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Spis. zn.: 87795/2009 
Č.j.: 90691/2009 

 
 

U S N E S E N Í  

z 82. schůze Rady města Šumperka ze dne 08.10.2009 
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. 

4340/09 Inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2009  

schvaluje 
- provedení inventarizace majetku města Šumperka  k 31.10.2009 
- provedení inventarizace závazků k 31.12.2009 
- složení hlavní inventarizační komise 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4341/09 Inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2009 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi jmenovat dílčí inventarizační skupiny. 
 
       Termín: 29.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4342/09 Inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2009 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit 
radě města Šumperka. 
 
       Termín: 27.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4343/09 Obecně závazná vyhláška č. xxx/2009 o poplatku za odpad  

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. xxx/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (OZV o poplatku za odpad). 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4344/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2009: 
příjmy ve výši                  -294 tis. Kč 
výdaje ve výši           -6.350 tis. Kč 
 
příjmy celkem         938.987 tis. Kč 
výdaje celkem         894.060 tis. Kč 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4345/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2009: 
příjmy ve výši     16.508 tis. Kč 
výdaje ve výši    12.750 tis. Kč 
 
příjmy celkem    955.495 tis. Kč 
výdaje celkem       906.810 tis. Kč 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4346/09 Revitalizace ul. J. z Poděbrad – dodatek č. 4 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou MIROS dopravní 
stavby, a.s., Pardubice, na akci „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“ na provedení 
změn do maximální částky víceprací 199.457,--Kč včetně DPH. 
Cena díla se dodatkem č. 4 nemění, vícepráce budou hrazeny z rozpočtové 
rezervy stavby.  
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

4347/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
1663/07, 2340/08, 2806/08, 2868/08, 3141/09, 3574/09, 3708/09, 3825/09, 
3859/09, 3920/09, 3951/09, 3958/09, 3983/09, 3984/09, 3994/09, 4001/09, 
4026/09, 4027/09, 4028/09, 4039/09, 4042/09, 4046/09, 4047/09, 4048/09, 
4081/09, 4097/09, 4141/09, 4149/09, 4150/09, 4151/09, 4170/09, 4177/09, 
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4186/09, 4189/09, 4190/09, 4192/09, 4196/09, 4220/09, 4221/09, 4223/09, 
4234/09, 4235/09, 4238/09, 4239/09, 4241/09, 4242/09, 4243/09, 4247/09, 
4248/09, 4249/09, 4251/09, 4252/09, 4253/09, 4254/09, 4263/09, 4264/09, 
4265/09, 4266/09, 4267/09, 4268/09, 4269/09, 4270/09, 4271/09, 4272/09, 
4274/09, 4275/09, 4276/09, 4277/09, 4278/09, 4279/09, 4280/09, 4281/09, 
4282/09, 4284/09, 4285/09, 4286/09, 4287/09, 4288/09, 4293/09, 4296/09, 
4297/09, 4298/09, 4299/09, 4300/09, 4301/09, 4302/09, 4303/09, 4304/09, 
4305/09, 4306/09, 4021/09.  
 
 

4348/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4425/06  do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Répalová 
3654/09 do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3655/09  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3656/09  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3837/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3838/09 do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová  
3839/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3840/09 do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová  
3841/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3842/09 do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová  
3843/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3857/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3860/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3874/09  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4073/09 do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4147/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4208/09  do 31.10.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4244/09 do 05.11.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4291/09  do 05.11.2009  Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
4292/09  do 05.11.2009  Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
4295/09  do 05.11.2009  Zodpovídá: Ing. Dvo řáčková 
 
 

4349/09 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 3837/09, 3838/09, 3839/09, 
3840/09, 3841/09, 3842/09, 3843/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 3837/09, 3838/09, 3839/09, 3840/09, 3841/09, 3842/09, 
3843/09, týkajících se zřízení věcného břemene vjezdu ke garážím, or. ul. J. 
z Poděbrad, takto: 
V usnesení bude právo věcného břemene nově přes pozemky p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4350/09 Závěrečný účet za rok 2008 – plnění komunálních služeb 

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2008 – závěrečný účet – vyúčtování 
poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2008 – správa majetku 
města.  
Závěrečná bilance     -94.916,99 Kč 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4351/09 Závěrečný účet za rok 2008 – plnění komunálních služeb 

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2008 – závěrečný účet – vyúčtování 
financí, které PMŠ, a.s.,  inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti 
spravovaného majetku za rok 2008. 
Závěrečná bilance (doplatek)  +1.126.579,98 Kč 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich  
 

4352/09 Závěrečný účet za rok 2008 – plnění komunálních služeb 

ukládá  
vedoucí odboru FAP v návaznosti na schválená usnesení RM č. 4350/09 a 
4351/09 zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka č. XIV roku 2009 
na straně výdajů částku  94.916,99 Kč a na straně příjmů částku 1.126.579,98 Kč.  
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4353/09 Veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, na zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro zpracování 
nabídky  

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Luděk 
Šperlich, Pavel Damiančík 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Hana Répalová, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Ing. 
Tomáš Vašíček, Ing. Jan Doležal 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
Ing. Jana Mikisková, Bohdíkovská 11a, Šumperk, 787 01, IČ: 48437859 
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, 787 01, IČ: 
26837391 
Miroslav Horníček, Nám. Tyrše  a Fügnera 3, Mohelnice, 789 85, IČ: 66951739 
Karel Rutar, Nemocniční 55, Šumperk, 787 01, IČ: 43979068 
Ing. Josef Trojan, Muchova 5, Šumperk, 787 01, IČ: 70602417 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4354/09 Plán zimní údržby 2009/2010  

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2009/2010 dle projednaného návrhu PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4355/09 MJP – veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce 
řídícího systému VTZ jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici, a.s.“ 

schvaluje  
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní 
veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění „Rekonstrukce řídícího 
systému VZT jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici, a.s.“ vyloučit firmy: 
 
- IDEA Building, s.r.o.,  IČ: 25615181, se sídlem Nad strouhou 1332/16,  

147 00 Praha 4 
- ELMAR group, s.r.o., IČ: 64942651, se sídlem Smržická 115/13, 796 01 

Prostějov 
 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4356/09 MJP – veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce 
řídícího systému VTZ jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici, a.s.“ 

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, „Rekonstrukce řídícího systému VZT jednotek (MaR) v Šumperské 
nemocnici, a.s.“ zhotovitelem akce firmu MAREGS, spol. s r.o., IČ: 14617731, se 
sídlem J. z Poděbrad 29, 787 01 Šumperk. Nabídková cena je 2.966.570,--Kč 
včetně DPH.   
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4357/09  MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 29 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
ul. Pod Senovou   

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
splaškové kanalizační, vodovodní a plynové přípojky  přes pozemek p.č.  29  
v k. ú.  Dolní Temenice mezi 
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: 
Radmila Škurková, Šumperk,  bytem Potoční 2718/30, PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za  věcné břemeno plynové, 

vodovodní a splaškové kanalizační  přípojky zálohovou finanční částku ve výši  
823,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 (smlouva č. VBb/0064/2008/Foj a č. VBb/0023/2009/Foj), skutečná 
částka za uložení plynové přípojky  činí  939,--Kč včetně 19 % DPH, částka 
byla vypočtena na základě GP č.: 742-109/2009  a dle usnesení RM č. 3568/09 
ze dne 16.04.2009, rozdíl  -  doplatek mezi zálohovou a skutečnou částkou činí  
116,--Kč, tato částka bude uhrazena oprávněným z věcného břemene do 15 
dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na 
KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 742-109/2009,  které budou nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4358/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 92/4 v k.ú. Horní Temenice, or. 
ul. Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a 
správy  zemní elektro přípojky  NN  přes pozemek   p.č.  92/4 v   k. ú.  Horní  
Temenice mezi 
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 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: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno finanční částku  ve  

výši 165,--Kč včetně 19 % DPH, která je vypočtena na základě   
geometrického plánu č. 784-176/2009  a dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 
16.04.2009, 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 doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 784-176/2009,  které budou nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4359/09 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 77 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/77 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku ke dni 31.10.2009 s nájemci manžely Z. a M. N., oba bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.11.2009, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/77 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
E. N.,  bytem Šumperk.  
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4360/09 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 77 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. 2958/77 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucími kupujícími: manžely Z. a M. N.,  oba bytem Šumperk,  a to ke dni 
31.10.2009. Manželé Z. a M. N.,  oba bytem Šumperk,  v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnali s paní E. N.   
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/77 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku s paní E. N.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.11.2009.   
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4361/09 MJP – zařazení lesních pozemků v k.ú. Nový Malín do správy PMŠ, a.s., or. 
Nový Malín za hájenkou a „Malínský dolík“ 

schvaluje 
zařazení  lesního pozemku  p. č. 3489  o výměře  43 976 m2, p.p.č. 3088/2  o  
výměře  528 m2  a p.p.č. 3095/2  o  výměře 145 m2  v  k.ú.  Nový Malín   do  
správy  Podniků města Šumperka, a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 
787 01, IČ: 65138163. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4362/09 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2240 v k.ú. Šumperk, or. ul. Úzká 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy plynové přípojky  přes p.p.č. 2240 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. F.,  bytem Dolní Světlá, PSČ 471 51 
L. H., Šumperk, PSČ 787 01 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 120,--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: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4363/09 MJP – změna označení účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 18 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje  
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 120/2002-Zp uzavřené dne 
2.7.2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ 
00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem a 
paní L. D., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 2958/18 
v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení 
účastníka nájemní smlouvy č. 120/2002-Zp, kdy na straně nájemce bude namísto 
paní  L. D.  uvedena paní  L. R.  s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření 
sňatku. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4364/09 MJP – změna označení účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 18 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit změnu označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch 
Z 18/02 uzavřené dne 2.7.2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, 
nám. Míru 1, IČ 00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako 
budoucím prodávajícím a paní L. D.,  bytem Šumperk,  jako budoucím kupujícím, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. 
Změna spočívá ve změně označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
č. Obch Z 18/02, kdy na straně budoucího kupujícího bude namísto paní L. D.  
uvedena paní L. R.  s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření sňatku. 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 82-08.10.2009 

 
10 

4365/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4262/09 – změna účastníka NS 

ruší 
usnesení RM č. 4262/09 ze dne 10.9.2009 týkající se změny účastníka nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 41 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku 
ze současného nájemce pana R. G.,  bytem Šumperk,  na nového nájemce P. V.,  
bytem Šumperk,  a to z důvodu finančních problémů s vypořádáním složené 
zálohy na kupní cenu předmětného bytu mezi výše uvedenými osobami. Usnesení 
RM č. 5476/02 ze dne 16.5.2002, kterým byl schválen R. G. nájemcem 
předmětného bytu zůstává v platnosti.  
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

       

4366/09 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1352/09 – změna účastníka smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1352/09 ze dne 17.9.2009 týkající se změny účastníka 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 41 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku ze současného budoucího kupujícího pana 
R. G.,  bytem Šumperk,  na nového budoucího kupujícího P. V.,  bytem Šumperk,  
a to z důvodu finančních problémů s vypořádáním složené zálohy na kupní cenu 
předmětného bytu mezi výše uvedenými osobami. Usnesení ZM č. 2217/02 ze 
dne 20.6.2002 ve znění pozdějších usnesení, kterým byl schválen R. G.  
budoucím kupujícím předmětného bytu zůstává v platnosti beze změn.  
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4367/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 
5607-168/2009 p.p.č. 556/125 v k.ú. Šumperk, or. ul. Bří. Čapků 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 556/36 o výměře 16 m2, dle GP zak.č. 
5607-168 p.p.č. 556/125 vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem a to společně             

s kupujícím nově označeného p.p.č. 556/124 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN, tj. kolek     

v hodnotě 500,--Kč  
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4368/09 MJP – prodloužení nájmu – Kmochova 2, č.p. 2322, Šumperk, nájemce GTS 
Novera, s.r.o., Praha 3 

schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. 7500/1263/1999 ze dne 15. 10. 1999, uzav řené mezi 
Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a společností GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 
2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 28492170, kde předmětem nájmu je nebytový 
prostor o podlahové ploše 10m² ve 13. NP v objektu Kmochova 2 a část střechy 
objektu pro umístění anténních stožárů, a to: 
- prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 10. 12. 2014 
- zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor na 90.000,--Kč/rok + DPH 

v zákonné výši s účinností od 1.1.2010 
- změnu čísla účtu pro platby nájemného z účtu 30015-1905609309/0800 na  

19-1905609309/0800 a doplnění variabilního symbolu pro identifikaci plateb 
nájemného 

       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4369/09 MJP – ukončení smlouvy o nájmu NP v budově Hlavní třída 12, č.p. 289 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31. 12. 
2007 mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako 
pronajímatelem a společností VV First Company, s.r.o., se sídlem Koněvova 
2660/141, Praha 3, IČ 26819937,  jako nájemcem. 
Předmět nájmu:  nebytové prostory na ulici Hlavní třída 12, č.p. 289                   

v Šumperku, označené jako prodejny spotřebního zboží          
o výměře 32,37 m² a 40,41 m² 

Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 31.10.2009 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4370/09 MJP – dodatek č. 1 k NS č. MP/0004/2009/Šv – nájemce Bludovská, a.s., 
Bludov, pozemky v lokalitě PZ IV 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení rady města č. 4197/09 ze 
dne 20. 8. 2009   uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MP/0004/2009/Šv ze 
dne 27. 2. 2009, nájemce Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ: 
789 61, kterým dojde k prodloužení doby nájmu, a to na  dobu určitou od 1.11. 
2009 do 31.10.2010, a současně dojde ke změně výše nájemného, a to na 
9.256,--Kč k celku za celou dobu nájmu. Předmět nájmu a další podmínky 
nájemní smlouvy MP/0004/2009/Šv zůstávají beze změny.  

 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4371/09 MJP – dodatek č. 1 k NS č. MP/0051/2008/Šv – nájemce Bludovská, a.s., 
Bludov, část pozemku v lokalitě při ul. Blanické  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení rady města č. 4198/09 ze 
dne 20.8.2009   uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MP/0051/2008/Šv ze dne 
1.11.2008, nájemce Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ: 789 
61, kterým dojde k prodloužení doby nájmu, a to na  dobu určitou od 1.11. 
2009 do 31.10.2010, a současně dojde ke změně výše nájemného, a to na  
426,--Kč k celku za celou dobu nájmu. Předmět nájmu a další podmínky nájemní 
smlouvy MP/0051/2008/Šv zůstávají beze změny.  
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4372/09 MJP – pronájem p.p.č. 607/7 v k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova 
důchodců Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města 4251/09 ze dne 
10.9.2009, pronájem pozemku p. č. 607/7 o výměře 2 216 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  rekreační využití klienty Domova důchodců Šumperk 
- nájemce: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, U sanatoria 2631/25, PSČ: 787 01, IČ: 75004011 
- nájemné: 2,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4373/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 2993/1 a část p.p.č. 601/2 
v k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova důchodců Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 2993/1 o výměře 96 m2 a 
části p.p.č. 601/2 o výměře cca 170 vše v k. ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- nájemné: 2,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá 

       Termín: 23.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4374/09 MJP – prodej části p.p.č. 3114 v k.ú. Šumperk, účelová komunikace nad 
Slovanem 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4252/09 ze 
dne 10. 9. 2008 schválit prodej části pozemku p. č. 3114 o výměře 90 m2 v k. ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
 
- účel prodeje:  pozemek pod účelovou komunikací 
- kupující: 

- Botax Šumperk spol. s r.o., se sídlem Šumperk, M. R. Štefánika 2835/28, 
PSČ: 787 01, IČ: 190 13 019, podíl o velikosti 1/4 

- manželé J. a L. H.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, podíl o velikosti 1/4 
- manželé Z. a V. V.,  podíl o velikosti 1/4 
- Z. V.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- V. V. , bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- L. P. , bytem Vikýřovice, PSČ: 788 13, podíl o velikosti 1/4 

 
- kupní cena včetně betonové zpevněné plochy:  600,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
- kupující společně uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu na 

zaměření dané lokality a rozdělení pozemku p. č. 3114 v k. ú. Šumperk, zbylou 
část nákladů uhradí město Šumperk 

 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4375/09 MJP – pronájem části p.p.č. 166/3 a části p.p.č. 166/2 v k.ú. Šumperk, 
pozemek u areálu Botaxu 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4253/09 ze 
dne 10. 9. 2008 pronájem části p.p.č. 166/3 o výměře cca 100 m2 a část p.p.č. 
166/2 o výměře cca 6 m2 vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  pozemek pod přístavbou včetně zázemí 
- nájemce: 

- Botax Šumperk spol. s r.o., se sídlem Šumperk, M. R. Štefánika 2835/28, 
PSČ: 787 01, IČ: 190 13 019 

- manželé J. a L. H.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- manželé Z. a V. V.,   
- Z. V.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- V. V.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 

 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá 
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- pronajímatel město Šumperk souhlasí s legalizací přístavby ve vlastnictví 
nájemce na pozemku p. č. 166/3 v k. ú. Šumperk k budově č.p. 17  

- převod vlastnického práva k pozemku p.č. 166/3 o výměře cca 100 m2 a části 
p.p.č. 166/2 o výměře cca 6 m2, vše v k. ú. Šumperk bude realizován po 
legalizaci přístavby k budově č.p. 17 a dořešení vlastnických vztahů k této 
přístavbě 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4376/09 MJP – příslib prodeje částí pozemků u budovy č.p. 90 v k.ú. Šumperk, or.      
u ulice Tatranské 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4254/09 ze 
dne 10. 9. 2009, schválit  příslib prodeje části p.p.č. 53/1 o výměře cca 55 m2, 
části p.p.č. 2164/2 o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 197 o výměře cca 20 m2 a 
části p.p.č. 198 o výměře cca 30 m2 vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: přístup ze zadní části do dvora u budovy č.p. 90 a 

zázemí k domu 
- budoucí kupující: NOURRITURE, s.r.o., se sídlem Šumperk, Šumavská 

2535/43, PSČ: 787 01, IČ: 268 70 339 
- kupní cena pozemku:  500,--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 kolaudačního 

souhlasu ke stavbě „Revitalizace ulice J. z Poděbrad v Šumperku“,  po 
zaměření skutečného stavu stavby parkoviště u ulice Tatranské geometrickým 
plánem, který bude vyhotoven v rámci akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad   
v Šumperku“ a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do      
31.12.2011 

- náklady na případné další dělení pozemků v dané lokalitě geometrickým 
plánem uhradí budoucí kupující 

- před uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní budoucí kupující 
prokazatelně vyřeší odvod dešťových vod z budovy č.p. 90 a napojení drenáže 
z ulice Tatranské do stávající šachty, dále opraví chodník propadlý pojezdem 
techniky mezi budovaným parkovištěm a domem č.p. 90 a vyčistí popř. vymění 
dlažbu, která byla poškozena omítkou při fasádních úpravách domu č.p. 90  

- budoucí kupující vybuduje stavbu chodníku na výše uvedených částech 
pozemků nejpozději do 31.3.2010 z důvodu následné výsadby zeleně v dané 
lokalitě v rámci akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad v Šumperku“ 

- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva o 
zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník pozemků zřídí stavebníkovi, tj. spol. NOURRITURE, 
s.r.o. právo provést stavbu chodníku na výše uvedených částech pozemků 

- pro případ nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč  

 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4377/09 MJP – změna usnesení ZM č. 653/04 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 653/04 ze dne 29.01.2004 ohledně  bezúplatného 
převodu p.p.č. 506/6 v k.ú. Šumperk  z vlastnictví  ČR – správa Pozemkový fond 
ČR  do vlastnictví  města Šumperk. 
I. změna  - dojde ke změně výměry, původní výměra 1168 m2 bude změněna na  
výměru 1 234 m2 
 
II. změna spočívá ve vynětí textu pro bezpředmětnost 
„V případě sdělení PF – ČR, že se na tuto parcelu nevztahuje bezúplatný převod, 
bude požádáno o převod úplatný“ 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4378/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout nemovitosti v areálu Švagrov 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nemovitosti, a to budovu – objekt 
k bydlení č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 125/1, budovu – objekt k bydlení bez 
č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 378, budovu – objekt k bydlení bez č.p./č.e. na 
pozemku parc. č. st. 379, budovu – jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 
st. 380 a dále pozemky parc. č. st. 125/1 - zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 
338 m2, parc. č. st. 378 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2, parc. č. st. 
379 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, parc. č. st. 380 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 92 m2 a parc. č. 924 - ostatní plocha o výměře      
9.728 m2, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména deseti chatkami  
na podsadách na pozemku parc. č. 924, vše v katastrálním území Vernířovice           
u Sobotína, obec Vernířovice (areál Švagrov)  
 
Účel nájmu:  provoz stávajícího stravovacího a ubytovacího zařízení 
 
Doba nájmu: neurčitá s 1 měsíční výpovědní lhůtou  
 
Nájemné: minimálně 7.000,--Kč/rok/celek 
 
Podmínky: 
- nájemce je povinen předmět nájmu celoročně užívat a spravovat 
- nájemce je povinen uzavřít svým jménem a na svůj náklad smlouvy na 

dodávku el. energie, plynu, vody a další druhy energií, dodávek a služeb, 
souvisejících s užíváním pronajatého majetku 

- nájemce je povinen zajistit si na vlastní náklady řádné nakládání s komunálním 
a dalším odpadem vznikajícím v souvislosti s činností nájemce,  v  souladu     
s  předpisy o odpadech,  životním prostředí a dalšími příslušnými právními 
předpisy (ukládání do vhodných nádob, odvoz, skládkování  apod.) 

 
       Termín: 30.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4379/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy za účelem změny doby nájmu. Nájemní smlouva  
č.252/2008-P uzavřená dne 01. 10. 2008  na dobu určitou do 30. 9. 2009  mezi 
Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a V. a P. B., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je byt č. 27 v domě na ulici Kmochova č.o. 2. 
Podmínky: doba neurčitá, smluvní nájemné  ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   

 
Termín: 31.10.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4380/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
982/2008-N uzavřené dne 22.10.2008 na dobu určitou do 31.10.2009  mezi 
Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a   J. Ř.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 18 v domě na ulici Jeremenkova 19. Prodloužení doby nájmu  do 
31.10.2010,  smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4381/09 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
souhlas s podnájmem obecního bytu: 
- č. 11  v Šumperku na ulici Jeremenkova 19 – nájemce Š. Š.,  bytem Šumperk,  

pro N. L., bytem Šumperk,  na dobu  od  1.10.2009 do  31.12.2011. 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4382/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
přechod nájmu bytu: 
- uzavřít k bytu č. 10, 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním podlaží obytného 

domu v Šumperku na ulici Banskobystrické 1275/43  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 M. Š.,  bytem Šumperk,  PSČ 
787 01, jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  
neurčitou,  smluvní nájemné  ve výši  32,83 Kč/m²/měs.   

 
- uzavřít k bytu č. 3, kuchyňský kout + jeden pokoj ve 2. nadzemním podlaží 

obytného domu v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22  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 D. H.,  bytem Šumperk,  PSČ 
787 01, jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  
neurčitou,  nájemné ve výši  31,25 Kč/m²/měs.   

 
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4383/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 2, o velikosti  1+4 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Zahradní 2708/37 nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
jako pronajímatelem na straně jedné a   J. a M. B.,  první bytem Šumperk,   PSČ 
787 01, druhá bytem D. L. ,  jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá od 1.11.2009 do 31.10.2010 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 82-08.10.2009 

 
18 

 

4384/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 1, o velikosti  1+1 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Balbínova 878/17  nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
jako pronajímatelem na straně jedné a H. S., bytem Šumperk,  PSČ 787 01, jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  1.11.2009  do 31.10.2010 
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m2/měs.   
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4385/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 4, o velikosti  1+1 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Banskobystrická 1275/43  nájemní smlouvu 
mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 
93 jako pronajímatelem na straně jedné a A. D.   bytem Šumperk,  PSČ 787 01,  
jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá od 1.11.2009 do 31.10.2010 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4386/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 10, o velikosti  1+1 obytných místností ve 2. 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 I. K.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01,   jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá od 1.11.2009 do 31.10.2010 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4387/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.,  k bytu 
č. 303 o velikosti 1+2  obytných místností v Šumperku na ulici Žižkově 1 pro M. O.  
bytem Šumperk,  za podmínek: 
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou jednoho roku od 1.11.2009 
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dop ředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy. 
- nájemné činí 3.300,-- Kč/m²/měs.  

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4388/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.,  k bytu 
č. 216 o velikosti 1+1  obytných místností v Šumperku na ulici Žižkova 1 pro J. P. , 
bytem Velké Losiny, za podmínek: 
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou jednoho roku od 1.11.2009 
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dop ředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy 
- nájemné činí 3.011,--Kč/m²/měs.  
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4389/09 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0047/2009/Foj, věcné břemeno na teplovod, or. ul. Lidická  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0047/2009/Foj, mezi stranou budoucí povinnou z věcného břemene - 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461  a 
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene - Podniky města Šumperka, a.s., 
se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, IČ: 65168163. 
Předmětem  dodatku č. 1 smlouvy č. VBb/0047/2009/Foj bude změna termínu a 
způsobu úhrady. 
- budoucí oprávněný z věcného břemene nebude hradit zálohovou částku za 

věcné břemeno ve výši 26.400,--Kč včetně 19 %  DPH tak, jak bylo uvedeno ve 
smlouvě č. VBb/0047/2009/Foj, finanční částka za věcné břemeno  bude 
uhrazena po realizaci stavby „Výstavba teplovodu z kotelny K 14  Uničovská  - 
napojení krytého bazénu v Šumperku“,  a to na základě zaměření skutečného 
stavu a platné metodiky pro stanovení úhrady za věcná břemena, nejpozději 
však do 31.12.2012 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4390/09 MJP – žádost pana S. ,  Šumperk o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 

doporučuje ZM 
vyhovět žádosti pana J. S.,  bytem Šumperk,  a prodloužit lhůtu splatnosti kupní 
ceny danou čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0112/2009, tak, že nová lhůta splatnosti 
je 120 dnů od  uzavření smlouvy.  
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

4391/09 MJP – žádost paní K. , bytem Šumperk o prodloužení lhůty splatnosti kupní 
ceny 

doporučuje ZM 
vyhovět žádosti paní M. K.,  bytem Šumperk,  a prodloužit lhůtu splatnosti kupní 
ceny danou čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0055/2009, tak, že nová lhůta splatnosti 
je 120 dnů od  uzavření smlouvy.  
 

Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4392/09 MJP – změna usnesení RM č. 4258/09, výpůjčka pozemku p.č. 1257/123 v k.ú. 
Šumperk   

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4258/09 ze dne 10.9.2009 týkající se výpůjčky pozemku  
p.č. 1257/123 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města Šumperk do užívání Okresního 
sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku. Změna usnesení spočívá 
ve změně sídla vypůjčitele ze Španělská 10, 120 00 Praha 2 na Tyršova 12,       
787 01 Šumperk, ve změně IČ vypůjčitele z 25638955 na 49561651 a ve 
vypuštění DIČ vypůjčitele.  
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4393/09 MJP – dodatek k nájemní smlouvě MP 21/2007/Pro/Vr 

schvaluje 
sjednání dodatku k   nájemní smlouvě  MP 21/2007/Pro/Vr ze dne 30.03.2007 , 
kterým dojde k zúžení předmětu nájmu o část p.p.č. 227 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- nájemce se zavazuje, že pronájem části p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk uvolní do 

31.10.2009 
- ukončení nájmu spočívá v odstranění hodin a odhlášení odběrného místa 
- stojan, na kterém jsou hodiny připevněny zůstane na místě sjednaného 

pronájmu do doby, než bude vlastníkem pozemku, tj. městem Šumperk, 
odstraněn v rámci rekonstrukce parkoviště 
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- nájemné za rok 2009 bude počítáno v plném rozsahu (ekvivalentní část 
nájemného nebude vrácena z důvodů vyvolaných nákladů na odstranění 
stojanu)  

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4394/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování plastiky Pallas 
Athény“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Restaurování plastiky Pallas Athény“ vyloučit 
uchazeče: 
- ak. soch. Jindřich Martinák, Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1266, PSČ: 

686 05, IČ: 65314280 
 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4395/09 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování plastiky Pallas 
Athény“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Restaurování plastiky Pallas Athény“ jako 
zhotovitele akce firmu HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o., Praha 6, Lermontova 
11/1018, PSČ: 160 00. Nabídková cena činí 198 000,--Kč bez DPH (DPH ve 
snížené sazbě). 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4396/09 MJP – změna usnesení ZM č. 780/08, vydání příslibu prodeje u domu 
Jesenická 25, 25A, Šumperk, ul. Jesenická, naproti nádraží 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 780/08 ze dne 19.06.2008, kterým byl vydán 
příslib prodeje st.p.č. 755/4, st.p.č. 755/5 a p.p.č. 1296/7 vše v k.ú. Šumperk. 
Změna spočívá:  
- ve změně budoucího kupujícího z důvodu převodu vlastnického práva              

k nebytové jednotce v domě Jesenická 25, kde místo A. a H. Z., bytem nám. 
Republiky, bude nově H. H., bytem Šumperk  

- bude doplněno prohlášení vlastníka pozemku, tj. města Šumperk, s povolením 
stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem , kdy stavba je vlastnictvím 
Františka a Květoslavy Krejčích s tím, že stavba bude povolena do užívání 
nejpozději k datu převodu vlastnického práva dle smlouvy obch 0034/2008/Vr 
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- prohlášení  budoucího prodávajícího města Šumperk, že byly splněny 
podmínky smlouvy, odst. 1, tj. stavby byly odstraněny v termínu stanoveném čl. 
IV., byla doručena dohoda k možnému povolenému užívání stavby manželů 
Krejčích 

- změna čl. III. odst. 2, kdy z důvodu nákladů na odstranění části stávající zdi a 
postavení nové zdi se zapracováním  při hranici st.p.č. 755/5 v k.ú. Šumperk, 
kdy náklady hradili budoucí kupující, budou náklady na vypracování 
geometrického plánu hrazeny budoucím prodávajícím 

 
Ostatní  podmínky stanovené usn. ZM č. 780/08 ze dne 19.06.2008 zůstávají beze 
změny.  Změny usnesení budou zapracovány do dodatku č. 1 ke smlouvě obch 
0034/2008/Vr ze dne 10.11.2008. 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4397/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 2803/08, dostavba ul. Langrovy – naproti 
hotelu Hansa 

ruší  
usnesení RM č.  2803/08 ze dne 30.10.2008, kterým byl zveřejněn záměr města 
vydat příslib prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 o výměře 320 m2, 
st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby občanského vybavení bez čp., část 
p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a část p.p.č. 2347 o výměře cca  660 m2, 
včetně porostů na pozemcích  vše v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4398/09 MJP - zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 2346 a dalších, dostavba ul. 
Langrovy – naproti hotelu Hansa  

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, 
st.p.č. 469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby 
občanského vybavení bez čp., část p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a část p.p.č. 
2347 o výměře cca 660 m2, včetně porostů na pozemcích,  vše v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  výstavba parkovacího domu a polyfunkčních  domů 
- kupní cena: 800,--Kč/m2 + 1.300.000,--Kč, jako druhá položka kupní ceny, 

která je stanovena jako ztráta za parkovné naproti hotelu HANSA (při 
stanovení kupní ceny za 1m2 se počítá plocha pozemku jako celku bez 
rozlišení zastavěné a nezastavěné části pozemku) 

- budoucí kupující zajistí na své náklady odstranění stavby na st.p.č. 454/2, 
včetně  povolení k odstranění  

- budoucí kupující v rámci přípravy stavby zajistí na své náklady kácení stromů, 
včetně vyřízení rozhodnutí ke kácení  
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- budoucí kupující odkoupí samostatnou kupní smlouvou inženýrské sítě – 

přípojka vody a kanalizace a chránička na teplovod a elektriku 
- v rámci výstavby se stanovuje povinnost koordinovat stavební práce budoucího 

kupujícího s realizací projektu „ Revitalizace ulice J. z Poděbrad...“ 
- náklady spojené s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení 

budou hrazeny výhradně budoucím kupujícím, bez nároku na jejich 
kompenzaci v případě odstoupení od smlouvy ze strany jak budoucího 
kupujícího tak budoucího prodávajícího, nebo v p řípadě dohody k ukončení 
sjednaného smluvního vztahu  

- v rámci celkové výstavby polyfunkčních domů bude řešena úprava vodního 
toku, část p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk, kdy k potřebným úpravám bude 
uzavřena smlouva dle § 51 zák.č. 40/1964 Sb. OZ, kdy bližší podmínky budou 
dány samostatně v rámci schválení příslibu prodeje, po zveřejnění předmětu 
příslibu prodeje 

- výstavba dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude přizpůsobena úpravám 
vodního toku na části p.p.č.2159/5, pokud nedojde k dohodě úpravy toku mezi 
smluvními stranami, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu do 31.12.2010 územní 
rozhodnutí a do 30.09.2011 stavební povolení k výstavbě dle sjednaného účelu 
příslibu prodeje, pokud nebude rozhodnutí předloženo, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující výhradně na své náklady provede úpravu vodoteče na p.p.č. 
2159/5 v k.ú. Šumperk a to v části plánované dostavby, kdy rozsah a způsob 
úpravy bude odsouhlasen v rámci stavebního řízení   

- regulativa pro výstavbu:  
- parkovací dům - objekt „ j“ bude mít 3 NP + 1NP otevřené s  maximální     

výškou do 13 m, bude bezprostředně přiléhat k objektu na st.p.č. 471/1       
v k.ú. Šumperk tak, aby nevznikla žádná proluka. V parkovacím domě bude 
umístěno 146 parkovacích míst, stanovena dle přílohy č. 1 článku 7 ČSN 
736056 – 50% pro podskupinu osobních vozidel 01 a 50% pro podskupinu 
osobních vozidel 02 

- polyfunkční dům – objekt „ I“ bude mít 4NP s maximální výškou do 16 m 
- parkování  dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude pouze pro osobní 

automobily  
- výstavba dle  sjednaného účelu příslibu prodeje bude zahájena do 31.05.2012  

a bude vydán kolaudační  souhlas do 31.12.2013. Pokud nebude ke 
sjednanému účelu příslibu prodeje vydán kolaudační souhlas v termínu do 
31.12.2013, sjednává se smluvní pokuta ve výši 200.000,--Kč, která bude 
uhrazena na základě výzvy budoucího prodávajícího. 

 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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4399/09 MJP – částečná realizace vydání příslibu prodeje dle smlouvy obch 
0043/2007 ve znění dodatku č. 1 , ul. Langrova – výstavba SAN-JV 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.02.2007 do 15.03.2007 dle usnesení rady města č.425/07 ze dne 
22.02.2007 a podle usnesení ZM č. 256/07 ze dne 03.05.2007 a usnesení ZM č. 
707/08 ze dne 24.04.2008 , kterým byl vydán p říslib prodeje, realizaci části p.p.č. 
307/4 o výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2 a části p.p.č. 2248/01 o 
výměře 0,02 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5550-526/2009 ze dne 
11.05.2009 st.p.č. 6208 o výměře 301 m2  v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: splnění podmínek smlouvy obch 0043/2007 – stavba 

polyfunkčního domu  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 600,--Kč/m2 , kupující 

uhradí doplatek kupní ceny ve výši  54.180,--Kč do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy , před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 

- kupující: SAN-JV,  s.r.o.,  se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 
- pro případ nesplnění data kolaudace, tj. do 30.06.2010  se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 10% z kupní ceny, která bude uhrazena do 14 dnů ode dne 
podané výzvy prodávajícího 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4400/09 MJP – změna usnesení ZM č. 256/07 ve znění usnesení ZM č. 707/08 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 256/07 ze dne 03.05.2007 ve znění  usnesení ZM 
č. 707/08 ze dne 24.04.2008, kterým byl vydán příslib prodeje části p.p.č. 307/4 o 
výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2, části p.p.č. 296 o výměře 26 m2  a  
část p.p.č. 2348 o výměře 350  m2 vše v k.ú. Šumperk, kdy:  
- z důvodu schválení částečného převodu vlastnického práva k pozemkům  části 

p.p.č. 307/4 o výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2 a části p.p.č. 
2248/01 o výměře 0,02 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5550-526/2009 
ze dne 11.05.2009 st.p.č. 6208 o výměře 301 m2  v k.ú. Šumperk,  dojde k 
zúžení sjednaného vydaného příslibu prodeje, kdy nově bude  část p.p.č. 
2348 o výměře cca 350 m2 a část p.p.č. 296 o výměře cca 26 m2 vše v k.ú. 
Šumperk  

- složená záloha na kupní cenu se stanovuje na 147.420,--Kč 
- bude doplněno datum dokončení schodů z ul.Langrovy na ul. Na 

hradbách, čl. IV. odst. 3,  do  30.06.2010 
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Ostatní  podmínky stanovené usn. ZM č. 256/07 ze dne 03.05.2007 ve znění  
usnesení ZM č. 707/08 ze dne 24.04.2008 zůstávají beze změny.  Změny 
usnesení budou zapracovány do dodatku č. 2 ke smlouvě obch 0043/2007/Vr ze 
dne 18.09.2007. 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4401/09 MJP – dodatek k NS MP 0006/2009/Vr, vydání souhlasu vlastníka s právem 
provést stavbu, or. u kotelny v Temenici  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MP 0006/2009/Vr ze dne 16.03.2009, 
nájemce Martin Navrátil, bytem Hrabenov 203, Ruda na Moravě, předmět 
pronájmu část p.p.č. 257/1 o výměře 10.20 m2 v k.ú. Dolní Temenice. Dodatkem 
dojde:  
- k rozdělení účelu pronájmu, kde nově:  

a) pozemek pod stánkem ELVÍRA    8,40 m2 
b) pozemek pod chodníkem     1,80 m2 

- doplnění prohlášení  vlastníka  pozemku tj. města Šumperk, že vydává souhlas 
s právem postavení stavby stánku ELVÍRA, chodníku ze zámkové dlažby, 
výstavby vsakovací jímky a uložení přípojek vody, dešťové kanalizace a 
přípojky NN 

- za umožnění uložení  přípojek a vsakovací jímky uhradí nájemce jednorázovou 
částku ve výši 1.000,--Kč  

 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4402/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2047/10 a p.p.č. 
1239/27 v k.ú. Šumperk, or. ul. M.R. Štefánika 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
splaškové kanalizační a  vodovodní přípojky  přes pozemek p.č. 2047/10       
a p.p.č. 1239/27  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, DIČ: CZ00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
A. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
E. V.,  bytem Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno částku ve výši   

3.388,--Kč včetně 19% DPH, částka byla vypočtena na základě 
geometrického zaměření č. 5575-118/2009, č. 5575-19/2009 a  dle usnesení 
RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009, částka bude uhrazena oprávněným 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni 
před podáním smlouvy  na KÚ 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

ve čtyřech  vyhotoveních  GP  č. 5575-118/2009, č. 5575-19/2009,  které 
budou nedílnou součástí smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4403/09  MJP – prodej nebytového prostoru Temenická 92 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení  ZM č. 1313/09 ze dne 6.8.2009 z důvodu změny osoby 
kupujícího. 

 
Termín: 22.10.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

4404/09  MJP – prodej nebytového prostoru Temenická 92 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2.7.2009 do 20.7.2009 dle usnesení rady města č. 
3985/09 ze dne 25.6.2009,  prodej jednotky č. 2766/10  o  výměře 39,78 m2  
v domě č.p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická  92), spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1012/10000 na společných částech domu č.p. 2766 na st.p.č. 636 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1012/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 636 o 
výměře 392 m2 vše v obci  Šumperk, k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:  
- kupující:  H. K.,  Šumperk 
- kupní cena  7.000,--Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 278.460,--Kč 
- kupní cena 3.000,--Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí 

k nebytovému prostoru, tj. 50.292,--Kč  
- kupní cena 105,--Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem tj. 4.165,--Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4405/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1885/2 a dalších, vše 
v k.ú. Šumperk, or. pozemky při ul. Balbínově  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1885/2, 
část pozemku stavební parcela č. 1886/2 a část pozemku parcela č. 555/27 o 
výměře nezbytně nutné pro zajištění příjezdu ke garáži na st.p.č. 2797 vše v  k.ú. 
Šumperk. 
Účel pronájmu: zajištění příjezdu ke garáži na st.p.č. 2797 v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 19.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4406/09 MJP – věcné břemeno uložení kabelu VO do pozemků p.č. 701/29 v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelu 
veřejného osvětlení do pozemku p.č. 701/29 v k.ú. Horní Temenice za 
následujících podmínek:  
povinný z věcného břemene: 
manželé R. a Z. K.,  oba bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
 
oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461   
 
- dle dohody smluvních stran bude věcné břemeno uložení páteřních sítí zřízeno 

bezúplatně 
 
- trasa věcného břemene je vytýčena geometrickým plánem č. 778-57/AB/2009 

zpracovaným Ing. Igorem Vychopeněm, který bude nedílnou součástí smlouvy 
 
- povinný z věcného břemene se zaváže umožnit vstup oprávněnému z věcného 

břemene, jakož i případným budoucím vlastníkům a správcům předmětného 
veřejného osvětlení na výše uvedený pozemek za účelem opravy a údržby 
kabelů veřejného osvětlení, které jsou v něm uloženy 

 
- na předmětném pozemku p.č. 701/29 v k.ú. Horní Temenice se povinný 

z věcného břemene zaváže z důvodu uložení kabelu veřejného osvětlení 
nevystavovat a neumisťovat žádné stavby, vzrostlé stromy a zpevněné plochy 

 
- oprávněný z věcného břemene podá návrh na vklad práva odpovídajícího 

věcnému břemeni do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do KN 

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4407/09 MJP – věcné břemeno uložení kabelu VO do pozemku a p.č. 701/38 v k.ú. 
Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelu 
veřejného osvětlení do pozemku p.č. 701/38 v k.ú. Horní Temenice za 
následujících podmínek: 
  
povinný z věcného břemene: 
manželé P. a V. B.,  oba bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
 
oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461   

 
- dle dohody smluvních stran bude věcné břemeno uložení páteřních sítí zřízeno 

bezúplatně 
 
- trasa věcného břemene je vytýčena geometrickým plánem č. 778-57/AB/2009 

zpracovaným Ing. Igorem Vychopeněm, který bude nedílnou součástí smlouvy 
 
- povinný z věcného břemene se zaváže umožnit vstup oprávněnému z věcného 

břemene, jakož i případným budoucím vlastníkům a správcům předmětného 
veřejného osvětlení na výše uvedený pozemek za účelem opravy a údržby 
kabelů veřejného osvětlení, které jsou v něm uloženy 

 
- na předmětném pozemku p.č. 701/38 k.ú. Horní Temenice se povinný 

z věcného břemene zaváže z důvodu uložení kabelu veřejného osvětlení 
nevystavovat a neumisťovat žádné stavby, vzrostlé stromy a zpevněné plochy 

 
- oprávněný z věcného břemene podá návrh na vklad práva odpovídajícího 

věcnému břemeni do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do KN 

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4408/09 MJP – změna v osobě nájemce ve smlouvě o nájmu NP – pronájem prodejny 
textilu a oděvů na adrese 17. listopadu 5, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č.  3 k nájemní smlouvě ze dne 5.11.1993, kde pronajímatelem 
je Město Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, nájemcem 
Jana Matějčková, bytem Bratrušovská 11, Šumperk, IČ 70601305 a předmětem 
nájmu prodejna textilu a  oděvů na adrese  17. listopadu 5, Šumperk.   Předmětem  
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dodatku je změna označení nájemce, kdy namísto původního nájemce Jany 
Matějčkové se novým nájemcem na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne  
1.10.2009 stává Marie Steinhauerová, bytem Na soutoku 575, 788 14 Rapotín, IČ 
65128796.  
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4409/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/24 v k.ú. 
Šumperk, or. vymezený prostor k domu Balbínova 22, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 555/24 o výměře     
494 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek vymezený k domu Balbínova 22, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:  vymezený užitný prostor k domu Balbínova 22, Šumperk 

(plocha pod sušáky prádla, klepačem), volná zelená plocha  
u domu Balbínova 22, Šumperk 

 
       Termín: 19.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4410/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1171/4 v k.ú. Šumperk, or. 
vymezený prostor k domu M.R.Štefánika 22, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1171/4 o výměře       
328 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  vymezený prostor k domu M. R. Štefánika 22, Šumperk 
 
       Termín: 19.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4411/09 MJP – koncepce pro další prodej bytového fondu a NP ve vlastnictví města 
Šumperka v letech 2010-2012 

doporučuje ZM 
schválit koncepci týkající se prodeje bytového a nebytového fondu ve vlastnictví 
města Šumperka s návrhem kupní ceny pro prodej bytů a nebytových prostor. 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 82-08.10.2009 

 
30 

 

4412/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 571/5 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu Vančurova 25, Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 571/5 o výměře   
36 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, přístupové plochy 
 
       Termín: 19.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4413/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes st.p.č. 
738 a p.p.č. 1278/5 v k.ú. Šumperk, or. ul. 17. listopadu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy ochranných trubek včetně kabelové komory a 
optického kabelu  Metropolitní optické sítě města Šumperka na p.p.č. 1278/5 
v k.ú. Šumperk v délce 5 m a v právu ukončení optického kabelu a 
ochranných trubek včetně vnitřních rozvodů Metropolitní optické sítě  města 
Šumperka v budově čp. 556 na pozemku st. p.č. 738 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, 
Křížová 1292/25, PSČ 225 08, IČ: 00006963 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  jednorázovou částku ve výši 1.190,--Kč včetně  19 % DPH, 
částka  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4414/09 MJP – Armáda spásy, zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez 
přístřeší 

schvaluje 
poskytnout součinnost se záměrem Armády spásy při vybudování nízkoprahového 
denního centra pro osoby bez přístřeší. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Bc. Skálová 
   

4415/09 MJP – smlouva na dodávku elektrické energie 

schvaluje 
nepřijetí nabídky na uzavření nové smlouvy na dodávky elektrické energie pro 
objekty v majetku města Šumperka se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, 
Duhová 1/425, PSČ 140 53. 
 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4416/09 MJP – zrušení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Rekonstrukce a modernizace v objektu trafostanice – rozvodna NN v areálu 
Šumperské nemocnice, a.s. 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek zrušit veřejnou zakázku zadávanou dle § 25 zák. č. 137/2006 Sb. 
v platném znění, (zjednodušené podlimitní řízení) „Rekonstrukce a modernizace 
v objektu trafostanice – rozvodna NN v areálu Šumperské nemocnice, a.s.“ 
 
       Termín: 15.09.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4417/09 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení 
patologie 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 

Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení patologie“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové  
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, Lubomír Polášek, 
Martin Juřička 
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náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela 
Kalasová, Irena Freudmannová 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

Hájek – Kozlanský HAK, s.r.o., Oborník 31c, 789 01  Zábřeh na Moravě, IČ: 
26825180 
FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk, IČ: 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh, IČ: 41031024 
SAN – JV, s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01  Šumperk, IČ: 64618951 
 
       Termín: 15.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4418/09 MJP – Nemocnice Šumperk – převod nevyčerpaných finančních prostředků 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z fondu investic roku 2009 
Šumperské nemocnice, a.s. v celkové výši 3.751.000,--Kč do fondu investic roku 
2010. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

     

4419/09 MJP – Nemocnice Šumperk – převod nevyčerpaných finančních prostředků 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z fondu investic roku 2009 
Šumperské nemocnice, a.s., v celkové výši 900.000,--Kč do fondu oprav roku 
2009. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4420/09 Provoz expozice Čarodějnické procesy 

schvaluje 
provozní dobu expozice Čarodějnické procesy: 
červen, září   PO – PÁ 09:00 – 15:00 hodin 
    SO   09:00 – 12:00 hodin 
    NE  13:00 – 16:00 hodin 
 
červenec, srpen  PO – PÁ  09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin  
  SO   09:00 – 12:00 hodin 
  NE   13:00 – 17:00 hodin 
Mimo letní sezónu bude expozice otevřena pouze po předchozí objednávce. 
 
     Termín: 08.10.2009 
     Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4421/09 Provoz expozice Čarodějnické procesy 

schvaluje 
výši vstupného na expozici Čarodějnické procesy: 
Dospělí       30,--Kč 
Děti 6 – 15 let        10,--Kč 
Studenti, senioři       20,--Kč 
Děti do 6  let        zdarma 
Rodinné vstupné (2 dospělé osoby + 1 a více dětí) max. 5 50,--Kč 
 
     Termín: 08.10.2009 
     Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4422/09 Provoz expozice Čarodějnické procesy 

schvaluje 
zapojení expozice Čarodějnické procesy do projektu „Olomouc region card“           
a uzavření smlouvy s RNDr. Ivanem Markem, Reklamní agentura m-ARK, 
Železniční 4, 772 00 Olomouc, IČ: 44903383, DIČ: CZ 530523063 s podmínkou 
„Vstup zdarma a refundace ušlého vstupného ve výši 50 %“. 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4423/09 Ceny města Šumperka 2009 

doporučuje ZM 
schválit předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen 
města Šumperka 2009. 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4424/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk,  Masarykovo nám. 3, 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 14.625,--Kč, který bude účelově 
poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
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4425/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, 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 (spoluúčast na projektu ROP „Zavedení 21. století na základní školu“, a to 
na pořízení digitální jazykové laboratoře, v celkové výši do 38 tis. Kč.  
 
       Termín: 08.10.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4426/09 Dodávka pobočkové ústředny – Jesenická 31 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
dodávku pobočkové ústředny pro budovu Jesenická 31 společností NOVOMONT, 
s.r.o., 8. května 31, 787 01 Šumperk. 
       Termín: 30.11.209 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4427/09 Ukončení smlouvy se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. 

schvaluje 
ukončení smlouvy se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem                    
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639, DIČ: CZ63077639 
(dříve ASPI Publishing, s.r.o., právní nástupce BYLL software, s.r.o.) na produkt 
ASPI, uzavřenou dne 18.03.2002. 
Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni 31.10.2009. V p řípadě 
neakceptování písemné dohody, ukončení smlouvy písemnou výpovědí                
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4428/09 Uzavření smlouvy se společností ATLAS software, a.s. 

schvaluje 
uzavření smlouvy na dobu neurčitou se společností ATLAS software, a.s., se 
sídlem Výstavní 13, 709 17 Ostrava, IČ: 25898795, na produkt CODEXIS           
a doplněk „kompletní balíček“ obsahující moduly Literatura,  CODEXIS Link, 
CODEXIS NET Servis, Právní kalkulačka. 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4429/09 Žádost o dotaci  

schvaluje 
podání žádosti o dotaci do operačního programu 4 OP Lidské zdroje                     
a zaměstnanost na projekt „Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Šumperk“. 
 
       Termín: 13.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

4430/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická 35, 
Šumperk: 
- I. K. k bytu č. 106 na ulici Temenické 35, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.11.2009 do 31.10.2010 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4431/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení 
Bohdíkovská 24, Šumperk: 
- V. K.,  zast. opatrovníkem,  paní A. K.  – byt č. 102    o velikosti kk+1 obytných 

místností 
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4432/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení Bohdíkovská 24, Šumperk: 
- V. K.,  zast. opatrovníkem,  paní A. K. - byt č. 101 o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4433/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení 
Bohdíkovská 24, Šumperk: 
- J. a D. J.,  bytem Šumperk – byt č. 402    o velikosti kk+2 obytných místností 
 

       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4434/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě zvláštního 
určení Bohdíkovská 24, Šumperk: 
- J. J., bytem  Šumperk – byt č. 106 o velikosti kk+1 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4435/09 Veřejná služba dle ustanovení zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je zajištění bezplatného výkonu 
veřejné služby dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, pro město Šumperk. 
 
Smluvní partner města Šumperka 
 
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2,             
PSČ 787 01, IČ: 00851507 
 
Předmět smlouvy: 
bezplatné zajištění výkonu veřejné služby, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím oslovené 
společnosti, jejíž povinností bude jménem města zajišťovat a realizovat výkon 
veřejné služby na území města Šumperka na základě smlouvy o výkonu veřejné 
služby dle ust. § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou tato společnost uzavře jménem města Šumperka. 
V této souvislosti bude společnosti udělena městem Šumperk plná moc. 
 
Doba trvání smlouvy: neurčitá 
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Ukončení smlouvy: 
dohodou nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci 
kalendářního čtvrtletí. 
 
Další ujednání:  
oslovená organizace zajistí pro případné zájemce pracovní zařazení, přidělování 
práce, pro potřeby odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk bude vydávat potvrzení  
o počtu odpracovaných hodin za kalendářní měsíc, zajistí ochranné pracovní 
prostředky a případné proškolení zájemců z předpisů týkajících se bezpečnosti 
práce 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4436/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1334/09 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 částku 
3.200.000,--Kč na investiční akci „Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání“.  
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4437/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1375/09 

ukládá  
řediteli PMŠ, a.s., ve spolupráci s odborem FAP dopracovat problematiku 
příslušných smluv o poskytování finančních příspěvků dle nového systému 
provozování zimního stadionu v Šumperku s účinností od 1.1.2010 pro subjekty:  
- Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČ: 27786781 
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČ: 26840219 
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o.s., Žerotínova 55B, Šumperk,              

IČ: 00494917 
 

       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
         Ing. Peluhová 

 

4438/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1376/09 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2010 
finanční příspěvky dle uzavřených smluv ve věci nového systému provozu zimního 
stadionu v Šumperku s účinností od 1.1.2010.  
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4439/09 Rozpracování usnesení ZM č. 1377/09 

ukládá 
řediteli PMŠ, a.s., dopracovat problematiku ukončení stávajícího systému 
provozování zimního stadionu v Šumperku prostřednictvím nájemce pana Josefa 
Pospíšila, bytem Nový Malín 198, IČ 64104371. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4440/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 22. října 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v.r.     Ing. Petr Suchomel v.r. 
    1. místostarosta                               2. místostarosta  
 
 
 
 
 

 


