prodeje 
zastupitelstvem města, nejpozději do 31. 12. 2011 

 
       Termín: 03.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3991/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy zemního  elektro kabelového vedení NN přes p.p.č. 
2046/3, p.p.č. 1093/33, p.p.č. 1093/34 a p.p.č. 1067/5 v k.ú. Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  3.850,--Kč včetně 19 % DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 bod B. písmeno b), která  bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene  splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- trasy ve volných zelených  plochách budou vedeny v chráničkách, 

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

překopů po uložení kabelu opraveny v rozsahu dle přílohy ke 
smlouvě o výpůjčce místní komunikace, která bude uzavřena před 
započetím stavebních prací 

- křížení  s komunikacemi budou řešeny protlakem  
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3992/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy zemní  elektro kabelové přípojky NN přes p.p.č. 2298 
v k.ú. Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
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Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  2.160,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 bod B. písmeno b), která  bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene  splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s.  k fyzickému 

předání komunikace před zahájením stavebních prací 
- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid v okolí staveniště 
- budou dodrženy  všechny stanovené normy a platné technologické postupy, 

zejména  zák. č. 13/97 Sb., vyhl. č. 104/97, ČSN 73 3050, 76 6133, 33 
4050, 38 6413, 73 6005 

- před započetím  prací je nutno vytyčit všechny podzemní vedení včetně VO 
v místě stavby 

- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, 
tj. PMŠ, a.s.  smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 01/2008 města 
Šumperka 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3993/09 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 206/1994-MS uzavřené dne 2. 5. 
1994 mezi městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 00303461  
jako pronajímatelem a S. S., Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt  
č. 12 v domě na ulici Zahradní 2661/11. Změna spočívá v rozšíření označení 
účastníka nájemní smlouvy č. 206/1994-MS, kdy na straně nájemce budou 
společnými nájemci S. S. a J. J.   
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3994/09 MJP – výpověď z nájemní smlouvy 

schvaluje 
výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 7/2006/Pro/Vr ze dne 06.03.2006, 
kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a J. G., Šumperk, 
jako nájemcem,  pronájem  části p.p.č. 1662/19  o výměře  100 m2 v k.ú. 
Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou,  je jednoměsíční a 
platí prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. Ekvivalentní část 
nájemného za rok 2009 bude vrácena pronajímatelem po vyklizení a p ředání 
pozemku nájemcem.  Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném 
způsobu využití s následným prodejem. 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3995/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy dešťové kanalizační přípojky a přípojky NN přes 
p.p.č. 1645/5  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. B., Vikýřovice 
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  4.180,-- 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, nejpozději však do 
31.12.2011  

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

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3996/09 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0042/2008/Foj mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a  
budoucí oprávněný z věcného břemene 
společnost FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, 
IČ: 00150584 
z důvodu změny vlastnictví stavby vodovodního řadu. Zálohová finanční částka ve 
výši 7.900,-- Kč, která byla uhrazena  dne 12.08.2008 společností FORTEX-AGS, 
a.s. bude  vrácena na účet této společnosti do 30 dnů ode dne uzavření dohody. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3997/09 MJP – prodej části p.p.č. 1947/4 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1947/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
Šumperk za účelem vybudování parkovacích míst a zázemí pro uživatele nově 
rekonstruovaných bytů  v objektu na st.p.č. 724/6 a st.p.č. 724/3 vše v k.ú. 
Šumperk. 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3998/09 MJP – pronájem části přístřešku na kola na pozemku p.č. 1411/1 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
pronájem části přístřešku na kola o ploše 4,5 m², umístěného na pozemku p.č. 
1411/1, k.ú. Šumperk ve vlastnictví Města Šumperk za podmínek: 

 
- účel pronájmu: umístění reklamního poutače firmy  
- nájemce: SANTÉ cz, s.r.o. se sídlem Denisova 1527/12, Šumperk, PSČ 787 

01,I25942964 
- doba nájmu:  neurčitá s účinností od 1. 7. 2009 s výpovědní lhůtou 1 měsíc   
- nájemné:  z plochy reklamy 4,5 m² x 3.000,- Kč = 13.500,- Kč/rok + DPH 

v zákonné výši   
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3999/09 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2008 

bere na vědomí 
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les informaci o 
výsledcích hospodaření MS Šumperský les  za rok 2008. 
 

4000/09 MJP – zápočet na nájemné MS Šumperský les za rok 2008 

schvaluje 
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III. nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, podle 
kterého se na stanovené roční nájemné ve výši 25.000,-- Kč v roce 2008 
započítávají podle předložené zprávy o hospodaření MS  Šumperský les  za rok  
2008 náklady a zhodnocení majetku  provedené MS Šumperský les na majetku  
držitele honitby. 
Započítává se z předloženého zhodnocení hospodaření celá  částka nájemného 
ve výši 25 000,-- Kč. 

Termín:   24.06.2009   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
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4001/09 MJP – smluvní pokuta nájemci MS Šumperský  les 

schvaluje 
uložení smluvní pokuty  dle Nájemní smlouvy č. MP/15/2003/Pro ze dne 
02.04.2003 ve znění Dodatku č.4  ze dne 24.10.2008 ve výši 10 % z celkové ceny 
nájemného. Částka  činí 2.500,-- Kč. Nájemce, MS Šumperský les, zastoupené 
statutárním zástupcem MUDr. Zdeňkem Štepánem, uhradí smluvní pokutu do 30 
dnů ode obdržení výzvy o úhradě.  
      Termín: 31.08.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

4002/09 MJP – dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi městem Šumperk a Šumperskou 
 nemocnicí, a.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 7  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperská nemocnice a.s. 
jako nájemcem na nemovitosti v areálu nemocnice v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 7 budou pravidla postupu při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu (viz příloha č. 1). Pouze v případě havárie, kterou je Šumperská 
nemocnice a.s. schopna provést vlastními zaměstnanci, bude Šumperská 
nemocnice a.s.  oprávněna provést odstranění havárie vlastními zaměstnanci, bez 
provedení výběrového řízení či průzkumu trhu. V ostatním se nájemní smlouva č. 
MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků nemění a zůstává 
v platnosti. 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4003/09 MJP – zadávací podmínky na restaurování morového sloupu v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Restaurování morového 

sloupu v Šumperku“ situovaného na části pozemku p.č. 2032 v k.ú. Šumperk 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
 členové: Ing. Petr Suchomel, Robert Šrek, PhDr.Milena Filipová, Monika 
 Paulová, Dis., Ing.Hana Répalová 
  náhradníci: Ing.Marek Zapletal, Mgr.František Chupík, Mgr. Alena Turková, 
 Luboš Polášek, Mgr.Milan Šubrt 
- seznam oslovených restaurátorů ve složení: 

P. D., Mladá Boleslav 
R. T., Hořice v Podkrkonoší 
J. Ď., Kutná Hora  
L. W., Olomouc 
J. G., Ostrava – Poruba  
 
       Termín: 10.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4004/09 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2008/2009 

doporučuje 
ZM vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve 
školním roce 2008/2009. 
       Termín: 08.08.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4005/09 Publikace „Historie šumperského sportu“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na vydání publikace „Historie 
šumperského sportu“ včetně zadávacích podmínek. 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4006/09 Publikace „Historie šumperského sportu“ 

schvaluje 
minimální seznam oslovených subjektů: 
- JANDA Design se sídlem Šumperk, Polská 3, PSČ 787 01 
- PRINTIMA – reklamní agentura se sídlem Šumperk, Myslbekova 10, PSČ 787 

01 
- Pavel Ševčík – VEDUTA se sídlem Štíty, Za Vodou 139, PSČ 789 91 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4007/09 Publikace „Historie šumperského sportu“ 

schvaluje 
členy  komise a jejich náhradníky pro vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu na vydání publikace „Historie šumperského sportu“: 
1. Libor Dvořáček (PhDr. Zdeněk Doubravský) 
2. Petr Konupčík (RNDr. Zdeněk Gába) 
3. Ing. Marek Zapletal (Ing. Petr Suchomel) 
4. Ing. Milena Peluhová (Ivana Mincu) 
5. Ing. Andrea Jahnová (PaedDr. Hana Kolaříková) 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4008/09 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

bere na vědomí 
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informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských 
školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2009/2010 ve dnech 26.5. a 27.5. 2009. 
 

4009/09 Finanční dar města Šumperka Nadačnímu fondu Centra bakalářských studií 

schvaluje 
vyčlenit z částky 500 tis. Kč schválené ZM č. usn. 99/09 ze dne 29.1.2009 jako dar 
z rozpočtu města Šumperka Nadačnímu fondu Centra bakalářských studií pro rok  
2009 finanční částku 25 tis. Kč, která bude použita jako: 
- finanční dar 4 nejlepším studentům – absolventům bakalářského studia   

v Šumperku, v akademickém roce 2008/2009 (17 tis. Kč), 
- finanční dar ve výši 3 tis. Kč za vytvoření a správu webových stránek 

detašovaného pracoviště FS VŠB-TU Ostrava v Šumperku, 
- finanční dar ve výši 5 tis. Kč za vedení účetnictví NF v roce 2009. 
 
       Termín: 25.06.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4010/09 Příspěvkové organizace města – odpisový plán – ZŠ, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, v souladu s § 31, odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 k odpisu plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
8.952,- Kč. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

4011/09 Příspěvkové organizace města – odpisový plán – MŠ Sluníčko 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, v souladu s § 31, odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k odpisu plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 13.120,- Kč. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: pí Kotrašová 
 

4012/09 Příspěvkové organizace města – investiční fond – ZŠ Dr. E. Beneše 

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 interaktivní tabule, v celkové výši do 130 tis. Kč. 
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       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr.Tichý 
 

4013/09 Příspěvkové organizace města – investiční fond – Městská knihovna 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, v souladu s ustanovením § 31, odst. 
2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na 
plánovanou údržbu regionálního serveru a opravu PC, v celkové výši  do 40 tis. 
Kč.  
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
 

4014/09 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22. hodině 

uděluje 
výjimku v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky  č. 76/01, o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a  zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2009 takto: 
Pořadatel:   M. V., Šumperk 
Akce a místo konání: Hollyday fest, nádvoří před H-clubem, Rooseveltova 17, 
    Šumperk 
Termín konání:  pátek 3.7.2009, 22:00 - 24:00 hodin 
 
       Termín: 01.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
        

4015/09 Dražba nalezených věcí  

bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dražby konané dne 17.6.2009 
 
a schvaluje 
- likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,- Kč 
- přeřazení nevydražených předmětů v hodnotě nad 100,- Kč do další dražby za 

sníženou  cenu 
- likvidaci nevydražených věci z Vančurovy 17 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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4016/09 Dražba nalezených věcí  

bere na vědomí 
- dodatečný odprodej nevydražených věcí z Vančurovy 17 
- předání nevydražených věcí společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem 

 Temenická 5, 787 01 Šumperk 
 

4017/09 Petice občanů  za vybudování útulku pro psy v Šumperku 

bere na vědomí 
následnou informaci  ve věci petice občanů k vybudování útulku pro psy 
v Šumperku. 
 

4018/09 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2010 finanční 
příspěvek pro společnost 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 sezony 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: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Marek Zapletal v. r.          Ing. Petr Suchomel v. r. 
 1. místostarosta       2. místostarosta 
 
 
 
 
 


