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Spis. zn.: 91550/2009 

Č.j.: 93622/2009 
 

U S N E S E N Í  

z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 
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. 

4441/09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rozvoj 
integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek 
MHD“ 

schvaluje  
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rozvoj 
integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“ , 
uzavřené mezi Městem Šumperk a Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Morava, Jeremenkova 1211/40b, 779 11 Olomouc, kterým se upravují podmínky 
umožňující diferenciaci  sankcí  a finančních oprav. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4442/09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rozvoj 
infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku – 1. etapa“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rozvoj 
infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku – 1.etapa“ uzavřené mezi 
Městem Šumperk a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, 
Jeremenkova 1211/40b, 779 11 Olomouc, kterým se upravují podmínky 
umožňující diferenciaci  sankcí  a finančních oprav. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4443/09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt 
„Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“  

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na projekt 
„Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ uzavřené mezi Městem Šumperk a 
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, 
779 11 Olomouc, kterým se upravují podmínky umožňující diferenciaci  sankcí  a 
finančních oprav. 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4444/09 Modernizace sportovišť u 6. ZŠ, ul. Šumavská, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke SOD ze dne 8.7.2009 s firmou J.I.H. – Ing. Jiří Huptych 
v rámci akce: „Modernizace sportoviště u 6. ZŠ, ul. Šumavská, Šumperk“ na 
změnu splatnosti faktur do 90 kalendářních dní ode dne jejich doručení zhotoviteli 
a termínu plnění do 15.11.2009. 
       Termín: 08.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4445/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě Vančurova 17 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 702  na parcele  
st.p.č. 875 (or. označení Vančurova 17) v obci a k.ú. Šumperk včetně příslušenství 
a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem st.p.č. 875. Kupní 
cena bytové jednotky a podílu na společných částech domu bude vypočtena 
v souladu se „Zásadami pro prodej bytových domů…“, kupní cena pozemku pod 
domem 105,--Kč/m2. Podmínky prodeje dle „Zásad pro prodej...“.  Jmenovitě: 

 
bytová jednotka č. 702/1 o výměře 84,58 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2076/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2076/10000 na st.p.č. 875  v obci 
a k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 702/2 o výměře 96,44 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2367/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2367/10000 na st.p.č. 875  v obci 
a k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 702/3 o výměře 42,66 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/10000 na st.p.č. 875  v obci 
a k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 702/4 o výměře 48,45 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1189/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1189/10000 na st.p.č. 875  v obci 
a k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 702/5 o výměře 59,01 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1449/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1449/10000 na st.p.č. 875  v obci 
a k.ú. Šumperk  
bytová jednotka č. 702/6 o výměře 40,58 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000 na st.p.č. 875  v obci a 
k.ú. Šumperk  
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bytová jednotka č. 702/7 o výměře 35,66 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 876/10000 na společných částech domu č.p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 876/10000 na st.p.č. 875  v obci a 
k.ú. Šumperk  

Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4446/09 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 572/1 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 572/1 o výměře 280 m2 v obci a 
k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada za domem or. ozn. Vančurova 17  určeným k prodeji 
- kupní cena 300,--Kč/ m2 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4447/09 MJP – pojištění autobusových zastávek 

schvaluje 
pojistit autobusové zastávky dle stávající  pojistné smlouvy o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) č. 706-51916-13 ze dne 28.2.2007, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperk a Českou pojišťovnou,   a.s. 
Pojistná částka autobusových zastávek činí 1.263.391,--Kč. Maximální výše 
pojistného činí 7.000,--Kč za rok.  
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4448/09 MJP – vyjmutí budovy bývalé MŠ v Temenici z pojištění 

schvaluje 
vyjmout budovu č.p. 2471,  č.o. 151, situované na pozemku p.č. st. 190 v k.ú. 
Horní Temenice (bývalá MŠ) z pojištění dle pojistné smlouvy o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) č. 706-51916-13 ze dne 28.2.2007, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperk a Českou pojišťovnou, a.s. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4449/09 MJP – Nařízení č. xx/2009, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůtě 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací                 
a průjezdních úseků silnic 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení č. xx/2009, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků,  místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
 
       Termín: 09.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4450/09 MJP – bytová problematika, uzavření nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 7 (nové označení dle Prohlášení vlastníka domu 702/1),               
o velikosti  1+2 obytných místností v 1. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku na ulici Vančurova 702/17  nájemní smlouvu mezi městem Šumperk 
IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem 
na straně jedné a R. L.,   bytem Šumperk,  PSČ 787 01,  jako nájemcem na straně 
druhé, a to za   podmínek:   
- doba neurčitá 
- nájemné ve výši 31,28 Kč/m²/měsíc do 31.12.2009 a nájemné ve výši            

47 Kč/m²/měsíc  od 1.1.2010  
      Termín: 31.10.2009 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4451/09 MJP – pronájem části p.p.č. 231 v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad             
– naproti parkoviště nám. Republiky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.09.2009  do 05.10.2009 dle usnesení RM  č. 4326/09 ze dne 
17.09.2009  pronájem  části p.p.č. 231 o výměře 5,68 m2  v  k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel pronájmu: pozemek pod  stánkem typu HEXA  4,97 m2,  přístupová 

plocha 0,71 m2 a uložení přípojky NN 
- sazba nájemného: 550,--Kč/m2/rok + jednorázová úhrada ve výši 1.170,--Kč za 

uložení přípojky – elektro  NN v délce 6,5 m2 
- nájemce: A. K.,  bytem Šumperk 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od data podpisu 

nájemní smlouvy 
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- nájemce na své náklady vybuduje inženýrské sítě k napojení stánku, 

zpevněnou plochu pod stánkem a přístupovou plochu ke stánku výhradně na 
své na své náklady,  kdy přístupová plocha bude vybudována ze stejného 
materiálu jako navazující chodník 

- nájemce je povinen si v rámci ohlášení umístění stavby vyžádat stanovisko 
odboru RÚI 

- po ukončení nájmu bude stánek odstraněn, včetně přípojek a zpevněných 
ploch, a to  výhradně na náklady nájemce a pozemek bude upraven v rámci 
okolní plochy 

- nájemní smlouvou bude vydán souhlas s právem postavení stánku, 
přístupového  chodníku a uložení přípojky NN  

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4452/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat části pozemků kolem budovy č.p. 
90 v k.ú. Šumperk při ul. Tatranské a A. Kašpara 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 2037/1 o výměře cca 
6 m2,  část p.p.č. 25/1 o výměře cca 20 m2 a část p.p.č. 2035/3 o výměře cca   
1 m2 , vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k domu č.p. 90 
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 

pozemků uhradí město Šumperk 
 

       Termín: 06.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4453/09 Dokumenty ISVS 

bere na vědomí 
- informační koncepci, která je součástí projektu atestace IS Městského úřadu 

Šumperk dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů 

 
- bezpečnostní politiku, která je součástí projektu atestace IS Městského úřadu 

Šumperk dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů 

 
       Termín: 31.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4454/09 Integrované zařízení sociálních služeb Šumperk – smlouva o partnerství 

schvaluje 
návrh na uzavření partnerské smlouvy podle § 51 občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů o společném postupu při přípravě a realizaci projektu 
„Integrované zařízení sociálních služeb Šumperk“ za podmínek v této smlouvě 
uvedených, mezi 
PONTISEM Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5, PSČ: 787 01, IČ: 
25843907, zast. předsedkyní správní rady Ing. Alenou Šmotkovou „jako 
realizátor na straně jedné“ a Městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 
1, PSČ: 7877 93, IČ: 00303461,  „jako partner na straně druhé“. 
 
       Termín: 23.10.2009 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

4455/09 Projekt „Dětské hřiště v Šumperku-Temenici“  

schvaluje 
podání žádosti ZŠ Šumperk, Sluneční 38 o dotaci na projekt „Dětské hřiště 
v Šumperku – Temenici“, v rámci Regionálního operačního programu: Střední 
Morava, osa 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj 
měst, podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit. 
 
       Termín: 22.10.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
          

4456/09 Projekt „Dětské hřiště v Šumperku-Temenici“ 

ukládá  
vedoucí odboru FAP zapracovat částku 1.957.490,--Kč, z toho 268.285,--Kč jako 
příspěvek zřizovatele a částku 1.689.205,--Kč jako půjčku určenou k financování 
projektu „Dětské hřiště v Šumperku – Temenici“ do návrhu rozpočtu města na rok 
2011 v případě úspěšnosti tohoto projektu.   
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                     1. místostarosta  


