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Spis. zn.: 72172/2009 

Č.j.: 75136/2009 
 

U S N E S E N Í  

ze 78. schůze Rady města Šumperka ze dne 20.08.2009 
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.  
 

4176/09 MJP - veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Výměna oken          
a balkónových dveří na panelovém domě ul. Kmochova č. 2 v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Výměna oken a balkónových dveří na panelovém domě ul. Kmochova   
č. 2 v Šumperku“ vyloučit firmy: 
- OKNOSTAV CZ, s r.o.,  IČ: 26856824, Lužickosrbská 13, 787 01 Šumperk 
- DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., IČ: 25391941, 

Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk 
- REISEWITZ, spol. s r.o., IČ: 46345370, Prostějovská 247/58, 798 02 

Mostkovice 
- STOLLAR Moravia, s.r.o., IČ: 27849261, J. z Poděbrad 2009/26, 787 01 

Šumperk 
- WIPLAST, spol. s r.o., IČ: 623624488, Červený dvůr 916/5, 794 01 Krnov 
- SULKO, s.r.o., IČ: 47976969, Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh 
- AKTOS OKNA, s.r.o., IČ: 25823515, Petrov 137, 788 16 Sobotín 
 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4177/09 MJP - veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Výměna oken          
a balkónových dveří na panelovém domě ul. Kmochova č. 2 v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
„Výměna oken a balkónových dveří na panelovém domě ul. Kmochova  č. 2          
v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu VPO PLAST, s.r.o., IČ: 25815491, se sídlem 
Polská 4, 790 81 Česká Ves. Nabídková cena je 2.838.527,82 Kč včetně DPH.   
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 



RM 78 – 20.08.2009 

 
2 

 

4178/09 Rekonstrukce zastávek MHD Šumperk – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou EKOZIS, s.r.o., Na 
Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, na akci „Rekonstrukce zastávek MHD Šumperk“ na 
provedení změn – vícepráce do maximální částky 23.116,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4179/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání 

ruší 
usnesení RM č. 4064/09 ze dne 23.7.2009. 
 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4180/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání 

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

nám. Republiky – parkovací stání“   
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing.  Petr Suchomel, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Radek 
Novotný, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Tomáš Vašíček, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Hana Répalová  
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
STRABAG, 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, a.s., Uničovská 1, Šumperk 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 
Hradiště   

 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4181/09 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3.ZŠ, ul. 8. května v Šumperku         
– I. etapa – dodatek č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20090011 ze dne 19.5.2009, uzavřené 
s firmou ELEKTROMONT Rapotín, s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín, na akci 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3. ZŠ, ul. 8. května v Šumperk – I. etapa“ 
na provedení změn – vícepráce do maximální částky 37.173,--Kč bez DPH (tj. 
44.236,--Kč včetně DPH), čerpané z rezervy rozpočtu stavby. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4182/09 Stavební práce v Geschaderově domě – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/09 ze dne 27.4.2009, uzavřené 
s firmou EKOZIS, spol.  s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na akci „Stavební práce 
v Geschaderově domě“ na provedení změn – méněpráce do minimální částky 
145.646,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4183/09 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici Zábřežské – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2009, uzavřené s firmou 
EKOZIS, spol. s  r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na akci „Rozšíření parkoviště u 
nemocnice na ulici Zábřežské“ na provedení změn – méněpráce do minimální 
částky 141.785,--Kč včetně DPH. 
Cena díla bude dodatkem č. 1 upravena na částku 8.595.896,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4184/09 Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše, Šumperk – dodatek č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 06/09 ze dne 26.5.2009, uzavřené 
s firmou SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, na akci  „Rekonstrukce kuchyně 1. 
ZŠ, ul. Dr. E. Beneše 1, Šumperk“ na provedení změn - vícepráce do maximální 
částky 40.677,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 10.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4185/09 MJP – problematika provozování zimního stadionu 

bere na vědomí 
předložený materiál  k problematice provozování zimního stadionu v Šumperku. 
 
 
 

4186/09 MJP – problematika provozování zimního stadionu 

doporučuje ZM 
schválit nový systém provozování zimního stadionu v Šumperku – jeho začlenění 
do Šumperských sportovních areálů, s.r.o., (včetně finančního zabezpečení)  
s účinností od 1.1.2010.   
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

4187/09 MJP – prodej části pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk 

Rada města jako VH PMŠ, a.s. , schvaluje 
odprodej části pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk o velikosti 566 m2 (část 
komunikace na ul. Žerotínově u hotelu Sport v Šumperku) geometrickým plánem 
č. 5571-107/2009 označené jako pozemek p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk a stavby 
z vlastnictví PMŠ, a.s., v rozsahu: 
- kupující: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, 787 01, IČ: 00303461 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 
- kupující uhradí náklady za geometrický plán 
- prodávající uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupujících uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- daň převodu hradí prodávající 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4188/09 MJP -  odkoupení části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice 

Rada města jako VH PMŠ, a.s., schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č. 565/1 Dolní Temenice o velikosti 263 m2 (ostatní 
plocha v areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku) geometrickým plánem č. 
740-116/2009 označené jako pozemek p.č. 656/19 v k.ú. Dolní Temenice 
z vlastnictví města Šumperk v rozsahu: 
- prodávající: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, 787 01, IČ: 00303461 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 
- kupující uhradí náklady za geometrický plán 
- kupující uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

nemovitostí 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4189/09 MJP – výpůjčka pozemků p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk, lokalita 
křižovatky ul. 8. května a ul. Lidické v Šumperku  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30.7.2009 do 17.8.2009 dle usnesení rady města č. 4103/09 ze dne 
23.7.2009,  výpůjčku pozemků p.č. 1420/18 a p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk. 
 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 
00303461 
 
Vypůjčitel: M. Ř. ,  bytem Nový Malín, PSČ: 788 03 
 
Účel: možnost dočasného užívání a provádění stavebních úprav ze strany 
budoucího kupujícího na předmětných pozemcích  
 
Doba výpůjčky: určitá do uzavření vlastní kupní smlouvy tj. nejpozději do 
31.12.2010 
 
Ukončení výpůjčky: dohodou případně písemnou výpovědí jedné ze 
smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. 
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4190/09 MJP – prodej části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice, lokalita areál 
Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit  na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 30.7.2009 do 17.8.2009 dle usnesení rady města č. 
4090/09 ze dne 23.7.2009,  prodej části    pozemku p.č. 565/1 – ostatní plocha o 
výměře 263 m2 označené dle geometrického plánu zak.č. 740-116/2009 jako 
pozemek p.č. 565/19 – ostatní plocha v obci Šumperk a katastrální území  Dolní 
Temenice, za podmínek: 

 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 
00303461 
 
Kupující: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, ul. Slovanská 21, 
PSČ: 787 01, IČ: 65138163 
 
Podmínky: 

 
- účel: sjednocení vlastnictví vybudovaného chodníku a venkovní terasy  

s vlastnictvím pozemku 
- kupní cena:  dle znaleckého posudku - max. do 400,--Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení GP a znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad  vlastnického práva do KN 
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4191/09 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 58 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 30.9.2009 s nájemcem panem A. H., bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/58 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
M. K.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4192/09 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 58 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. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím panem A. H., bytem Šumperk,  a to ke dni 30.9.2009. Pan 
A. H.,  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 vyrovnal s paní M. K.  
 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13       
v Šumperku s paní M. K.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.10.2009.   
 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4193/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Vřesová 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  kabelové přípojky NN přes p.p.č.  999/3 a p.p.č. 
999/34  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: 
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ: 
00150584 
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  1.100,--Kč včetně 19% DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., 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 



RM 78 – 20.08.2009 

 
8 

 

4194/09 MJP – změna usnesení RM č. 3359/09, zřízení věcného břemeno Juráskovi,  
ul. Potoční, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č.  3359/09  ze dne  26.02.2009, 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 – T. J., Z. Z. a M. J.,  všichni bytem Šumperk, PSČ 787 01 
 
I. změna spočívá ve způsobu úhrady zálohové částky za věcné břemeno částka 
120,-- Kč bude nahrazena  zálohovou částkou ve výši 200,--Kč včetně 19% 
DPH 
II. změna spočívá v rozšíření věcného břemene o právo uložení a správy 
splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1184      
v k.ú. Horní Temenice 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4195/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Krapkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní  elektro NN přípojky  přes p.p.č. 1485/3  v k.ú.  
Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s.,  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,                
IČ: 272 32 425, DIČ: CZ27232425 
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 440,--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 

- 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uloží elektro vedení v hloubce 
minimálně  1 m, veškeré náklady spojené s nedodržením tohoto požadavku 
uhradí investor 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4196/09 MJP – výkup části pozemku p.č. 820/6 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek pod 
komunikací na ul. Tiché 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p. č.  820/6 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Tiché 
- prodávající: J. N., bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena:  30,--Kč/m2 
- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela č. 

820/6 v k. ú. Dolní Temenice uhradí kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4197/09 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v lokalitě PZ IV 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 1040/1 o výměře 20 326 
m2, p.p.č. 1041/1 o výměře 11 378 m2, p.p.č. 1040/3 o výměře 2 088 m2, p.p.č. 
1041/2 o výměře 2 102 m2, p.p.č. 1040/4 o výměře 16 606 m2, p.p.č. 1040/5 o 
výměře 8 467 m2, p. p. č. 1040/7 o výměře 1 076 m2, p. p. č. 1041/3 o výměře 
16 008 m2, p.p. č. 1041/4 o výměře 9 087 m2, p.p.č. 1040/2 o výměře 18 465 m2, 
p.p.č. 1040/6 o výměře 1 112 m2, p.p.č. 1040/8 o výměře 742 m2, p.p.č. 1041/5 o 
výměře 21 063 m2, p.p.č. 1040/9 o výměře 1 121 m2 a p.p.č. 2183/3 o výměře 
6 280 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: určitá od 1.11.2009 do 31.10.2010 
- nájemné:  9.256,--Kč k celku za celou dobu nájmu 
 

       Termín: 04.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4198/09 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1268/44 v k.ú. Šumperk 
v lokalitě při ul. Blanické 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1268/44 o výměře 
6 250 m2 v k. ú. Šumperk. 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: určitá od 1.11.2009 do 31.10.2010 
- nájemné: 426,--Kč k celku za celou dobu nájmu 
 

       Termín: 04.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4199/09 MJP – změna usnesení RM č. 3019/08 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene přes p.p.č. 1298 a další v k.ú. Horní Temenice, or. silnice 
před Bratrušovem   

schvaluje 
s ohledem na připravovaný převod vlastnického práva k pozemku p. č. 1298 v k.ú. 
Horní Temenice z města Šumperka na Olomoucký kraj změnu usnesení RM č. 
3019/08 ze dne 4.12.2008, kterým 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, a budoucím oprávněným z věcného břemene společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 27232425. 
Změna spočívá ve způsobu stanovení zálohy za věcné břemeno a to tak, že 
záloha ve výši 9 500 Kč je nově zálohou na úplatu za věcné břemeno spočívající 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN pouze přes pozemek ve 
ZJE původ EN p.č. 1337/101 a pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1305 v  k.ú. Horní 
Temenice.  
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4200/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2047/9 v k.ú. 
Šumperk, or. u vjezdu do Uhelných skladů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 2047/9 o výměře cca 
350 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků před daným areálem 
- nájemné: 55,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá 

       Termín: 04.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4201/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ul. Revoluční 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní, splaškové kanalizační a plynové 
přípojky přes p.p.č.  2301  a p.p.č. 1459/3 v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
K. R.,  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  560,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/09 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 15 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 

- na pozemek st. p.č. 751/4 v k.ú. Šumperk je uzavřena budoucí kupní smlouva 
č. OBCH/57/2007/Vr, budoucí oprávněný oznámí termín výkopových a 
stavebních prací vlastníkům  domu čp. 1374 na st. p.č.  751/1 v k.ú. Šumperk  
nejméně 14 dnů před  zahájením  prací z důvodu zabezpečení přístupu a 
příjezdu  k objektu 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4202/09 MJP – navýšení pojistné částky za pojištění majetku města Šumperka           
– budovy Základní školy  Šumperk, Sluneční 28  

schvaluje 
navýšení pojistné částky za pojištění majetku města Šumperka - budovy Základní 
školy Šumperk, Sluneční 38, pro účely pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-
51916-13 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní) o částku ve výši 
31.300.000,--Kč vzhledem k navýšení hodnoty budovy Základní školy Šumperk, 
Sluneční 38, na základě dokončení investiční akce „Snižování energetické 
náročnosti budov IV. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku.“ Roční pojistné dle pojistné 
smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní) ze dne 
28.2.2007, ve znění pozdějších dodatků,  bude navýšeno cca o 18.000,--Kč.   
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4203/09 MJP – dohoda k ukončení sjednaného pronájmu p.p.č. 1662/1 v k.ú. 
Šumperk, lokalita u pekárny – Skřivánčí dvůr 

schvaluje 
ukončení  nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 96 N/08/63 ze dne 
01.05.2008, jehož předmětem nájmu je mimo jiné i p.p.č. 1662/1 o výměře 58782 
m2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Bludovská, a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, IČ 25836498. 
Způsob ukončení dohodou k datu 31.12.2009. 
Ostatní skutečnosti a podmínky pro případ uzavření dohody o ukončení nájmu:  
- dohodou bude uznán přechod sjednaného nájemného k p.p.č. 1662/1 v k.ú. 

Šumperk, kdy nájemné bylo sjednáno nájemní smlouvou č. 96 N/08/63 ze dne 
01.05.2008 mezi nájemcem Bludovská, a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, 
IČ 25836498 a pronajímatelem Pozemkovým fondem České republiky se 
sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11A, kdy práva sjednaného pronájmu k p.p.č. 
1662/1 v k.ú. Šumperk přešla smlouvou o bezúplatném převodu na město 
Šumperk k datu 01.05.2009 

- nájemce uhradí nájemné za měsíc květen 2009 až prosinec 2009 ve výši 
2.104,--Kč při podpisu dohody 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4204/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 556/36 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: vybudování vsakovací jímky,  zpevněné plochy a zeleně k objektu 

na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s oddělením části p.p.č. 556/3 v k.ú. Šumperk 

a správní poplatek za zápis vkladu práva do KN 
- kupující pro případ nesplnění sjednaného účelu prodeje uhradí jako 

samostatnou položku smluvní pokutu ve výši 30.000,--Kč, která bude 
kupujícímu vrácena v případě, pokud bude sjednaný účel prodeje ze strany 
kupujícího  dodržen  

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4205/09 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1914/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1914/2 o  výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku za období roku 2009,2008 a 2007 

v sazbách platných pro dané období, pokud kupující nebudou prokazatelně 
uživateli daného pozemku pro dané období, uhradí nájemné za skutečnou  
dobu užívání 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před  
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

4206/09 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1744/2 a dalších v k.ú.  Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1744/2 o výměře 385 m2, st.p.č. 2613       
o výměře 22 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 273 m2, vše v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel  prodeje: vymezený prostor a zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- st.p.č. 1744/2 v k.ú. Šumperk bude prodána  kupujícím ve stejném podílu podle 

kupujících, st.p.č. 2613 bude prodána společně se spoluvlastnickým podílem 
části p.p.č. 1999/11 a p.p.č. 1999/11, vše v k.ú. Šumperk, bude prodán 
jednotlivým kupujícím, každému do vlastnictví jako reálná parcela, která bude 
zaměřena nově geometrickým plánem, kdy hranicí jednotlivých pozemků 
budou současně užívané hranice 

- kupující uhradí  geometrický plán na rozdělení pozemku, v případě dělení 
st.p.č. 1744/2  v k.ú. Šumperk z důvodu stávajícího chodníku bude část 
geometrického plánu uhrazena prodávajícím   

- kupující  uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
vkladem vlastnického práva do KN,  uhradí  správní poplatek za vklad práva    
v katastru nemovitostí  

 
        Termín: 31.08.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4207/09 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1744/2 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1744/2  v k.ú. Šumperk na reálné části 
pozemků  do vlastnictví vlastníkům b.j. v domě Denisova 4 a dále neschvaluje 
prodej p.p.č. 1999/11 v k.ú. Šumperk na reálné části pozemku tak, aby jednotlivé 
části pozemku byly dány velikostí podílu ve výši 1/5, tj. 54,60 m2 a trvá na 
podmínkách zveřejnění prodeje pozemků tak, jak byly schváleny na jednání rady 
města dne 20.08.2009. 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4208/09 MJP - odstranění stavby garáže na st.p.č. 2613 v k.ú. Šumperk 

souhlasí 
s odstraněním stavby garáže na st.p.č. 2613 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, 
která je ve vlastnictví města Šumperk a ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit její 
odstranění za maximální smluvní cenu 8.000,--Kč.  
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4209/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1900/3 v k.ú. Šumperk, lokalita 
řadových garáží za učňovskou školou, ul. Gen. Krátkého 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části  p.p.č. 1900/3 o výměře cca 
50 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby garáží.  
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4210/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 262/4 a další v k.ú. 
Šumperk, ul. Zábřežská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
zemního  elektro kabelového vedení NN přes pozemek  p.č. 562/4, p.p.č. 
565/3, p.p.č. 565/6 a p.p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5578-173/2009 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 40.000,--Kč, skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM 
č.  3568/09 ze dne 16.04.2009 a činí  59.642,--Kč včetně  19 % DPH,  rozdíl 
mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  doplatek 19.642,--Kč včetně DPH   a 
bude uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene 

- 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: 30.11.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4211/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2224/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. Slovanská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení optického kabelu přes p.p.č. 2224/3 
v  k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, 
IČ: 6019336 
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 360,--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 

- 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: 31.12.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4212/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1990/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. U sanatoria 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  kabelové přípojky NN přes p.p.č.  1990/1  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 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 01, IČ: 
60609460 
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  3.300,--Kč včetně 19% DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene upozorní nejméně 14 dnů před 
započetím stavebních prací nájemce pozemku, a to p. J. K.,  bytem Bohdíkov  

- v úseku mezi hranicí p.p.č. 1990/1 a p.p.č. 2304 komunikace U Sanatoria 
nesmí dojít ani výkopovými ani stavebními pracemi k narušení komunikace, 
rovněž tak nesmí dojít k dotčení nově vybudovaných parkovacích míst na 
p.p.č. 1990/1 v k.ú. Šumperk 

        Termín: 31.12.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

4213/09 MJP – zveřejnění záměru pronajmout stánek u hlavního stadionu v areálu 
 Tyršova stadionu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout stánek o velikosti 2,1 m x 8,0 m 
situovaný na pozemku p.č. 1257/114 v k.ú. Šumperk za účelem provozování 
občerstvení společností Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., IČ: 27847861, se sídlem 
Šumperk, Hlavní třída 3061/20, PSČ 78701, během fotbalových utkání FK SAN-JV 
Šumperk. Konkrétní podmínky pronájmu stánku stanoví správce Tyršova stadionu 
- společnost Podniky města Šumperka, a.s., při schvalování vlastního pronájmu 
stánku radou města.   
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Šperlich 
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4214/09 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Jesenická 
 61, č.p. 1819 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31. 8. 1999 
mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a Rajmundem Novým, bytem Finská 2, Šumperk, 787 01,           
IČ:  47855908 jako nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory na ulici Jesenická 61, č.p. 1819                   
v Šumperku, označené jako opravna deštníků o celkové podlahové ploše 27 m² 
 
Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 31. 8. 2009 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4215/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/9 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemek vymezený k domu Denisova 8, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/9 o výměře 
52 m2  v k.ú. Šumperk (or. pozemek vymezený k domu Denisova 8, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, přístupové plochy 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4216/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1742/2 a další, vše  
 v k.ú. Šumperk,  or. pozemky vymezené k domu U sanatoria 18, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1742/2     
o výměře 10 m2, část pozemku parcela č. 1992/10 o výměře 45 m2 a část 
pozemku parcela č. 1992/12 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. pozemky 
vymezené k domu U sanatoria 18, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny a přístřešku 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4217/09 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1742/2 a část p.p.č. 
1992/10  v k.ú. Šumperk, or. pozemky vymezené k domu U sanatoria 18, 
Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1742/2    
o výměře 7 m2, část pozemku parcela č. 1992/10 o výměře 32 m2, vše v k.ú. 
Šumperk  (or. pozemky vymezené k domu U sanatoria 18, Šumperk ). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití 
 
       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4218/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
104/2 a další v k.ú. Horní Temenice, or. ul. Hrabenovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající  v: 
- právu uložení a správy vodovodního vedení  přes p.p.č. 104/2, p.p.č. 103/3, 

p.p.č. 105/1 a p.p.č. 102/13 v  k.ú.  Horní Temenice  
- právu uložení a správy plynovodu  přes  p.p.č. 103/3, p.p.č. 105/1 a p.p.č. 

102/13 v  k.ú.  Horní Temenice   
- právu uložení a správy dešťové kanalizace přes  p.p.č. 105/1 a p.p.č. 102/13 v 

k.ú.  Horní Temenice  
- právu uložení a správy splaškové kanalizace přes  p.p.č. 105/1 a p.p.č. 102/13 

v k.ú.  Horní Temenice  
- právu uložení a správy vedení veřejného osvětlení přes p.p.č. 105/1 a p.p.č. 

102/13 v  k.ú.  Horní 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: 
EKOZIS  spol.s.r.o., se sídlem Na Křtaltě 9801/21, Zábřeh, PSČ  789 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 16.775,--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 

- 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: 30.11.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4219/09 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Pod Senovou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy plynového a vodovodního vedení přes pozemek ve ZJE 

původ PK p.č. 871 v  k.ú.  Dolní Temenice 
- právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve ZJE 

původ GP p.č. 872/1 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: 
manželé J. a   J. 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 320,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/09 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 15 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: 31.10.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4220/09 MJP – souhlas s užíváním pozemků – závody na horských kolech, lokalita 
Nové domky vedle bývalé hájenky  

schvaluje 
vydat oddílu orientačního běhu S.K. SEVERKA ŠUMPERK, zast. Mgr. Václavem 
Králem, souhlas s užíváním  p.p.č. 1982 a p.p.č. 1933, vše v k.ú. Šumperk za 
účelem upořádání závodů v orientační jízdě na horských kolech ve dnech 10.10. a 
11.10. 2009, za podmínek:   
- pozemky budou po ukončení závodu předány vlastníku pozemků, tj. městu 

Šumperk a nájemci pozemků J. K., , bytem Bohdíkov, budou plně vyklizeny od 
nečistot, případné terénní nerovností způsobených činností závodů budou 
srovnány 
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- pozemky budou užívány v nezbytné míře s tím, že trasa závodů  bude vedena 

po krajích pozemků 
- v případě využití pozemků na parkoviště toto bude situováno u stávající 

komunikace v  nezbytné míře s tím, že pořadatel zajistí ,aby nedošlo k úniku 
ropných látek, v případě jakékoliv ekologické havárie nese pořadatel za tuto 
škodu plnou zodpovědnost 

 
        Termín: 30.09.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4221/09 MJP – doplnění usnesení RM č. 3141/09,  věcné břemeno vjezdu ke garážím, 
or. u ul. Čsl. armády 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 3141/09 ze dne 15.01.2009 v části stanovení úplaty za 
věcné břemeno, kde se doplňuje částka 5.000,--Kč včetně  19% DPH. 
Ostatní podmínky usnesení zůstávají beze změny.  
 
       Termín: 30.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4222/09 MJP – odvolání proti rozhodnutí ČIŽP o zákazu kácení dřevin v aleji             
17. listopadu 

bere na vědomí, 
že dne 12.8.2009 podalo město Šumperk odvolání proti rozhodnutí proti 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí Oblastního inspektorátu Olomouc, 
které městu Šumperk zakazuje kácet dřeviny tvořící alej na ul. 17. listopadu 
v Šumperku a provádět tuto činnost prostřednictvím jiných osob. Kopie odvolání je 
součástí projednaného materiálu.    
 

 

4223/09 MJP –  příslib prodeje části p.p.č. 879/4 a části p.p.č. 899 v k.ú. Dolní 
Temenice, dle GP p.p.č. 879/9 a další, vše v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita   
u AGRITECU  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 01.04.2008 do 17.04.2008 dle usnesení rady města č. 1970/08 ze 
dne 27.03.2008 a od 30.07.2009 do 17.08.2009 dle usnesení rady města č. 
4075/09 ze dne 23.07.2009 schválit  vydání příslibu prodeje   části p.p.č. 879/4 o 
výměře 1316 m2 a části p.p.č. 899 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, dle 
GP zak.č. 738/-47/2009  ze dne 02.07.2009 p.p.č. 879/9 (mimo díl „h“) o výměře 
218 m2, p.p.č. 879/10 o výměře 571 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2 a p.p.č. 
879/12 (mimo díl „e“ a „d“) o výměře 272 m2 , za podmínek:  
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- účel příslibu prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost 
- kupní cena: 200,--Kč/m2 
- budoucím kupujícím M. a M. B.  bude kupní cena ponížena o částku 8.200,--Kč 

jako kompenzaci za opravu výměry u p.p.č. 879/4, kdy došlo k navýšení 
výměry o 41 m2 a to z pozemků  p.č. 206/4 a 206/1, které jsou v jejich 
vlastnictví   

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 
10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách nejméně ve výši 500,--Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena nejpozději do 30.06.2011 

- budoucí kupující: p.p.č. 879/9, díl „f„ a „g“  o výměře 218 m2 do vlastnictví 
každému  kupujícímu spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 V. a    J. Š., bytem 
Šumperk a M. a M. B., bytem Šumperk, p.p.č. 879/10 o výměře 571 m2 M. a 
M. B., bytem Šumperk, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2  M. B.,  bytem  
Šumperk a p.p.č. 879/12, díl „c“ o výměře 272 m2 do vlastnictví každému 
kupujícímu  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  M. B. a Z. D.,  bytem  
Šumperk  

- budoucí kupující souhlasí s případným uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene uložení telekomunikačního zařízení, kdy v případě uložení tohoto 
vedení přede dnem uzavření vlastní kupní smlouvy, bude budoucím kupujícím 
poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 30.000,--Kč, kdy sleva je řešena 
samostatným usnesením  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy náklady spojené s vyhotovení 
geometrického plánu ve výši 5.800,--Kč  

- budoucí kupující jsou povinni respektovat zapsané v katastru nemovitostí 
věcná břemena i vedení ,která jsou v pozemku uložena a zapsána v katastru 
nemovitostí i vedení uložená v pozemku a v katastru nemovitostí nezapsaná, 
kdy věcné břemeno vzniklo ze zákona 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po zaplacení kupní ceny, 
nejpozději do 31.12.2011 

       Termín: 17.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4224/09 MJP – změna a doplnění usnesení RM č. 3971/09 – věcné břemeno 
„Metropolitní optická síť, or. Hlavní třída 

schvaluje 
změnu a doplnění  usnesení RM č.  3971/09  ze dne  24.06.2009, kterou bylo 
schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
budoucím povinným z věcného břemene Krajským ředitelstvím policie 
Severomoravského kraje, se sídlem Moravská Ostrava, 30. dubna 1682/24, PSČ 
728 99 a městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 
00303461, DIČ: CZ00303461 jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
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  4.320,--Kč včetně  19 % DPH, částka  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  částku ve výši znaleckého posudku, nejméně však za cenu 



RM 78 – 20.08.2009 

 
22 

10.000,-- Kč včetně DPH,  znalecký posudek  vypracuje na své náklady strana 
oprávněná z věcného břemene“ 
Dále bude text usnesení doplněn o podmínky: 
- v případě poškození majetku KŘP uhradí škodu zhotovitel stavebních prací 
- v průběhu výstavby bude zachován přístup a příjezd k objektu PČR 
- po dokončení stavebních prací bude pozemek uveden do původního stavu 
- při realizaci stavby nedojde k omezení vstupu a vjezdu do budovy Policie ČR 
- budoucí oprávněný z věcného břemene  dodrží předpisy BOZP a PO 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky Odboru informačních 

a komunikačních technologií Krajského ředitelství Policie ČR Sm kraje, které 
budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů od nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, nejpozději do 31.07.2012 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4225/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk                 
– demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 109, Šumperk                

– demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“  
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

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

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

VÝTAHY – POLÁK, s.r.o., IČ: 27468941, Mrštíků 90, Ohrazenice, 533 53 
Pardubice 
EV-montáže, spol. s r.o., IČ: 25849361, Štramberská 515/45, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice 
CENOK – výtahy, a.s., IČ: 25840363, Přemyslovců 13, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory 
OTIS, a.s., IČ: 42324254, Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav 
 
       Termín: 21.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4226/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Šumperská nemocnice – demontáž 
stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu – pavilon „B“ 150 
lůžek 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Šumperská nemocnice – demontáž 

stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu - pavilon „B “ 150 
lůžek“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan 
Šubrt,  Mgr. Martin Pelnář 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír Polášek, Ing. Irena Bittnerová, 
Martin Juřička 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

VÝTAHY – POLÁK, s.r.o., IČ: 27468941, Mrštíků 90, Ohrazenice, 533 53 
Pardubice 
EV-montáže, spol. s r.o., IČ: 25849361, Štramberská 515/45, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice 
CENOK – výtahy, a.s., IČ: 25840363, Přemyslovců 13, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory 
OTIS, a.s.,  IČ: 42324254, Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav 
 
       Termín: 21.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4227/09 MJP – smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1257/114 v k.ú. 
Šumperk v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1257/114 v k.ú. 
Šumperk ve vlastnictví města Šumperk dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, za následujících podmínek: 
- vlastník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 

00303461 
- stavebník: Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 

3061/20, IČ 27847861 
- smlouva opravňuje stavebníka k realizaci stavby ocelové konstrukce pro 

reklamní zařízení na pozemku p.č. 1257/114 v k.ú. Šumperk (or. prostor 
hlavního fotbalového stadionu v Šumperku) 

- bude zajištěna každoroční odborná prohlídka stavu konstrukce 
- požadavek na demontáž zavěšených reklamních nosičů mimo hlavní sezónu, 

tj. v měsících listopad až březen 
- reklamní nosiče musí být z takového materiálu, aby nedošlo k případným 

deformacím nosné konstrukce-vítr apod. 
 

       Termín: 31.08.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4228/09 Informace o organizaci školního roku 2009/2010 

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2009/2010 ve školách a školském zařízení 
zřizovaných městem Šumperk. 
 

4229/09 Žádost ZŠ Šumperk, Sluneční 38 o souhlas s použitím investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, 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 průmyslové myčky, nábytku do nové učebny informatiky a 
technické zhodnocení budovy, v celkové výši do 270 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 
 

4230/09 Žádost ZŠ Šumperk, Sluneční 38 o souhlas s použitím investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, 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, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravu výmalby a nátěrů v budově, opravy podlah 
v odborných učebnách a opravu protiskluzového nátěrů podlahy v tělocvičně,         
v celkové výši do 275 tis. Kč. 
       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 
 

4231/09 Koncepce rozvoje cestovního ruchu  

bere na vědomí 
výsledky veřejného projednání  „Programu rozvoje cestovního ruchu Šumperka“. 
 

4232/09 Koncepce rozvoje cestovního ruchu  

ukládá 
komisi cestovního ruchu ve spolupráci s odborem ŠKV připravit návrhy na rozvoj 
cestovního ruchu ve městě Šumperk.  
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: p. Zerzáň 
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4233/09 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 
hod. 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III. odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01,  o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2009  takto: 
 
Martin Honzík, HOTEL HANSA, Langrova 29 
Sobota 22.08.  hudební produkce – předzahrádka  hotelu Hansa  do 24:00 

hod. 
 

       Termín: 20.08.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4234/09 Personální - změna organizačního řádu MěÚ Šumperk  

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1a), opatření MěÚ Šumperk č. 9/2008 – organizační řád 
Městského úřadu Šumperk, který byl schválen usnesením RM č. 2352/08 ze dne 
5.6.2008. 
       Termín: 01.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4235/09 Dodávka hlasových služeb 

schvaluje 
- v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací, hlasových služeb 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Marie Dvořáčková, Pavel Koutný, Ing. Pavel Kouřil, 
Mgr. Petr Vavroušek 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Vlasta Vitásková, Ing. Jiří Skrbek, Patrik Hrachovina, 
Ing. Jaroslav Matušů 
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- minimální seznam oslovených zájemců:  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Prodej veřejné správě, Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4  
České radiokomunikace, a.s., Aleje 407, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice 
GTS Novera, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 

 
   Termín: 30.09.2009 

       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta                    1. místostarosta 

 


