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Spis. zn.: 66200/2009 
Č.j.: 69263/2009 

 

U S N E S E N Í  

ze 76. schůze Rady města Šumperka ze dne 23.07.2009 
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.  

4023/09 Jmenování ředitele Základní školy Šumperk,  Vrchlického 22  

jmenuje 
Mgr. Petra Málka do funkce ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, 
s účinností od  1. srpna 2009.  
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4024/09  Stanovení platu ředitele Základní školy Šumperk,  Vrchlického 22 

schvaluje 
plat Mgr. Petru Málkovi, řediteli Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, 
s účinností od 1.srpna 2009 dle předloženého návrhu. 
 

Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

4025/09 Oprava usnesení RM č. 3949/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3949/09 ze dne 25.06.2009 k prodeji pozemku p.č. 
1845/83 v k.ú. Šumperk s tím, že do textu usnesení se doplňuje následující tučně 
zvýrazněný text: Rada města schvaluje jako valná hromada PMŠ, a.s., prodej 
pozemku p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk…, další text zůstává nezměněn.   
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4026/09 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 plynové přípojky  přes p.p.č. 539/40 a p.p.č. 2169/1 
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: 
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manželé  V. a   J. Z. ,  oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
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 1.000,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009   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: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4027/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 539/14 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem  opravy plynové přípojky na jmenovaném pozemku, a to pro stavebníka 
manžele  V. a   J. Z. ,  oba bytem Nový Malín, PSČ  788 03 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
manželé V. a   J. Z. , oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemek bude uveden do původního stavu, včetně vyrovnání vzniklých 

nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
- stavebník dodrží  v souvislosti se stavebními pracemi veškeré platné normy     

a technologické postupy 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy   

o zřízení práva provést stavbu 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4028/09 MJP –  dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0029/2009/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu uložení zemního vedení NN přes 

pozemek p.č. 2148/1  v k.ú. Šumperk 
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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 
budoucí oprávněný z věcného břemene 
D. J.,  bytem Vikýřovice,  PSČ 787 14 
V. N.,  bytem Rapotín, PSČ 788 13 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0029/2009/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené Podniky 

města Šumperka a.s.,  které budou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. VBb/0029/2009/Foj 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 1.300,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009   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  

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4029/09 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 vedení multifunkční datové sítě přes p.p.č. 
2253/5, p.p.č. 2159/5, p.p.č. 2347, p.p.č. 2248/1, p.p.č. 2040, p.p.č.  231, p.p.č. 
2211, p.p.č. 2035/4, p.p.č. 227, p.p.č. 2037/2, p.p.č. 25/1, p.p.č. 307/1, p.p.č. 
2044/1, p.p.č. 198, p.p.č. 2037/1, p.p.č. 239/1, p.p.č. 9/11, p.p.č. 9/25, p.p.č. 
11/9, p.p.č. 11/12, p.p.č. 1968, p.p.č.  9/3, p.p.č. 11/2, p.p.č. 14/3, p.p.č. 2350,  
p.p.č. 5/1, p.p.č. 1965/5, p.p.č. 1960/2, p.p.č. 2035/2, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 
2053/4, p.p.č. 64,  st. p.č. 412, st.p.č. 1981, st.p.č. 1982, st. p.č. 1984  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: 
společnost  SELECT  SYSTEM, s.r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 6, PSČ   
787 01, IČ: 25382292, DIČ: CZ25382292 
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 428.000,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009   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, 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 

- trasa vedení multifunkčního kabelu dle  předložené PD bude v souladu 
s časovým harmonogramem investiční akce města „Rekonstrukce ul. J. 
z Poděbrad“ 

- v případě, že budoucí oprávněný z věcného břemene zjistí dodatečně po 
ukončení stavebních prací v lokalitě J. z Poděbrad, že v této lokalitě  nebyla 
z jakýchkoliv důvodů  některá část trasy uvedená v předložené PD 
zrealizována, bere na vědomí, že dodatečné uložení mu nebude povoleno.  

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4030/09 MJP – vypsání veřejné zakázky na výměnu oken a balkonových dveří v domě 
 Kmochova 2 

schvaluje 
- vypsání podlimitní veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb. V platném znění 

na akci „Výměna oken a balkonových dveří na panelovém domě ul. Kmochova 
č.2/č.pop 2322 v Šumperku“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
 

členové: Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Zdeněk Botek, Lubomír 
Polášek, Ing. Luděk Felkl 
náhradníci: Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Ing. 
Lenka Salcburgerová, Emílie Lovichová, Hana Petříková  

 
- Seznam oslovených uchazečů: 

DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, IČ: 25391941, 
Nemocniční 734/13 , 787 01 Šumperk 
AKTOS OKNA, s.r.o., IČ: 25823515, Sobotín 137, 788 16 Sobotín 
SULKO, s.r.o.,  IČ: 47976969, Československé armády 861/28, Zábřeh 789 01 
REISEWITZ spol. s.r. o., IČ: 46345370, Mostkovice 247,798 02 Mostkovice 
ANODUS CZ, s.r.o., IČ: 27563936, Rychnovská 121, 199 00 Praha 18 – 
Letňany (výrobní závod v Šumperku) 

 
       Termín: 24.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4031/09 MJP – zakázka malého rozsahu „Restaurování morového sloupu na nám. 
 Míru v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Restaurování morového sloupu na nám.Míru 
v Šumperku“ zhotovitelem akce Jakuba Ďoubala, IČ 64164390, místo podnikání 
Kutná Hora, Rakova 280, PSČ 284 01, celková výše finančního plnění      
990.810,--Kč včetně 9% DPH.   
 

Termín:    23.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4032/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování morového sloupu na 
nám. Míru v Šumperku – finanční krytí 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření č. 10 na straně výdajů 
částku ve výši 999.000,--Kč na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování 
morového sloupu na nám. Míru v Šumperku“ zhotovitelem akce Jakuba Ďoubala, 
IČ: 64164390, místo podnikání Kutná Hora, Rakova 280, PSČ 284 01 a na straně 
příjmů částku příjmů částku ve výši 375.000,--Kč. 
 

       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 

 

4033/09 MJP – zmocnění k uzavření rámcové smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
zasedací místnost v budově M.R. Štefánika 20 

schvaluje 
uzavřít rámcovou smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperk 
jako nájemcem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  IČ: 69797111, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 
390/42, PSČ 128 00 jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostor v budově čp. 1059, jiná stavba, umístěná na pozemku st.p.č. 
4512 (or. M.R. Štefánika 20), tj. zasedací místnost v přízemí budovy, místnost č. 
104, o výměře 253 m a movitý majetek v celkové účetní hodnotě 302.998,40 Kč. 
Nájem bude sjednán za účelem pořádání seminářů, školení členů volebních 
komisí a voleb. Výše nájemného: 250,--Kč/hod s tím, že celková částka za 
pronájem nepřesáhne 100.000,--Kč. Tato smlouva bude uzavřena na dobu 
jednoho roku.  
Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního odboru podpisové právo 
k uzavření této smlouvy.  

 
Termín:    31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4034/09 Odpověď na interpelaci 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí odpověď na interpelaci PhDr. Oldřicha Svozila, člena zastupitelstva 
města Šumperka ze dne 18.06.2009.  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4035/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

schvaluje 
přidělit finanční částku z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost 
organizací působících  v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů takto: 
 
S.K. SEVERKA ŠUMPERK                        12.000,--Kč 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

4036/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

doporučuje ZM 
schválit  finanční částku z rozpočtu města Šumperka  pro rok 2009 na činnost 
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů takto: 
 
HK HOKEJ ŠUMPERK  2003                   285.000,--Kč 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4037/09 MJP – změna čl. X  „Zásad pro prodej…“ 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1244/09 ze dne 18.6.2009, týkající se prodeje  bytu č. 5 
v domě č.p. 2661 a 2662 na st.p.č.506 (or.ozn. Zahradní 11, Šumperk) v k.ú. Dolní 
Temenice  ve veřejném výběrovém řízení M. V. , bytem Šumperk z důvodu 
odstoupení kupujícího od záměru nemovitosti odkoupit.  
Rovněž zájemce na druhém pořadí od záměru koupit byt č.5 odstoupil. 
 

Termín: 06.08.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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4038/09 MJP – změna čl. X „Zásad pro prodej…“ 

doporučuje ZM 
změnit „Zásady pro prodej ...“ tak, že v čl. X odst. 4 se bod 4  ruší a nahrazuje 
novým, jehož text zní:  
„Povinnost účastníka VVŘ složit kauci ve výši 20.000,--Kč. Prvnímu z pořadí se 
započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním 
z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení 
VVŘ.“  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4039/09 MJP - změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.8.2009 s nájemcem paní J. B.,  bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.9.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
D. P.,  bytem Šumperk. 
 

Termín:  30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4040/09 MJP - změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: paní J. B.,  bytem Šumperk,  a to ke dni 31.8.2009. Paní J. 
B.,  bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s paní D. P.   
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku s paní D. P.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.9.2009. 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4041/09 Bytová problematika – dodatky k nájemním smlouvám 

schvaluje 
1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 245/2008-P uzavřené dne 17. 7. 

2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 
00303461 jako pronajímatelem a  B. P.,  bytem Šumperk  jako nájemcem, 
týkající se označení předmětu nájmu z bytu č. 13 na byt č. 11 v domě na ulici 
Banskobystrická č.o. 44, č.p. 1276 a  prodloužení doby nájmu do  31. 7. 2010,  
smluvní nájemné dle usnesení RM  ze dne 23. 7. 2009   

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

č.250/2008-P uzavřené dne 1. 10.  2008  mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako pronajímatelem a L. J., bytem 
Šumperk   jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 6 v domě na ulici 
Banskobystrická 41. Prodloužení doby nájmu  do 30. 9.  2010,   smluvní 
nájemné dle usnesení RM  ze dne 23. 7. 2009   

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

č.249/2008-P uzavřené dne 1. 10.  2008  mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako pronajímatelem a L. B.,  bytem 
Šumperk jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě na ulici 
Jeremenkova 19. Prodloužení doby nájmu  do 31. 3. 2010,  smluvní nájemné 
dle usnesení RM  ze dne 23. 7. 2009   

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

č.251/2008-P uzavřené dne 2. 10. 2008  mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako pronajímatelem a  J.M., bytem 
Šumperk jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 14 v domě na ulici 
Jeremenkova 19. Prodloužení doby nájmu  do 30. 9. 2010,  smluvní nájemné 
dle usnesení RM  ze dne 23. 7. 2009   

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4042/09 MJP – bytová problematika – přechod nájmu bytu 

schvaluje 
- uzavřít k bytu č. 6, 1+1 obytných místností ve 2. nadzemním podlaží obytného 

domu v Šumperku na ulici Lidická 1312/75 nájemní smlouvu v souladu 
s ustanovením § 708 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu) mezi 
městem Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
jako pronajímatelem na straně jedné a   J. K., bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou ,  
nájemné ve výši  31,28 Kč/m²/měs.   
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- uzavřít k bytu č. 9, 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku na ulici Banskobystrická 1279/50 nájemní smlouvu 
v souladu s ustanovením § 706 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu) 
mezi městem Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 
787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a  J. Ch.,  bytem Šumperk,  PSČ 
787 01 jako nájemcem na straně druhé, a to za  podmínek:  NS na dobu  
neurčitou ,  nájemné ve výši  31,28 Kč/m²/měs.   

 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4043/09 MJP – bytová problematika – nájemní smlouva 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 17, 1+1  v  3. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na 
ulici Jeremenkova 1571/19 nájemní smlouvu mezi městem Šumperk IČ 00303461, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně 
jedné a V. a B. P.,  první  bytem Šumperk, PSČ 787 01, druhá bytem Šumperk. 
jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  1. 8. 2009  do 31. 7. 2010 
- smluvní nájemné ve výši  34,--Kč/m²/měs.   
 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4044/09 MJP – bytová problematika – nájemní smlouva 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 9, 1+3  ve  4. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na 
ulici Zahradní   2722/33 nájemní smlouvu mezi městem Šumperk IČ 00303461, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a 
H. V.   bytem Šumperk jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  1. 8. 2009  do 31. 7. 2010 
- smluvní nájemné ve výši  34,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4045/09 MJP – bytová problematika – nájemní smlouva 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 8, 1+4 ve 4. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na 
ulici Jesenická 1763/55 nájemní smlouvu mezi městem Šumperk IČ 00303461, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a 
L. P.   bytem Šumperk,  PSČ 787 01 jako nájemcem na straně druhé, a to za   
podmínek:   
- doba určitá  od  1. 8. 2009  do 31. 7. 2010 
- smluvní nájemné ve výši  34,--Kč/m²/měs.   

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4046/09 MJP – bytová problematika – výpověď z nájmu bytu 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 6 v Šumperku na  ulici Balbínova 878/17 pro S. a M. C.  
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4047/09 MJP – bytová problematika – výpověď z nájmu bytu 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 51 v Šumperku na  ulici Čsl. armády 445/22  pro N. J.    
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4048/09 MJP – bytová problematika – výpověď z nájmu bytu 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 49 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 pro J. a M. V. 
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4049/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 6 v domě na ulici Lidické 1312/75             
v Šumperku s nájemcem P. K.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4050/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

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

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.07.2010 

 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4051/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č.  VIII roku 2009: 
příjmy ve výši:       4.482 tis. Kč 
výdaje ve výši:       1.470 tis. Kč 
 
příjmy celkem:   930.393 tis. Kč 
výdaje celkem:   878 856 tis. Kč 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4052/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2009 

doporučuje ZM  
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č.  IX roku 2009: 
příjmy ve výši:       7.291 tis. Kč 
výdaje ve výši:     18.741 tis. Kč 
 
příjmy celkem:   937.684 tis. Kč 
výdaje celkem:   897.597 tis. Kč 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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4053/09 Rozpočtový výhled 2010-2012 

doporučuje ZM  
schválit rozpočtový výhled 2010-2012 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

4054/09 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2009 do 
30.6.2009 dle předloženého materiálu. 
 
 

4055/09 Veřejná zakázka „Investiční úvěrový rámec města Šumperka“ 

ruší  
soutěž na zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí investičního úvěrového 
rámce.  
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4056/09 Veřejná zakázka „Investiční úvěrový rámec města Šumperka“ 

ukládá 
vedoucí odboru FAP vypsat nové výběrové řízení na přijetí účelového investičního 
úvěru ve výši 40 mil. Kč. 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4057/09 Přijetí investiční dotace 

schvaluje 
přijetí dotace na projekt: „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“ ze SFŽP ve výši 
114.391,15 Kč,  z rozpočtu evropské unie ve výši 1.944.649,55 Kč. Evidenční číslo 
projektu CZ.1.02/6.5.00/08.01777. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4058/09 Řádná účetní závěrka obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, v působnosti valné 
hromady   
schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2008 ve výši: 
Výnosy celkem    20.084.406,--Kč, z toho: 
Dotace na provoz    11.850.000,--Kč 
Granty Město Šumperk        720.000,--Kč 
Dotace Olomoucký kraj        454.000,--Kč 
Dotace MK ČR         900.000,--Kč 
Celkem dotace    13.924.000,--Kč 
 
Náklady celkem    21.591.277,--Kč 
Výsledek hospodaření   - 1.506.871,--Kč 
 
       Termín: 23.08.2009 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
 

4059/09 Řádná účetní závěrka obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, v působnosti valné 
hromady  
schvaluje uhradit účetní ztrátu z hospodaření za rok 2008 v částce 1.506.871,--Kč 
takto:  
413 001 přijaté finanční dary          5.000,--Kč 
413 003 dar DHM            4.974,--Kč 
429 000 neuhrazená ztráta z minulých let 1.496.897,--Kč 
 
       Termín: 23.08.2009 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
 

4060/09 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2008 

RM  jako valná hromada PMŠ, a.s., schvaluje 
v souladu s §187 odst.1 písm.f Obchodního zákoníku v platném znění a v souladu 
se  zněním stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní závěrku společnosti 
Podniky města  Šumperka a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163 za rok 
2008: 

    
Výsledek hospodaření za účetní období 2008:   - 929.000,--Kč 



RM 76 – 23.07.2009 

 
14 

 
v rozsahu:  
- zpráva nezávislého 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 
- výroční zpráva za rok 2008 vč. přílohy k účetní závěrce za rok 2008 včetně  
     zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4061/09 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2008 

schvaluje 
ponechání ztráty společnosti za rok 2008 na účtu ztrát z let minulých,  který bude 
vyrovnán předpokládanými zisky společnosti v letech budoucích.  
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4062/09 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku – 
dodatek č. 5 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou PSK Group, spol. 
s r.o., Brno, na akci: „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční 
v Šumperku“ na provedení změn do částky:   -134.805,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4063/09 Rozšíření parkoviště na ul. Jugoslávské 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rozšíření 

parkoviště na ul. Jugoslávské“ 
- členy hodnotící komisi 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.Tomáš Vašíček, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Hana Répalová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

STRABAG, a.s., oblast Střed-Šumperk, Zábřežská 74, Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
SART-stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 1, Šumperk 
MIROS dopravní stavby, a.s.,  Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

4064/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání a zeleň 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Revitalizace 

nám. Republiky – parkovací stání a zeleň 
 
- 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, Lubomír Polášek, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Hana Répalová 
 

- minimální seznam zájemců ve složení:  
STRABAG, a.s., oblast Střed-Šumperk, Zábřežská 74, Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál 
SART-stavby a rekonstrukce,  Uničovská 1, Šumperk 
MIROS, dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 

4065/09 Územní plán a energetická koncepce 

doporučuje ZM 
schválit zařazení energetické koncepce města do závazné části nového územního 
plánu Šumperka.  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4066/09 Průmyslová zóna IV 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 01-1030/001 ze dne 9.9.2008 s firmou 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., akce „Průmyslová zóna IV“ -  ukončení 
smlouvy. 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4067/09 Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny 

schvaluje  
uzavření Dodatku č.1 do maximální  částky víceprací 129.619,--Kč včetně DPH   
ke SOD  č.RUI / 21 / 2009 / Za s firmou TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM, s.r.o., 
ze dne 26.5.2009,  který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Pavlínin dvůr – rekonstrukce kotelny“,              

cena díla bude Dodatkem č. 1 upravena na částku  3.794.012,--Kč včetně DPH 
 

       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

4068/09 Smlouva o poskytnutí dotace – Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 08016256 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: „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“. 
Název projektu: Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa 
Prioritní osa:  6. – Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Oblast podpory: 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny 
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01777 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4069/09 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 30 m2 pro nájemce Ing. Jiřího Bachtíka, bytem Nový Malín 618, IČ: 
70603766 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004, usnesení 
RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 
16.4.2009, na dobu neurčitou od 23.7.2009 za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky k provozovně – kavárna Černý havran – Kozinova 7, Šumperk. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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4070/09 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1723/10000 na 
st.p.č. 140/1 v k.ú. Šumperk¨ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1723/10000 na 
st.p.č. 140/1 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem or.ozn. Starobranská 20). 
Kupní cena 105,--Kč/m2.  
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4071/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Příčná 

schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy 
splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk 
povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
Společnost PRO LEN s.r.o., zastoupena jednatelem Janem Hudečkem, se sídlem 
Šumperk, Příčná 1735/25, PSČ 787 0, IČ: 258 19 178 
podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno uložení splaškové kanalizační přípojky je 

na základě  zaměření trasy dle geometrického plánu č. 5555-536/2009 a dle 
usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 vyčíslena na částku 14.023,--Kč 
včetně 19 % DPH, oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu za  
úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0031/2008/Foj ve výši 5.400,--Kč, 
finanční rozdíl – doplatek mezi skutečnou částkou a zálohou částkou, který  
činí  8.623,--Kč, bude uhrazen do  30 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném 
břemeni na účet strany povinné z věcného břemene před podáním návrhu na 
vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady doloží 4 x vyhotovení  
geometrického zaměření při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4072/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 565/13, p.p.č. 565/14 a další 
v k.ú. Šumperk, or. areál Bratrušovské koupaliště 

schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy zemního 
vedení NN přes p.p.č.  565/13, p.p.č. 565/14, p.p.č. 565/15, p.p.č. 565/16, p.p.č. 
611, p.p.č. 613/9  v k.ú.  Dolní Temenice 
povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, 
IČ: 65138163 
Podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno uložení splaškové kanalizační přípojky je 

na základě  zaměření trasy dle geometrického plánu č. 586-101/2009 a dle 
usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 vyčíslena na částku  9.900,--Kč 
včetně 19 % DPH, oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu za  
úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0016/2009/Foj ve výši 8.000,--Kč, 
finanční rozdíl – doplatek mezi skutečnou částkou a zálohou částkou, který  
činí  1.900,--Kč, bude uhrazen do  30 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném 
břemeni na účet strany povinné z věcného břemene před podáním návrhu na 
vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady doloží vyhotovení  
geometrického zaměření při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4073/09 MJP - změna usnesení RM č. 3857/09 – věcné břemeno na teplovod, or. ul. 
Lidická 

schvaluje 
změnu usnesení RM č.  3857/09  ze dne  04.06. 2009, kterou bylo schváleno 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným z věcného břemene městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 
1, PSČ 787 93, IČ:00303461, DIČ: CZ00303461 a budoucím oprávněným 
z věcného břemene Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, 
Slovanská 21, PSČ 787 01, IČ: 65168163 
Změna spočívá ve vynětí textu  „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“, který bude nahrazen  textem:  



RM 76 – 23.07.2009 

 
19 

 
 
„budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
teplovodu zálohu ve výši 26.400,--Kč včetně 19% DPH do 30 dnů ode dne 
zahájení vlastní stavby,  nejpozději však do 30.9.2009 (částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009)“ 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4074/09 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1229/2 v k.ú. Šumperk, or. zahrádkářská 
kolonie „U Náhonu“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.02.2009 do 25.02.2009 dle usnesení rady města č. 3244/09 ze 
dne 05.02.2009   schválit vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 1229/2 o výměře 
cca 200 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: plocha k zahrádkářské činnosti  
- budoucí kupující: A. a Z. D.,  bytem Šumperk  
- kupní cena: 55,--Kč/m2, při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 3.000,--Kč, dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,--Kč s tím, 
že kupní cena jako celek bude uhrazena nejpozději do 31.08.2010 

- budoucí kupující se bude finančně podílet na vyhotovení geometrického plánu 
zamření reálné části jeho užívaného pozemku a společných prostor, které 
odkoupí zahrádkářský  svaz“ U NÁHONU“ 

 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4075/09 MJP – zveřejnění části p.p.č. 899 v k.ú. Dolní Temenice, or. bývalá 
komunikace ke hřbitovu v Horní Temenici, lokalita u AGRITECU 

schvaluje 
zveřejnění záměru  města vydat příslib prodeje části  p.p.č. 899 o výměře 8 m2     
v k.ú. Dolní Temenice za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:   zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost   
- kupní cena: 200,--Kč/m2 
- další podmínky jsou shodné s podmínkami zveřejněnými usnesením RM č. 

1970/08 ze dne 27.03.2008 
 
       Termín: 20.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4076/09 MJP – prodej st.p.č. 3290 a st.p.č. 3289, vše v k.ú. Šumperk, or. garáže při ul. 
Krapkově u Benátek  

doporučuje ZM 
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. 3290 o výměře 26 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. B. , bytem Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  

 
 
Termín:       06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4077/09 MJP – prodej st.p.č. 3290 a st.p.č. 3289, vše v k.ú. Šumperk, or. garáže při ul. 
Krapkově u Benátek  

doporučuje ZM 
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. 3289 o výměře 23 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: M. H.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4078/09 MJP – prodej části p.p.č. 513/10 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. za domy 
na ul. Bludovské   

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2008 do 29.12.2008 dle usnesení rady města č.3010/08 ze 
dne 04.12.2008 a od 19.05.2009 do 04.06.2009 dle usnesení rady města č. 
3749/09 ze dne 14.05.2009   schválit prodej  části p.p.č. 513/10 a 500/1 o výměře 
celkem 746 m2, dle GP zak.č. 5537-17/2009  p.p.č. 513/82 o výměře 224m2, 
p.p.č. 513/81 o výměře 221 m2 a p.p.č. 513/80 o výměře 301 m2, vše v k.ú. 
Šumperk   za podmínek:  
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- účel prodeje:  zahrada  
- kupní cena:  cena základní 250,--Kč/m2,  v případě strpění práva chůze 200,--

Kč/m2 
- kupující: A. a V. D.,  p.p.č. 513/81, bytem Šumperk,  J. a M. H.,  p.p.č. 513/80, 

bytem Šumperk a  Z. G.,  p.p.č. 513/82, bytem Šumperk  
- kupující p.p.č. 513/80 v k.ú. Šumperk budou povinni strpět právo chůze pro 

vlastníka p.p.č. 513/82 v k.ú. Šumperk, kdy věcné břemeno bude sjednáno 
společně s prodejem pozemků 

- kupující A. a V. D.,  bytem Šumperk a  J. a M. H.,  bytem Šumperk,  převezmou 
práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem Šumperk a L. D.,  
bytem Šumperk  a Z. G.,   bytem Šumperk,  převezme práva a povinnosti         
z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem Šumperk a M. L.,  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: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4079/09 MJP - výkup – nabídka prodeje části p.č. 459 a dalších, všechny pozemky 
vedené ve ZJE původ grafický příděl, vše v k.ú. Dolní Temenice, or. nad 
Bratrušovským památníkem 

doporučuje ZM 
schválit výkup části  p.č. 459 o výměře cca 3194 m2, části p.č. 462/1 o výměře cca 
8750 m2 a p.č. 457 o výměře 2593 m2  všechny pozemky vedené ve 
zjednodušené evidenci 
(ZJE)  původ grafický příděl vše v k.ú. Dolní Temenice, včetně porostu z vlastnictví 
J. a   J. G.,  bytem Šumperk do vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, 
nám Míru 1, IČ 00303461. Kupní cena se stanovuje dohodou ve výši 150.000,--Kč 
k celku (včetně porostu), která bude vyplacena kupujícím do 15 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva.  Město 
Šumperk, z důvodu nižší ceny, než je stanovena znaleckým posudkem, uhradí 
daň z převodu nemovitostí, vypracuje  kupní smlouvu,  uhradí správní poplatek za 
zápis vkladu vlastnického práva a 50% nákladů spojených s vyhotovení  
geometrického plánu.  
Prodávající manželé G.  předloží kupujícímu městu Šumperk při podpisu kupní 
smlouvy znalecký posudek. 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4080/09 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita Nové 
domky – bývalá hájenka 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 02.07.2009 do 20.07.2009 dle usnesení rady města č.3953/09 ze 
dne 25.06.2009   schválit vydání příslibu prodeje   části p.p.č. 1865/1 o výměře 
cca 40 m2  v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- účel  příslibu prodeje:  rozšíření komunikace 
- kupní cena:  240,--Kč/m2   
- budoucí kupující: obec Rapotín, se sídlem Družstevní 125, Rapotín, 

zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Mikulcem, IČ 00635901,  
- budoucí kupující uhradí geometrický plán na rozdělení předmětu prodeje 
- budoucí prodávající uzavře společně se smlouvou o smlouvě budoucí smlouvu 

s právem provést stavbu  na části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk, dle § 51 OZ  
 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4081/09 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita Nové 
domky – bývalá hájenka 

schvaluje  
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1865/1        
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka obec Rapotín se sídlem 
Družstevní 125, Rapotín, zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Mikulcem, 
IČ 00635901 právo provést stavbu rozšíření komunikace na části p.p.č. 1865/1     
v k.ú. Šumperk.  Uzavřená smlouva bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a podmínky v ní sjednané budou shodné s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4082/09 MJP – prodej části p.p.č. 103/3 v k.ú. Horní Temenice, or. bytovky v Horní 
Temenici směr Hrabenov 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 02.07.2009 do 20.07.2009 dle usnesení rady města č.3954/09 ze 
dne 25.06.2009   schválit prodej   části 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:  
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- účel  prodeje:  rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující P. a R. K.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek, kolek ve výši 500,--Kč, za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4083/09 MJP – výkup části pozemku p.č. 61 v k.ú. Horní Temenice, or. pozemek pod 
chodníkem při ul. Temenické před bývalou MŠ 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p. č.  61 o výměře 9 m2 v k. ú. Horní 
Temenice, geometrickým plánem č. 758-600/2009 ze dne 16. 6. 2009 označenou 
jako pozemek p. č. 61/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví stavby chodníku a pozemku pod stavbou 
- prodávající: ŠMR, a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 20, PSČ: 787 01, 

IČ: 60793295 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena:  202 Kč/m2 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 61 v k. ú. Horní 

Temenice zajistilo na své náklady město Šumperk 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4084/09 MJP – výkup části pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk, or. pozemek          
u zimního stadionu 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p. č.  1257/128 o výměře cca 800 m2 v k. ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
- účel výkupu: pozemek pro komunikaci k napojení dané lokality 
- prodávající: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, 

Slovanská 21, PSČ:  787 01, IČ:  651 38 163 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena:  dle znaleckého posudku 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 1257/128 v k. ú. 

Šumperk zajistí na své náklady kupující město Šumperk 
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- náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí prodávající  
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4085/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 6044/02 ve znění usnesení č. 2724/08 

ruší 
usnesení RM č. 6044/02 ze dne 11. 10. 2002 ve znění usnesení č. 2724/08 ze dne 
9.10.2008, kterým bylo schváleno převzetí uměleckých děl do vlastnictví města 
Šumperka a jako správce těchto uměleckých děl PMŠ a.s., a to z důvodu přijetí 
nového usnesení. 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4086/09 MJP - předání uměleckých děl do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje  
předání níže uvedených uměleckých děl evidovaných v majetku města, 
dochovalých částí městských hradeb na pozemcích p. č. 307/1, p.č. 2247, p.č. 
2980, p. č. 389 a p.č. 396 v k. ú. Šumperk a zídky vybudované na místě bývalých 
městských hradeb na pozemcích p.č. 3092, p. č. 2320, p. č. 2239/1 v k. ú. 
Šumperk do správy Podniků města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, 
Slovanská 21, PSČ: 787 01, IČ: 65138163, a to ke dni 31. 7. 2009. 

 

Poř. 
číslo Název Pozemek 

parcela č. K. ú. Umístění 

1. Památník u "Bratrušovské střelnice" 449/2 D.T. silnice směr Bratrušov 
2. Centrální kříž 523/2 D.T. hřbitov D.T. 
3. Dar země 564/1 D.T. u VI. ZŠ 
4. Centrální kříž 605/1 Špk hřbitov  
5. Socha evangelisty Jana 2217/3 Špk Husitská ul. 
6. Meteorologický altánek 176 Špk Jiráskovy sady 
7. Památník obětem 1.svět.války 605/1 Špk hřbitov 
8. Hrob A. Barcala 605/1 Špk hřbitov 146A 
9. Kašna se sochou výra  125/1 Špk Sady 1. Máje 
10. Socha Žena bojující 125/1 Špk Sady 1. Máje 
11. Mozaika Tanec her 1273/1 Špk Sady 1. Máje 
12. Hříbě 1273/1 Špk Sady 1. Máje 
13. Jezinka 125/1 Špk Sady 1. Máje 
14. Plastika ženy 589/3 Špk u krematoria 
15. Radost z deště 2033 Špk Hlavní třída 

 
Termín:  31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4087/09 MJP - předání uměleckých děl do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
předání níže uvedených uměleckých děl evidovaných v majetku města do správy  
oddělení správy majetku odboru majetkoprávního, a to ke dni 31. 7. 2009. 

 

Poř. 
číslo Název Pozemek 

parcela č. K. ú. Umístění 

1. Busta T.G.M. st. 87/1 D.T. Dolní kaple 
2. Pamětní desky obětem 1.svět.války st. 87/1 D.T. Dolní kaple 
3. Socha Dítě s panenkou st. 310 D.T. Erbenova 16 
4. Hlemýžď 564/4 D.T. Erbenova 16 
5. Socha Labuť 564/4 D.T. Erbenova 16 
6. Kostky 108/4 D.T. Prievidzská 1 
7. Kříž 920/3 D.T. Temenická ul. 
8. Busta J.A.Komenského 727/12 D.T. Sluneční 38 
9. Kříž 1327 H.T. Bohdíkovská ul. 
10. Socha mládí 328/2 Špk Dr. E. Beneše 
11. Socha Ptáci 179/2 Špk Evaldova ul. 
12. Busta Friedricha Schillera s pamětní deskou st.146/1 Špk Gen. Svobody 1 
13. Sousoší nejsvětější trojice 176 Špk Jiráskovi sady 
14. Pancíř a květ 2315 Špk Lidická X Čsl.armády 
15. Socha Jarní pozdrav - dívka 1239/1 Špk Masarykovo nám. 
16. Pomník s bustou T. G. Masaryka 1239/41 Špk Masarykovo nám. 
17. Morový sloup 2032 Špk nám. Míru 
18. Lavička vzkazů 2032 Špk nám. Míru 
19. Socha sv. Jana Nepomuckého 2059/1 Špk Nerudova ul. 
20. Kříž 390 Špk Pod zámečkem 
21. Boží muka 1856/1 Špk u Nových domků 
22. Socha ev.Matouše 2319 Špk Sadová ul. 
23. Socha ev.Lukáše 2319 Špk Sadová ul. 
24. Socha ev.Marka 2319 Špk Sadová ul. 
25. Socha sv. Jana Nepomuckého 2235 Špk Radniční 
26. Květ 2053/3 Špk sidliště Evaldova 
27. Kříž 921/6 D.T. Potoční X Blatná 
28. Kříž 2235 Špk Sadová ul. 
29. Kříž 364 H.T. u konečné autobusu 
30. Kříž 682/4 H.T. Hrabenovská 
31. Kříž 176 Špk Jiráskovy sady 
32. Boží muka 695 D.T. u cesty na Háj 

 
        

Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4088/09 MJP – zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na restaurování 
plastiky Pallas Athény 

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

Pallas Athény“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Bc. Kamila Davidová, PhDr. Milena Filipová, Monika 
Paulová, DiS., Ing. Hana Répalová 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Mgr. František Chupík, Mgr. Alena Turková, Lubomír 
Polášek, Ing. Martina Švestková 
 

- seznam oslovených restaurátorů:  
František Brodecký, Pod Hvozdcem 519, Lysice 
Ivan Houska, Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Jindřich Martinák, Sokolovská 418, Uherské Hradiště 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4089/09 MJP – stanovení výše kupní ceny pro výkup pozemků pro stavbu 
protierozních a protipovodňových opatření 

doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení ZM č. 907/08 ze dne 23.10.2008, kterým bylo změněno 
usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003 a kterým byla zvýšena kupní cena pro 
výkup částí pozemků nezbytných pro stavbu  „Zasakovacího průlehu ZP č. 5 nad 
ulicí Vojanovou v Šumperku“, a to z 40,--Kč/m2 na 100,--Kč/m2, a trvat na 
původním znění usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18.12.2003, které stanovuje kupní 
cenu pro výkup výše uvedených částí pozemků 40 Kč/m2, a dále schválit tuto 
kupní cenu ve výši 40 Kč/m2 i pro výkupy částí  pozemků pro realizaci stavby 
„Protierozní opatření nad ul. Prievidzskou – zasakovací průleh ZP 2, svodný 
příkop SP 4 a remíz“. 
 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4090/09 MJP – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní 
Temenice, lokalita areál Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitost, a to část pozemku p.č. 
565/1 – ostatní plocha o výměře 263 m2 (označené v GP jako pozemek p.č. 
565/19 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Temenice), která byla oddělena geometrickým 
plánem č. 740-116/2009, zhotoveného společností PROGRES – geodetická spol. 
s r.o., v obci Šumperk a katastrální území  Dolní Temenice, za podmínek: 
- účel: sjednocení vlastnictví vybudovaného chodníku a venkovní terasy  

s vlastnictvím pozemku 
- kupní cena:  dle znaleckého posudku 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení GP a znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad  vlastnického práva do KN 
 

       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4091/09 MJP – zařazení nebytových prostor v areálu Pavlínina dvora do správy 
 města Šumperka 

schvaluje 
zařazení nebytových prostor pronajatých v areálu Pavlínina dvora v Šumperku 
nájemci společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., na základě smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a zajištění kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve 
městě Šumperk ze dne 26.9.2006, do správy města Šumperka, Městského úřadu 
Šumperk, majetkoprávní odbor – oddělení správy majetku, s účinností od 
1.8.2009. 
       Termín: 01.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4092/09 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 plynové,  vodovodní a elektro NN přípojky  přes 
p.p.č. 920/3 v  k.ú.  Dolní Temenice  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: 
J. D., bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 1.000,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009   a 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, 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: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4093/09 MJP – odkoupení pozemku p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 
schválit odkoupení  pozemku p.č  1845/83 – ostatní plocha se způsobem využití 
ostatní komunikace  v obci a k. ú. Šumperk, a to za těchto podmínek:  
- prodávající: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

PSČ 787 01, IČ 65138163, jednající předsedou představenstva Mgr. Zdeňkem 
Brožem 

- kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 
00303461, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 

- kupní cena: 240,--Kč/1 m2 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující uhradí náklady na GP ve výši 7.400,--Kč  
 

       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4094/09 MJP – přijetí daru pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit přijetí daru pozemku p.č. 1845/134 – trvalý travní porost, včetně všech 
součástí a příslušenství, zejména vybudovanou zpevněnou plochou, to vše v obci a 
katastrálním území Šumperk, a to za následujících podmínek: 
- dárci: P. H.,  bytem Šumperk,  M. J.,  bytem Šumperk 
- obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem 
- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
- obdarovaný vyhotoví darovací smlouvu na své náklady 
 
       Termín: 06.08.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4095/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p. č.  2062/1 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy 
podzemního vedení telekomunikační sítě (optického kabelu) přes p.p.č.  2062/1  
v k.ú.  Šumperk 
povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
České Radiokomunikace a.s, se sídlem  Praha 3, U Nákladového nádraží  3144, 
PSČ 132 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, 
číslo vložky 10677,  zastoupené  na základě plné moci společností SUPTel, a.s., 
se sídlem  Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 16, IČ:252 29 397, DIČ: CZ25229397 
Podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno uložení zemního kabelu je na základě  

zaměření trasy dle geometrického plánu č. 5145-60/2003 a dle usnesení RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 vyčíslena na částku  4.950,--Kč včetně  19 % 
DPH, částka bude uhrazena do  30 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném 
břemeni na účet strany povinné z věcného břemene před podáním návrhu na 
vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady doloží vyhotovení  
geometrického zaměření při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 30.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4096/09 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 vodovodní, plynové a splaškové kanalizační  
přípojky přes p.p.č.  1845/7  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 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
manželé J. a Z. D.,  oba bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  1.800,--Kč včetně 19% DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 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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- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2011   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4097/09 MJP – změna usnesení RM č. 3689/09  

schvaluje 
změnu usnesení RM č.  3857/09  ze dne  16.04. 2009, kterou bylo schváleno 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným z věcného břemene městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 
1, PSČ 787 93, IČ:00303461, DIČ: CZ00303461 a budoucím oprávněným 
z věcného břemene společností  AQUA, a.s., se sídlem Praha 6, Závěrka 412, 
PSČ 160 00, IČ: 49447360 
I. změna spočívá ve způsobu úhrady zálohové částky za věcné břemeno, text 
„budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí zálohu ve výši 260.000,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene“  bude nahrazen  textem 
budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí zálohu ve výši 260.000,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze 
dne 13.12.2007,  částka  bude uhrazena ve dvou rovnoměrných splátkách:  
1. splátka bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. nejpozději do   
30.09.2009 
2. splátka bude uhrazena do 30.11.2009 
 
II. změna spočívá v doplnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, a to: 
- trasa vedení multifunkčního kabelu dle  předložené PD bude v souladu 

s časovým harmonogramem investiční akce města „Rekonstrukce ul. J. 
z Poděbrad“ 

- V případě, že budoucí oprávněný z věcného břemene zjistí dodatečně po 
ukončení stavebních prací v lokalitě J. z Poděbrad, že v této lokalitě  nebyla 
z jakýchkoliv důvodů  některá část trasy uvedená v předložené PD 
zrealizována, bere na vědomí, že dodatečné uložení mu nebude povoleno.  

Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4098/09 MJP – sponzorský dar pro rozhlednu Háj  

neschvaluje 
uzavření smlouvy na poskytnutí sponzorského daru pro rozhlednu „Na Háji“ mezi 
městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
společností RI OKNA a.s., IČ: 60724862, se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 
za umístění reklamní cedule na konstrukci rozhledny. 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4099/09 MJP – jednostranné zvýšení nájemného z bytu v majetku města od 1.1.2010 

schvaluje 
jednostranné zvýšení nájemného u bytů v majetku Města Šumperk v souladu se 
zákonem 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro 
období od 1.1.2010  v maximální výši dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 
180/2009 Sb. ze dne 12. 6. 2009. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4100/09 MJP – stanovení výše nájemného pro nově uzavírané a prodlužované 
 nájemní smlouvy o nájmu bytů 

ruší 
s účinností k 31.7.2009 usnesení rady města číslo 5030/06 ze dne 31.8.2006, 
kterým byla stanovena základní výše nájemného u bytů při uzavírání nových 
nájemních smluv. 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4101/09 MJP – stanovení výše nájemného pro nově uzavírané a prodlužované 
 nájemní smlouvy o nájmu bytů 

schvaluje  
s účinností od 1. 8. 2009 základní výši měsíčního nájemného pro nově uzavírané 
a prodlužované smlouvy o nájmu bytů v majetku Města Šumperk následovně: 
 
byty bez snížené kvality   47,--  Kč/m² podlahové plochy bytu 
byty se sníženou kvalitou   42,30 Kč/m² podlahové plochy bytu 
 
       Termín: 01.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4102/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
zemního  elektro kabelového vedení VN a NN přes pozemek  p.č. 9/3, p.p.č. 
9/11, p.p.č. 9/25, p.p.č. 11/7, p.p.č. 25/1, p.p.č. 231, p.p.č. 239/1, p.p.č. 243/10, 
p.p.č. 2040, p.p.č. 2211, p.p.č. 11/2, p.p.č. 14/4, p.p.č. 14/5, p.p.č. 25/2, p.p.č. 
25/3, p.p.č. 25/4, p.p.č. 2035/2, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 2053/4, p.p.č. 2053/5, p.p.č. 
2216/1 a p.p.č. 2353 k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5568-102/2009 a č. 5568-18/2009 
- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 

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

známku na vkladové řízení na KÚ 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4103/09 MJP – zveřejnění záměru vypůjčit pozemky  p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit  pozemky p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 
v k.ú. Šumperk. 
Účel: možnost dočasného užívání a provádění stavebních úprav ze strany 
budoucího kupujícího na předmětných pozemcích . 
 
       Termín: 15.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4104/09 MJP – souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na  ul. 8. května 
444/22, Šumperk 

schvaluje 
podnájem části nebytového prostoru, označeného jako kadeřnictví, na ul. 8. 
května 22, č.p. 444 v Šumperku, pronajatého nájemci Nicol Valentové, bytem U 
Lávky 29, 788 13 Rapotín, IČ 48435279 pro podnájemce Violetu Phamovou, 
bytem Bludovská 2589/4, Šumperk, 787 01, IČ 75877821 za následujících 
podmínek: 
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- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 8. 2009 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

městu Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené 

jinému v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní 
smlouvou, jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  
 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4105/09 MJP – sleva z nájmu za pronájem bytů v domě Čsl. armády 22, Šumperk 

schvaluje 
slevu ve výši 30% nájemného z podlahové plochy bytu za pronájem bytů č. 61 - 65 
umístěných ve 14. NP v objektu Čsl. armády 22 v Šumperku, u kterých bude 
prokázáno zatékání poškozenou střechou, za období od 1.7.2009 do doby 
odstranění závady, nejdéle však do 31.12.2009. 
 
       Termín: 31.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4106/09 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 1960/2  a části p.p.č 2211 v k.ú. Šumperk, 
or. prostor před RD u sadů B. Martinů při ul. J. z Poděbrad 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města č. 3990/09 ze 
dne 25. 6. 2009, schválit  příslib prodeje části pozemku p. č. 1960/2 o výměře 
cca 35 m2 a části p.p.č. 2211 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření zahrady 
- budoucí kupující: S. Ř.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- kupní cena:  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 
vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení prodeje 
zastupitelstvem města, nejpozději do 31. 12. 2011 

 
       Termín: 06.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4107/09 MJP – přenos oprávnění a pověření na společnost FK SAN-JV, s.r.o. 

pověřuje 
společnost Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., IČ 27847861, se sídlem Šumperk, 
Hlavní třída 3061/20, PSČ 78701 k zastupování města Šumperk, IČ 00303461, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, ve stavebním a územním řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, týkajících se ohlášení, povolení či souhlasu stavebního úřadu s 
umístěním zařízení a staveb pro reklamu subjektů podporujících rozvoj sportovní 
činnosti ve městě v prostoru fotbalového hřiště se zázemím a prostoru hřiště s 
umělým povrchem, které jsou součástí areálu Tyršova stadionu v Šumperku, a to 
v celém rozsahu, včetně přebírání písemností, za podmínek stanovených touto 
smlouvou ve znění pozdějších dodatků a s předchozím písemným  souhlasem 
správce sportovního areálu – společnosti  Podniky města Šumperka, a.s. 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4108/09 MJP – přenos oprávnění a pověření na společnost FK SAN-JV, s.r.o. 

uděluje 
společnosti Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., IČ 27847861, se sídlem Šumperk, 
Hlavní třída 3061/20, PSČ 78701oprávnění sjednávat se 3. osobami za úplatu 
poskytnutí ploch v prostoru fotbalového hřiště se zázemím a prostoru hřiště s 
umělým povrchem, které jsou součástí areálu Tyršova stadionu v Šumperku, 
k umístění reklamních zařízení subjektů podporujících rozvoj sportovní činnosti ve 
městě Šumperk. Výnosy z těchto aktivit jsou příjmem společnosti Fotbalový klub 
SAN-JV, s.r.o.  Rozsah vymezených ploch pro reklamu musí být předem smluvně 
vymezen mezi společností Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., a Fotbalovým klubem 
Šumperk, IČ 26999501, se sídlem Šumperk, Evaldova 3, PSČ 787 01 a TJ 
Šumperk, IČ 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, PSČ 787 01, kteří 
jsou rovněž nositeli výše uvedeného dispozičního oprávnění v areálu Tyršova 
stadionu. Toto oprávnění může město Šumperk jednostranně odvolat, a to i bez 
udání důvodu. Při výkonu výše uvedeného oprávnění je společnost Fotbalový klub 
SAN-JV, s.r.o., povinna dbát oprávněných zájmů města Šumperk a nesjednávat 
žádné smluvní vztahy, které by vedly k poškozování práv a majetku města 
Šumperk jako vlastníka nemovitostí v areálu Tyršova stadionu. V případě porušení 
této povinnosti odpovídá společnost Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., městu 
Šumperk za škodu, která mu v důsledku toho vznikla.  
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4109/09 Změna platu ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk 

schvaluje 
změnu platu časovým postupem paní Jitce Kotrašové, ředitelce MŠ Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, s účinností od 1.8.2009. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4110/09 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 
změnu platu časovým postupem panu Mgr. Radovanu Pavelkovi, řediteli ZŠ 
Šumperk, 8. května 63, s účinností od 1.8.2009. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková  
 

4111/09 Vzdání se funkce ředitelky MŠ Sluníčko 

bere na vědomí 
vzdání se paní Jitky Kotrašové funkce ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, k 31.8.2009.  
 
        

4112/09 Návrh na finanční odměny ředitelek Kina OKO Šumperk a Městské knihovny 
Šumperk za 1. pololetí 2009 

schvaluje 
finanční odměny ředitelkám Kina Oko Šumperk a Městské knihovny Šumperk dle 
předloženého návrhu.  
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4113/09 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Modernizace učeben pro 
rozvoj vzdělávání“ 

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, Sluneční 38. 
Název zakázky: Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání. 
Realizace zakázky: firma DESIGN CIS, s.r.o., se sídlem Fialova 963/12, 787 01 
Šumperk, IČ: 623 60 230. 
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4114/09 Žádost ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše o souhlas s čerpáním 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 zařízení na výdej stravy pomocí čipů, v celkové výši do 
130 tis. Kč. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

4115/09 Žádost MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 o souhlas s čerpáním 
investičního fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 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 90 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Bc. Šimková 
 

4116/09 Žádost MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 o souhlas s čerpáním 
investičního fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, v souladu s ustanovením  
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování technického zhodnocení majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, v celkové výši do 150 tis. Kč.  
Práce budou hrazeny z investičního fondu školy a dohodou o bezúplatném 
převodu předány zřizovateli. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Bc. Šimková 
 

4117/09 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas s čerpáním investičního 
fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, 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 výmalby tříd, v celkové výši do 61 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
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4118/09 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas s čerpáním investičního 
fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na 
financování technického zhodnocení majetku ve vlastnictví zřizovatele v celkové 
výši do 181 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4119/09 Žádost MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 o souhlas s přijetím daru 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, přijmout dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 6.600,--Kč, který bude 
účelově poskytnut dětem, které byly zapojeny do projektu ELDEL. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: pí Kotrašová 
 

4120/09 Žádost Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 21 o souhlas 
s přijetím daru  

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 21, přijmout finanční dary, 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 7 tis. Kč a 3 
tis. Kč, které budou účelově určeny pro taneční soubor Tornádo. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Formánek 
 

4121/09 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 
hodině 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2009 takto: 
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Sdružení přátel historie Magma Moravia, Javoříčko 9, 787 01 Šumperk  
Pátek 21.08.2009 a sobota 22.08.2009 
šermířská akce „Švédové u šumperských bran“ v Sadech 1. máje do 24:00 hod. 
 
Restaurace Pivní lázně, provozovna Lidická 559/47, 787 01 Šumperk 
Sobota 08.08., sobota 15.08.2009, sobota 19.09.2008 
zahradní diskotéka do 24:00 hod. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4122/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro: 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Šumperk – Temenice, Temenická 
135, Šumperk na akci soutěž „Šumperská liga T.F.A. 2009“. 
Datum a čas konání akce: 22.08.2009  9:00-20:00 hodin 
Místo konání akce: Pavlínin dvůr Vlastivědného muzea v Šumperku 
 

Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4123/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro: 
SPH Magna Moravia, Javoříčko 9, Šumperk na akci Švédové u šumperských 
bran. 
Datum a čas konání akce:  
- pátek 21.08.2009 a sobota 22.08.2009, 12:00-24:00 hod.  
- neděle 23.08.2009, 12:00-20:00 hod.   
Místo konání akce: Sady 1. máje, Šumperk 
 

Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4124/09 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

schvaluje 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro: 
Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Postřelmov na akci Mezinárodní folklorní 
festival. 
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Datum a čas konání akce:  
- středa 12.08.2009, 17:00-24:00 hod.,  
- čtvrtek 13.08.2009, pátek 14.08.2009 a sobota 15.08.2009, 10:00-24:00 hod. 
- neděle 16.08.2009, 10:00-20:00 hod. 
Místo konání akce: Sady 1. máje, Pavlínin dvůr Šumperk 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4125/09 Publikace „Šumperk město sportu, historie – současnost“ 

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
vydání publikace „Šumperk město sportu, historie – současnost“ zhotovitelem 
JANDA DESIGN, Mgr. art. Jiří Janda – grafické studio, Polská 3, 787 01 Šumperk. 
Nabídková cena je 556.030.80 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

4126/09 Publikace „Šumperk město sportu, historie – současnost“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
vydání publikace „Šumperk město sportu, historie – současnost“ vyloučit firmu 
Pavel Ševčík – VEDUTA, Za Vodou 139, 789 91 Štíty. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4127/09 Výjimka z OZV č. 8/2007 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – 
používání pyrotechnických výrobků ke konání ohňostroje v sobotu 24.07.2009 
v prostorách tenisových kurtů TJ Sokol Šumperk, ul. Sportovní, Šumperk, v době 
od 21:40 hod. do 22:00 hod. v délce 5 minut. Pořadatelem je společnost DOLS – 
výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., Nemocniční 734/13, Šumperk, IČ: 
25391941. 
 
       Termín: 23.07.2009 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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4128/09 Výjimka z OZV č. 8/2007 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č.8/2007 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – 
používání pyrotechnických výrobků ke konání ohňostroje v pátek 14.08.2009 
v prostorách Sadů 1. máje, Šumperk v době od 22:30 hod. do 23:00 hod. v délce 
10 minut. Pořadatelem je Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Postřelmov.    
 
       Termín: 14.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

4129/09 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2009 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2009 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.  
 
 

4130/09 Smlouva o ukončení smlouvy o zajištění závodní preventivní péče 

schvaluje 
ukončení smlouvy o zajištění závodní preventivní péče uzavřené dne 30.9.2003 
mezi Městem Šumperk na straně jedné a MUDr. Blankou Matúsovou, IČ: 731 00 
820 na straně druhé. Forma ukončení – písemná dohoda ke dni 31.07.2009. 
 
       Termín: 01.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4131/09 Smlouva o zajištění závodní preventivní péče 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění závodní preventivní péče mezi Městem Šumperk na 
straně jedné a Centrem pracovního lékařství, s.r.o., Nerudova 440/3, Šumperk, IČ: 
285 87 685 na straně druhé, s účinností od 01.08.2009. 
 
       Termín: 01.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4132/09 Informace o přijatých peticích za I. pololetí 2009 

bere na vědomí 
informaci o přijatých peticích za I. pololetí 2009 v souladu s opatřením č. 11/2008,  
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

4133/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 6.8.2009 včetně programu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta            1. místostarosta 
 

 
 
 
 

 


