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Spis. zn.: 95924/2009 
Č.j.: 97911/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 84. schůze Rady města Šumperka ze dne 05.11.2009 
 

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. 
 
 

4457/09 Jmenování ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

jmenuje 
paní Libuši Mertovou do funkce ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, s účinností od 14.12.2009. 
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4458/09 Stanovení platu ředitelce MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

schvaluje 
plat paní Libuši Mertové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, s účinností od 14.12.2009 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4459/09 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a s § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů, výjimku z maximálního počtu žáků ve třídách 9. ročníku 
Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, pro školní rok 2009/2010, kdy žáci 
těchto tříd ukončí povinnou školní docházku.  Počet žáků ve třídách nepřesáhne 
maximální počet 34 žáků. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4460/09 Změna platu ředitelky ZŠ Šumperk, Sluneční 38 a ředitele ZŠ Šumperk, 
Šumavská 21 

schvaluje 
plat paní Jarmile Hynkové, ředitelce ZŠ Šumperk, Sluneční 38 a panu Mgr. 
Lubomíru Krejčímu, řediteli ZŠ Šumperk, Šumavská 21, s účinností od 01.11.2009 
dle předloženého návrhu. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4461/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, 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 serveru a malování v budově školy, 
v celkové výši do 177 tis. Kč. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

4462/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje  
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 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 oken a vodovodního potrubí, 
v celkové výši do 201 tis. Kč. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: pí Palová 
 

4463/09 Příspěvková organizace města Šumperka – zrušení usnesení RM č. 4117/09 

ruší 
usnesení RM č. 4117/09 ze dne 23.07.2009 ve věci čerpání investičního fondu 
Základní školou Šumperk, Vrchlického 22. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
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4464/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace 
používá pro svou činnost, a to na opravu tabulí a výmalbu v budově školy, 
v celkové výši do 194 tis. Kč, které nesouvisejí s technickým zhodnocením 
budovy. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4465/09 Příspěvková organizace města Šumperka – zrušení usnesení RM č. 4118/09 

ruší 
usnesení RM č. 4118/09 ze dne 23.07.2009 ve věci čerpání investičního fondu 
Základní školou Šumperk, Vrchlického 22. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4466/09 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, a to na výmalbu tříd, v celkové výši do 50 tis. Kč, které souvisejí se 
stavebními pracemi, které budou technickým zhodnocením budovy.  
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4467/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, přijmout finanční 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 10.000,--Kč, který bude účelově 
poskytnut na činnost kroužku mažoretky SANY III. 
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 
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4468/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, přijmout finanční 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 
10.000,--Kč, který bude účelově poskytnut na činnost technických kroužků 
oddělení techniky DDM. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Formánek 
 

4469/09 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem tělocvičny 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 
100 hodin, a to do 30.6.2010 organizaci FBC ASPER Šumperk, o.s. a TJ 
Šumperk. 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

4470/09 Smlouva o poskytnutí příspěvku 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc,      
o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na zajištění oslav státních svátků 28. 
října a 17. listopadu (koncert Moravské filharmonie Olomouc dne 26.10.2009 
v Šumperku). 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

4471/09 Personální záležitosti 

zmocňuje 
tajemníka městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě 
návrhu výběrové komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,        
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění – jmenování Ing. 
Petry Štefečkové na pozici vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu Šumperk na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2010. 
 
       Termín: 20.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4472/09 Kontinuální monitoring imisí a meteorologických veličin 

schvaluje 
zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu „Kontinuální monitoring imisí a 
meteorologických veličin“ firmu Ing. Jiří Zavázal-EKOVIA, Všerubská 202, 155 00 
Praha 5. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

4473/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2009 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SOC a městské policie dle 
předloženého materiálu. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4474/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2009: 
příjmy ve výši    31.119 tis. Kč 
výdaje ve výši    27.147 tis. Kč 
 
příjmy celkem     986.614 tis. Kč 
výdaje celkem    933.957 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4475/09 Obnova parku B. Martinů, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1-15/2009 ze dne 23.7.2009, uzavřené 
s firmou MIROS dopravní stavby, a.s., na akci: „Obnova parku B. Martinů, 
Šumperk“ na provedení změn - méněprací do minimální částky  511.598,--Kč. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4476/09 Podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny na 
rok 2010 na Ministerstvu kultury ČR 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPZ a PZ na rok 2010 na 
Ministerstvo kultury ČR. 
       Termín: 15.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4477/09 Expozice čarodějnických příběhů – dodatek č. 1 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou TOMOLA CZ, s.r.o., 
Daliborova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na akci „Expozice čarodějnických 
příběhů“ v suterénu Evropského domu setkávání, Kladská 1, Šumperk, na 
provedení změn – víceprací do maximální částky 94.000,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4478/09 Revitalizace ul. J. z Poděbrad  

souhlasí 
s uvedením komunikace J. z Poděbrad a přilehlých komunikací do předčasného 
užívání od 1.12.2009 a zapracováním případných vícenákladů na provizorní 
vodorovné značení do rozpočtu stavby z rezervy stavby. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4479/09 Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici Zábřežské 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou EKOZIS, spol. s r.o., 
Zábřeh, ze dne 30.6.2009, na akci „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici 
Zábřežské“ na provedení změn - méněprací do minimální částky 524.601,--Kč 
včetně DPH.   
Cena díla bude Dodatkem č. 2 upravena na částku 8.071.295,--Kč včetně DPH. 
 

     Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4480/09 MJP - bytová problematika, dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě      
č. 254/2008-P uzavřené dne 06. 11. 2008 na dobu určitou do 30.11.2009  mezi 
Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a P. S., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt 
č. 1 v domě na ulici Banskobystrická 41. Prodloužení doby nájmu  do 30.11.2010, 
smluvní nájemné ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4481/09 MJP - bytová problematika, dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.MJP/N/0006/2009 uzavřené dne 25.5.2009 na dobu určitou do 31.12.2009  mezi 
Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1,   IČ: 00303461 jako 
pronajímatelem a I. O., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt 
č. 6 v domě na ulici Jeremenkova 19. Prodloužení doby nájmu  do 31.12.2010,  
smluvní nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4482/09 MJP – bytová problematika, dohoda o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu: 
- č. 10 v Šumperku na ulici Banskobystrické 1275/43 s nájemcem M. Š., bytem 

Kopřivná 
 
- č. 3 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 s nájemci I. a B. J., bytem 

Chromeč 
 

 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4483/09 MJP – bytová problematika, přechod nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 9 v Šumperku na ulici Zahradní 2707/35 
s nájemci J. a M. Č., oba bytem Bratrušov. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, 1+3 obytných 
místností ve  4. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici Zahradní 
2707/35, 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 V. Č., bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné  
ve výši  31,26 Kč/m²/měs. do 31.12. 2009 a nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs. od 
1.1.2010. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4484/09 MJP – bytová problematika, výměna bytů 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
M. K., nájemcem obecního bytu č. 24 v Šumperku na ul. Kmochově 2 
a E. M., nájemcem obecního bytu č. 25 v Šumperku na ul. Kmochově 2. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4485/09 MJP – bytová problematika, nájemní smlouva 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 25, o velikosti  1+1 obytných místností v 5. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Kmochově 2322/2  nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
jako pronajímatelem na straně jedné a M. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:  
- doba neurčitá 
- nájemné ve výši  31,28 Kč/m2/měs.  do 31.12.2009 a nájemné ve výši 47,-- 

Kč/m2/měs.  od 1.1.2010 
 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4486/09 MJP – bytová problematika, nájemní smlouva 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 24, o velikosti  1+3 obytných místností v 5. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Kmochova 2322/2  nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
jako pronajímatelem na straně jedné a E. M., bytem Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:    
- doba neurčitá 
- nájemné ve výši  31,26 Kč/m2/měs.  do 31. 12. 2009 a nájemné ve výši 47,-- 

Kč/m2/měs.  od 1.1.2010 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4487/09 MJP - bytová problematika, dohoda o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu: 
- č. 24  v Šumperku na ulici Kmochově 2322/2 s nájemcem M. K., bytem 

Šumperk 
 
- č. 25  v Šumperku na ulici Kmochově 2322/2 s nájemcem E. M., bytem 

Šumperk 
 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4488/09 MJP – bytová problematika, nájemní smlouva   

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 3, o velikosti  1+2 obytných místností ve 4. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku na ulici Gen. Svobody 254/1, nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
jako pronajímatelem na straně jedné a A. a S. M., oba bytem Šumperk, jako 
nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:   
-  doba určitá  od  01.01.2010  do 31.12.2010 
-  smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs.    
 

       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4489/09 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. MP 219/Pro/96 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 219/Pro/96 ze dne 27. 12. 1996, 
uzavřené mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a Českou spořitelnou, a.s., 
jako nájemcem, jejíž předmětem je pozemek p.č. 131/2 v k. ú. Šumperk. Uvedená 
nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.12.2009. 

 
Termín: 31.12. 2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4490/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 131/2 a další v k.ú. 
Šumperk, or. vedle areálu České spořitelny, a.s.  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout p.p.č. 131/2 o výměře 242 m2     
a část p.p.č. 145/3 o výměře cca 155 m2  , vše v k. ú. Šumperk za těchto 
podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel včetně průjezdu 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá s účinností od 1.1.2010 
 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4491/09 MJP –  pronájem p.p.č. 2993/1 a části p.p.č. 601/2 v k.ú. Dolní Temenice, or.  
u areálu Domova důchodců Šumperk 

neschvaluje 
pronájem části pozemku p. č. 2993/1 o výměře cca  90 m2 a části pozemku p.č. 
601/2 o výměře cca 170 m2 , vše v k. ú. Dolní Temenice Z. B., bytem Šumperk, za 
účelem zahrádkářské činnosti.  

Termín: 05.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4492/09 MJP –  pronájem p.p.č. 2993/1 a části p.p.č. 601/2 v k.ú. Dolní Temenice, or.  
u areálu Domova důchodců Šumperk 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu zahájit jednání s uživatelem části p.p.č. 2993/1 a části 
p.p.č. 601/2 v k.ú. Dolní Temenice Z. B., bytem Šumperk, za účelem zajištění 
vyklizení uvedených pozemků včetně odstranění stávající stavby na náklady Z. B. 
a předání vyklizených pozemků městu Šumperk nejpozději do 31.5. 2010.  
 

Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4493/09 MJP –  pronájem p.p.č. 2993/1 a části p.p.č. 601/2 v k.ú. Dolní Temenice, or.  
u areálu Domova důchodců Šumperk 

schvaluje 
v případě, pokud nebudou vyklizeny část p.p.č. 2993/1 a část p.p.č. 601/2 v k.ú. 
Dolní Temenice Z. B., bytem Šumperk, a předány do 31.5.2010 městu Šumperk, 
podat do 30ti dnů od tohoto data žalobu u soudu na vyklizení nemovitostí a žalobu 
na vydání bezdůvodného obohacení.  

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4494/09 MJP –  pronájem p.p.č. 2993/1 a části p.p.č. 601/2 v k.ú. Dolní Temenice, or.  
u areálu Domova důchodců Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 10. 2009 do 2. 11. 2009 dle usnesení rady města 4373/09 ze 
dne 8. 10. 2009, uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s nájemcem Domovem 
důchodců Šumperk, příspěvkovou organizací, se sídlem Šumperk, U sanatoria 
2631/25, PSČ: 787 01, IČ: 75004011. Dodatkem č. 1 dojde k rozšíření předmětu 
nájmu, a to o pozemek p. č.  2993/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 
Z důvodu rozšíření předmětu nájmu dojde ke zvýšení nájemného z 4.432,-- 
Kč/rok na 4.624,--Kč/rok. 
Dodatek č. 1 bude uzavřen po vyklizení pozemku p. č. 2993/1 v k. ú. Dolní 
Temenice jeho současným uživatelem a jeho předání pronajímateli.  
Ostatní podmínky výše uvedené nájemní smlouvy zůstanou  beze změny.  

 
Termín: 30.09. 2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4495/09 MJP – dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0074/2008/Foj, or. ul. Kranichova 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0074/2008/Foj, jehož předmětem bude 
- zúžení předmětu věcného břemene o  právo uložení zemního vedení NN 

přes pozemek p.č. 2136  v k.ú. Šumperk z důvodu uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, 
a.s.  

budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
B. T., bytem Šumperk 
M. S., bytem Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0074/2008/Foj 
- budoucí  straně  oprávněné  z  věcného břemene bude vrácena částka ve  výši 

1.300,--Kč  
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4496/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2136 v k.ú. Šumperk, or. ul. Kranichova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení NN přípojky přes p.p.č.  2136           
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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  5.280,--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 

- 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: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4497/09  MJP - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2010, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/2 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s R. V., Nový Malín. 
 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4498/09 MJP – uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku  s R. V., bytem Nový 
Malín, a to za podmínek schválených Zastupitelstvem města Šumperk pro byty 
v domě na nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, s účinností od 1.1.2010. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4499/09 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Nemocnice Šumperk - 
 Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení 
 patologie“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – 
Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení patologie “ 
zhotovitelem akce firmu FORTEX-AGS, a.s., IČ: 00150584, se sídlem Jílová 
1550/1, 787 92 Šumperk. Nabídková cena je 778.141,--Kč včetně DPH.   
 
       Termín: 06.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4500/09 MJP – prodej p.p.č. 1914/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  24.08.2009 do 09.09.2009  dle usnesení rady města č.4205/09 ze 
dne 20.08.2009   schválit prodej  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: J. B., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/3 a I. W., bytem Šumperk, podíl 

ve výši 2/3  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru    

nemovitostí 
- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku za období roku 2009, 2008 a 

2007 v sazbách platných pro dané období 
 

       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4501/09 MJP – prodej části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č 765/2 o výměře cca 38 m2 v k.ú. 
Šumperk za účelem výstavby garáže k objektu na st.p.č. 765/3 v k.ú. Šumperk. 
 

      Termín: 10.11.2009 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

4502/09 MJP – prodej p.p.č. 554/13 a st.p.č. 946 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.09.2009  do 05.10.2009 dle usnesení rady města 4272/09 ze dne 
10.09.2009, schválit   prodej  p.p.č. 554/13 o výměře  142 m2 a st.p.č.946 vše  
v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  B. Š., bytem Šumperk 
- účel  prodeje a kupní cena:   

      a) zahrada k domu – p.p.č. 554/13 v k.ú. Šumperk  300,--Kč/m2 
                b) pozemek pod domem a dvůr st.p.č. 946  
  zastavěná  část       105,--Kč/m2  
  nezastavěná část a p.p.č. 554/13    300,--Kč/m2   

- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kující uhradí správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku, který bude nedílnou 
součástí vkladu do KN 

 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4503/09 MJP – prodej p.p.č. 554/14 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.09.2009   do 05.10.2009 dle usnesení rady města 4272/09 ze 
dne 10.09.2009, schválit   prodej  p.p.č. 554/14 o výměře  156 m2  v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- kupující:  M. a Z. N., bytem Šumperk 
- účel  prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,--Kč kolku, který bude nedílnou 

součástí vkladu do KN 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4504/09 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 83/8 v k.ú. Dolní Studénky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  p.p.č. 83/8 o výměře 414 m2 v k.ú. Dolní 
Studénky za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu  
- kupní cena: 60,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN, tj. kolek    

v hodnotě 500,--Kč  
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4505/09 MJP – prodej části p.p.č. 556/36 a p.p.č. 556/125 v k.ú. Šumperk 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.10.2009   do 02.11.2009 dle usnesení rady města 4367/09 ze 
dne 08.10.2009, schválit   prodej  části p.p.č. 556/36 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5607-168/2009 p.p.č. 556/125 v k.ú.Šumperk ,  za těchto 
podmínek: 
- kupující:  M. O., bytem Šumperk 
- 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: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4506/09 MJP – výpůjčka informační vitríny 

schvaluje 
výpůjčku informační vitríny na p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk  výpůjčku informační 
vitríny na p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk vypůjčiteli Sboru dobrovolných hasičů 
Temenice, se sídlem Temenická 135, zastoupenému Františkem Horákem, 
starostou SDH , IČ 63696649, za podmínek:  
- předmět výpůjčky: informační vitrína 
- účel výpůjčky: propagace činnosti oddílu mladých hasičů Sboru dobrovolných 

hasičů Šumperk – Temenice 
- doba výpůjčky:  neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- vypůjčitel bude na své náklady udržovat informační vitrínu a bude ji užívat        

v souladu se stanoveným účelem výpůjčky bez možnosti využívat plochu 
vitríny ke komerčním účelům 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4507/09 MJP – pronájem informační vitríny 

neschvaluje 
pronájem informační vitríny na p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk společnosti HTM 
Group, s.r.o., se sídlem 8. května 27, Olomouc za účelem nabídky nemovitostí 
realitní kanceláře REMAX. 

Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4508/09 MJP – souhlas s využívání informační vitríny 

schvaluje 
využívání informační vitríny umístěné na p.p.č. 1354/11 v k.ú. Šumperk pro účely 
bezpečnostní rady města s povinností údržby vitríny. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4509/09 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
or. ul. Sládkova 

 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0054/2009/Foj, jehož předmětem bude 
- zúžení předmětu věcného břemene o  právo uložení zemního vedení NN přes 

pozemek p.č. 920/3  v k.ú. Dolní Temenice z důvodu uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, 
a.s.  

budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. D., bytem Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0054/2009/Foj: 
- budoucí  straně   oprávněné  z   věcného břemene  bude vrácena částka ve  

výši 200,--Kč včetně 19 % DPH 
       Termín: 21.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4510/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. 
 Sládkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní elektro NN přípojky přes p.p.č. 920/3 v  k.ú.  
Dolní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  550,--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 

- 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   

- elektro vedení NN  bude uloženo v hloubce minimálně 1,20 m 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4511/09 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě Myslbekova 6 

schvaluje 
zveřejnění  záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 876  na parcele  
st.p.č. 1024 (or. označení Myslbekova 6) v obci a k.ú. Šumperk včetně 
příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem st.p.č. 
1024. 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,  zastavěná plocha o výměře cca 154 m2  105,--Kč/m2, 
nezastavěná plocha o výměře cca 110 m2   300,--Kč/m2. Podmínky prodeje dle 
„Zásad pro prodej...“, jmenovitě:  
bytová jednotka č. 876/1 o výměře 59,71 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2432/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2432/10000 na st.p.č. 1024  
v obci a k.ú Šumperk  



RM 84 – 05.11.2009 

 
18 

bytová jednotka č. 876/2 o výměře 54,93 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2238/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2238/10000 na st.p.č. 1024  
v obci a k.ú Šumperk  
bytová jednotka č. 876/3 o výměře 48,89 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1991/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1991/10000 na st.p.č. 1024  
v obci a k.ú Šumperk  
bytová jednotka č. 876/4 o výměře 33,02 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1345/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1345/10000 na st.p.č. 1024  
v obci a k.ú Šumperk  
bytová jednotka č. 876/5 o výměře 20,95 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 853/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 853/10000 na st.p.č. 1024  v obci 
a k.ú Šumperk  
bytová jednotka č. 876/6 o výměře 28,00 m2 včetně příslušenství, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na st.p.č. 1024  
v obci a k.ú Šumperk  

Termín: 30.11.2009  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

4512/09 MJP – zveřejnění záměru města na odprodej pozemku p.č. 468/6 v k. ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 468/6 o výměře 318 m2 v obci a 
k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada za domem or. ozn. Myslbekova 6  určeným k prodeji 
- kupní cena 300,--Kč/m2 

       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4513/09 MJP – zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Gen. Krátkého  3A 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v 1. 
nadzemním podlaží budovy č.p. 2759 stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 v k.ú. 
Šumperk, ul. Gen. Krátkého 3A, Šumperk o podlahové ploše 543,31 m².  

  Podmínky: 
účel nájmu:   prodejna koberců a záclon 
doba nájmu:   neurčitá, počínaje dnem 1. 1. 2010 
nájemné:   96.000,--Kč/rok s možností valorizace o koeficient inflace od 
   roku 2011 
   v případě zájemce - plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
služby:  12.000,--Kč/rok 
záloha:   3násobek měsíčního nájemného a služeb 
výpovědní lhůta:  1 měsíc 
       Termín: 09.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4514/09 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Gen. 
 Krátkého 3A 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 4. 1. 2008 
mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako 
pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk o.p.s., Temenická 2620/5, 787 01 
Šumperk, IČ: 25843907,  jako nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory v objektu č.p. 2759, orientační označení  
   Gen. Krátkého 3A v Šumperku o celkové výměře 43,18 m² 
 
Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 30.11.2009 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4515/09 MJP – změna usnesení RM č. 4071/09 (věcné břemeno PRO LEN, s.r.o.) 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4071/09 ze dne 23.07.2009, kterou bylo schváleno 
uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi povinným z věcného břemene městem 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461, DIČ: 
CZ00303461 a  oprávněným z věcného břemene společností PRO LEN s.r.o., se 
sídlem Šumperk, Příčná 1735/25, PSČ 787 01, IČ: 258 19 178  
Změna usnesení  spočívá ve vynětí textu  „skutečná částka za věcné břemeno 
uložení splaškové kanalizační přípojky je na základě  zaměření trasy dle 
geometrického plánu č. 5555-536/2009 a dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 
16.04.2009 vyčíslena na částku 14.023,--Kč včetně 19 % DPH, oprávněný 
z věcného břemene uhradil finanční zálohu za  úhradu předmětu věcného  
břemene uvedeného ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0031/2008/Foj ve výši 5.400,--Kč, finanční rozdíl – doplatek mezi 
skutečnou částkou a zálohou částkou, který  činí  8.623,--Kč, bude uhrazen do  30 
dnů ode dne uzavření smlouvy o věcném břemeni na účet strany povinné 
z věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN, který bude nahrazen 
novým  textem: 
„skutečná částka za věcné břemeno uložení splaškové kanalizační přípojky 
je na základě  zaměření trasy dle geometrického plánu č. 5555-536/2009 a dle 
usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 vyčíslena na částku 7.011,--Kč 
včetně 19 % DPH, oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu za  
úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/0031/2008/Foj ve výši 5.400,--Kč, 
finanční rozdíl – doplatek mezi skutečnou částkou a zálohovou částkou, 
který  činí  1.611,-- Kč, bude uhrazen do  30 dnů ode dne uzavření smlouvy   
o věcném břemeni na účet strany povinné z věcného břemene před podáním 
návrhu na vklad do KN„ 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4516/09 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1900/3 v k.ú. Šumperk, 
or. lokalita směr Koliba okolo zahrádkářské kolonie Na Vyhlídce   

neschvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  části p.p.č. 1900/3 o výměře cca       
48 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby garáží. 
 
       Termín: 10.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4517/09 MJP – uzavření dodatku k nájemní smlouvě – pronájem vývěsní skříňky 
 PONTIS, o.p.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 10. 2007, uzavřené mezi 
Městem Šumperk jako pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s., 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem vývěsní skříňky na adrese Gen. 
Svobody 1 v Šumperku. Dodatek bude obsahovat zvýšení nájemného o DPH 
v zákonné výši a změnu splatnosti nájemného z měsíčního na roční. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4518/09 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově ul. 17. 
 listopadu 3,5 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 11. 7. 2003 
mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 303461 jako 
pronajímatelem a společností SEMOTEX, s.r.o., se sídlem Radniční 11, 787 01 
Šumperk,  IČ 48390615,  jako nájemcem. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory, označené jako prodejna spotřebního zboží 
   na ulici  17. listopadu 3-5/č.p. 1247, 1326 v Šumperku celkové 
   podlahové ploše 205 m² 
 
Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 31.12.2009 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4519/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení multifunkční datové sítě přes p.p.č. 
25/2, p.p.č. 25/3, p.p.č. 307/1, p.p.č. 307/4, p.p.č. 2228/9, p.p.č. 262/1, p.p.č.  
2053/1, p.p.č. 276/9, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 2160, p.p.č. 11/8, p.p.č. 9/24, p.p.č. 
5/2, p.p.č. 1965/1, p.p.č. 1965/14, p.p.č. 1965/15,  p.p.č. 2144/1, p.p.č. 14/4, 
p.p.č. 14/5, p.p.č. 14/3, p.p.č. 1965/5, p.p.č. 2053/4, p.p.č. 2253/5, p.p.č. 2159/5, 
p.p.č. 2040, p.p.č. 25/1, p.p.č. 9/3, st. p.č. 1981 a st. p.č. 1984  v  k.ú.  Šumperk  
a  p.p.č. 564/1 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: 
společnost  SELECT  SYSTEM, s.r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 6,   PSČ 
787 01, IČ: 25382292, DIČ: CZ25382292 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 164.160,--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 

- v případě nedodržení trasy dle předložené projektové dokumentace, bude     
budoucím oprávněným  z věcného břemene sjednána smluvní pokuta dle 
usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 bod E. 

- 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 zrealizuje  trasu vedení multifunkční  
sítě  v místě, kde je plánována investiční akce města – „Parkoviště a sběrná 
místa pro odpad ulice Jugoslávská,  Evaldova a Fibichova“, „Studie – 
křižovatka ul. Vančurova a ul. Zábřežská“, „Studie - obnova parku Jiráskovy 
sady“ a  „Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská“  nejpozději do 
06/2010 

- budoucí oprávněný z věcného břemene zrealizuje  trasu vedení multifunkční  
sítě  v místě, kde je plánována investiční akce města „Cyklostezka   ulice 
Temenická“   nejpozději do 31.12.2010 

- budoucí oprávněný z věcného břemene zrealizuje  trasu vedení multifunkční  
sítě  v místě, kde je plánována investiční akce města „Revitalizace ul. Jiřího 
z Poděbrad“ nejpozději  do 03/2010, termín zahájení prací bude v dostatečné 
lhůtě oznámen odboru RÚI, veškeré práce budou koordinovány s firmou 
MIROS dopravní stavby a.s. Pardubice, trasa vedení a přípojky budou řádně 
zhutněny, po úpravě  povrchů budou předány odboru RÚI 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene se  nesmí při realizaci stavebních prací 

v souvislosti s realizací stavby etapy 2a  dotknout pozemků – území, které bylo 
dotčeno akcí Rekonstrukce ul. J. z Poděbrad. V případě, že dojde k narušení  
jakékoliv zrekonstruované části,  bude mu uložena smluvní pokuta ve výši 
10násobku z částky nutné pro opravu a uvedení do skutečného stavu dotčené 
lokality. 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4520/09 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
285/2   k.ú. Dolní Temenice (or. ul. Jugoslávská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy zemní  elektro kabelové přípojky NN přes p.p.č. 285/2 
v  k.ú. Dolní Temenice mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to ve výši maximálně 1.000,--Kč 

včetně 19 DPH, za předpokladu rozsahu věcného břemene zemního vedení 
VN v délce 75 m, úhrada finanční částky bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

- 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 na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

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

       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4521/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 135/10 v k.ú. 
 Šumperk (or. parkoviště vedle restaurace ARTE) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 135/10 o výměře cca 
145 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků u daného areálu 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu: neurčitá s 2 měsíční výpovědní lhůtou 

 
       Termín: 20.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4522/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části pozemků v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části p. p. č. 1257/1 
o výměře cca 1 130 m2, části p.p.č. 1268/40 o výměře cca 195 m2, části p.č. 
1268/43 o výměře cca 90 m2 a části p.p.č. 2088 o výměře cca 85 m2 
v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření areálu a výstavba nové administrativní 

budovy 
- kupní cena pozemku:  800,--Kč/m2 včetně zpevněné plochy 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
 
       Termín: 20.10.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4523/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat části pozemků v k.ú. Šumperk, or. 
 mezi stavbami garáží při ul. Banskobystrická a býv. Panelárnou Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 1463/2 o výměře cca 
218 m2,  část p.p.č. 1553/4 o výměře cca 6 m2 a část p.p.č. 2254/12 o výměře cca 
20 m2  , vše v k. ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zajištění vjezdu a rozšíření areálu 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  
       Termín: 20.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4524/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 3511/09 

 
ruší 
usnesení RM č. 3511/09 ze dne 26. 3.2009 z důvodu jiného způsobu řešení 
majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. 
 
       Termín: 05.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4525/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje pozemků v k. ú. 
 Šumperk, or. mezi stavbami garáží při ul. Banskobystrická a býv. Panelárnou 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části p.p.č. 1463/2 o 
výměře cca 1 m2,  část p.p.č. 1553/4 o výměře cca 405 m2 a část p.p.č. 2254/12 o 
výměře cca 8 m2 , vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  přístup pro pěší do areálu firmy 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % celkové kupní ceny do 30 dnů 

ode dne uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
 

       Termín: 20.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4526/09 MJP – dohoda o ukončení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 1  v  Šumperku na ulici Jeremenkově 
1784/52 s nájemcem R. L., bytem Šumperk. 
 
       Termín: 15.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4527/09 MJP – změna plánu oprav na rok 2009 

schvaluje 
změnu plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku Města Šumperka pro rok 2009 
dle předloženého materiálu. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4528/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická č. 35, 
Šumperk: 
- M. S. k bytu č. 406 na ul. Temenické 35, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.12.2009 do 30.11.2010 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4529/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická č. 35, 
Šumperk: 
- M. B. k bytu č. 208 na ul. Temenické 35, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.12.2009 do 30.11.2010 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4530/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská 24, 
Šumperk: 
- M. K. k bytu č. 205 na ul. Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností  
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.12.2009 do 30.11.2010 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4531/09 Uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti regionu Šumperk a MHD 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti regionu Šumperk a MHD 
Šumperk. 
       Termín: 15.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

4532/09 Zrušení komise pro získávání dotací 

ruší 
komisi pro získávání dotací k 31.12.2009.  
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 


