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Spis. zn.: 100098/2009 
Č.j.: 102671/2009 

U S N E S E N Í  

z 85. schůze Rady města Šumperka ze dne 19.11.2009 
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. 

4533/09 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,      
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 
§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku s účinností od 5.12.2009. 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 

4534/09 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku 

schvaluje 
cenu za stání vozidel na parkovištích placeného parkování v návaznosti na 
nařízení Města Šumperka č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku. 
 

Ulice Úsek Cena park. lístku 
8. května Mezi křižovatkami 17. listopadu - Rooseveltova 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Dr. E. Beneše Mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Fialova Mezi křižovatkami Jeremenkova - Hlavní třída 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Gen. Svobody Mezi křižovatkami Langrova - Mazalova 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Husitská Mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Kladská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Langrova Mezi křižovatkami gen. Svobody  - nám. Republiky 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Langrova Parkoviště u hotelu HANSA 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
M.R. Štefánika Mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
nám. Republiky Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
nám. Svobody Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Radniční Parkoviště přilehlé ulici Starobranská  15,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Terezínská Mezi křižovatkami Kozinova - Puškinova 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
náměstí Míru Plošně 15,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Komenského Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Polská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Hanácká Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Kostelní nám. Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Na Hradbách Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Radniční Plošně 15,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Sadová Plošně 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 
Revoluční U  zábavního a gastronomického centra 10,- Kč za 1 hodinu (i započatou ) 

 
       Termín: 05.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 
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4535/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XV roku 2009: 
příjmy ve výši   2.233 tis. Kč 
výdaje ve výši   2.533 tis. Kč 
 
příjmy celkem         988.847 tis. Kč 
výdaje celkem         936.490 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

4536/09 Finanční dar 

schvaluje 
přijetí finančního daru ve výši 15 000 EUR (373.923,--Kč) od města Bad Hersfeld 
a jeho použití na restaurování morového sloupu na nám. Míru v Šumperku. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4537/09 Opatření č. 11/2009, pravidla k evidenci a vymáhání pohledávek 

bere na vědomí 
opatření č. 11/2009, pravidla k evidenci a vymáhání pohledávek. 
 
 

4538/09 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 
vyhlášení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) dle ust. § 25 a násl. 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 
168/1999 Sb.“ o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla)  rozsahu dle schválené zadávací dokumentace pro zpracování 
nabídky. Zadávací řízení bude zahájeno písemnou výzvou k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.   
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4539/09 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 
hodnotící komisi a současně komisi pro otevírání obálek ve složení: 
členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Milena Peluhová, Ing. Vlasta Vitásková, Ing. Zdeněk 
Botek, Ing. Hana Répalová  
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jiří Andrle, Eva Malá, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan 
Šubrt 
poradní orgán: 
Jaroslav Veselý (pojišťovací makléř města) 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4540/09 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, 
havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“ o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  dle přílohy předloženého materiálu.  
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4541/09 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 
minimální seznam oslovených zájemců: 
- Allianz pojišťovna, a.s., IČ 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 

Praha 8 
- Česká pojišťovna, a.s., IČ 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
- ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306, se sídlem 

Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice - Zelené předměstí 
- Generali pojišťovna, a.s., IČ 61859869, se sídlem Bělehradská 132, Praha 2 
- Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ 47116617, se sídlem Templová 747,                  

110 01 Praha 1 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4542/09 Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO a 
Městské knihovny Šumperk ve II. pololetí 2009  

schvaluje 
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk 
a Městské knihovny Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4543/09 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení 
zřízeného městem Šumperk za školní rok 2008/2009   

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperk za školní rok 2008/2009. 

 
  

4544/09 Změna na pozici tajemníka školské komise 

odvolává 
Bc. Zdeňku Brijarovou, vedoucí oddělení školství, z funkce tajemníka školské 
komise s účinností k 31.12.2009. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4545/09 Změna na pozici tajemníka školské komise 

jmenuje 
Mgr. Ludmilu Beránkovou tajemníkem školské komise s účinností od 01.01.2010. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4546/09 Příspěvková organizace – použití investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, v souladu s ustanovením  
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, posílit investiční fond převodem 
finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 30 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Bc. Šimková 
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4547/09 Příspěvková organizace – použití investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, v souladu s ustanovením  
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování technického zhodnocení majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, v celkové výši do 54 tis. Kč. 
Práce budou hrazeny z investičního fondu školy a dohodou o bezúplatném 
převodu předány zřizovateli. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Bc. Šimková 
 

4548/09 Příspěvková organizace – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 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 rekonstrukci WC, v celkové výši do 250  tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 

4549/09 Příspěvková organizace – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, přijmout finanční dar účelově neurčený, 
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 do 
5.000,--Kč. 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

4550/09 Příspěvková organizace – 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 
1.000,--Kč, který bude účelově poskytnut na činnost tanečních kroužků DDM. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Formánek 
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4551/09 Příspěvková organizace – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 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 13.810,--Kč, který bude 
účelově poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: pí Holubářová 

4552/09 Příspěvková organizace – pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 
než 100 hodin organizacím Dětský klíč Šumperk, TJ Šumperk, DDM U radnice 
Šumperk a Ski klub Šumperk do 30.06.2010. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

4553/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2010 

doporučuje ZM schválit: 
- podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2010 
 
- seznam vyjmenovaných akcí a činností: 

Klášterní hudební slavnosti (4. ročník) Šumperský dětský sbor 
Divadlo v parku 2010 (17. ročník)  HK Mladí draci Šumperk, o.s. 
Klasika Viva (10. ročník)   FK SAN-JV ŠUMPERK, o.s. 
Pavlínin dvůr (4. ročník)    TJ Sokol Šumperk 
Preludium 2010 (37. ročník)   TJ Šumperk  
Blues Alive 2010 (15. ročník)     
XIX. Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. Šumperk 2010 
Džemfest 2010 (11. ročník) 
Město čte knihu 2010 (6. ročník) 
 

- časový harmonogram  
od 18.12.2009 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí), zveřejnění v  Šumperském 
zpravodaji dne 13.01.2010 

04.01.2010 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
14.01.2010 předložení návrhu komise  pro přidělování grantů a dotací do 

RM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města 
na granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na 
ostatní akce a činnosti 
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28.01.2010 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

ZM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města 
na granty a dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na 
ostatní akce a činnosti 

29.01.2010 do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí  
25.03.2010 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 

rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a 
dotace jednotlivým žadatelům do RM ke schválení a 
k doporučení pro rozhodnutí ZM 

22.04.2010 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM 
ke schválení 

 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4554/09 Veřejná finanční podpora 2009 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:  TJ Šumperk, oddíl atletiky, Žerotínova 55, 787 01 Šumperk 
Zastoupený: členem výboru AO Mgr. Tomášem Vykydalem 
Účel použití: na letenku 
Částka dotace: 9.000,--Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2009    
Vyúčtování:  do 31.01.2010 
Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru SKV. 
 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4555/09 Veřejná finanční podpora 2009 

neschvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:  Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 

Šumperk 
Zastoupený: ředitelkou Mgr. Stanislavou Beštovou 
Účel použití: na projekt 
Tato žádost svým charakterem patří do systému grantů a dotací. 
 
 
      Termín: 19.11.2009 
      Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4556/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009 

neschvaluje 
žádost Nadačního fondu Obchodní akademie a státní jazykové školy v Šumperku 
o změnu příjemce finančního prostředku. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

4557/09 Konání vánočních akcí 

bere na vědomí 
organizaci vánočních akcí v roce 2009: 
04.12. (pátek) – 23.12.2009 (středa) – Vánoce na točáku 
15.12. (úterý) – 17.12.2009 (čtvrtek) – Vánoční zabijačkové trhy u radnice 
 
 

4558/09 Konání vánočních akcí 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, pro město Šumperk: 
04.12. (pátek) – 23.12.2009 (středa): ul. Gen. Svobody – Točák – od 9:00 do 
20:00 hodin 
15.12. (úterý) – 17.12.2009 (čtvrtek): nám. Míru od 9:00 do 18:00 hodin 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4559/09 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
realizátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Středisku ekologické 
výchovy Švagrov Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, Šumperk.  
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4560/09 Revitalizace ul. J. z Poděbrad – dodatek č. 5 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou MIROS dopravní 
stavby, a.s., na akci „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“ na změnu splatnosti u 
faktur za listopad a prosinec letošního roku nad částku 2,2 mil. Kč včetně DPH na 
28.2.2010 a na provedení změn – méněprací do minimální částky 1.260.979,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4561/09 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení:  
3359/09, 3689/09, 3792/09, 3793/09, 3837/09, 3838/09, 3839/09, 3840/09, 
3841/09, 3842/09, 3843/09, 3857/09, 3860/09, 3962/09, 3963/09, 3964/09, 
3965/09, 3966/09, 3967/09, 3968/09, 3969/09, 3970/09, 3972/09, 3973/09, 
3974/09, 3975/09, 3977/09, 3982/09, 3991/09, 4029/09, 4041/09, 4072/09, 
4073/09, 4092/09, 4095/09, 4096/09, 4102/09, 4144/09, 4147/09, 4169/09, 
4187/09, 4188/09, 4191/09, 4193/09, 4194/09, 4195/09, 4201/09, 4208/09, 
4219/09, 4229/09, 4240/09, 4244/09, 4250/09, 4256/09, 4258/09, 4259/09, 
4294/09, 4295/09, 4308/09, 4309/09, 4310/09, 4311/09, 4312/09, 4316/09, 
4319/09, 4321/09, 4324/09, 4326/09, 4327/09, 4332/09, 4333/09, 4334/09, 
4337/09, 4338/09, 4339/09, 4340/09, 4341/09, 4343/09, 4344/09, 4345/09, 
4349/09, 4350/09, 4351/09, 4352/09, 4354/09, 4355/09, 4356/09, 4360/09, 
4364/09, 4365/09, 4366/09, 4367/09, 4369/09, 4370/09, 4371/09, 4373/09, 
4374/09, 4376/09, 4377/09, 4378/09, 4379/09, 4380/09, 4381/09, 4387/09, 
4388/09, 4389/09, 4390/09, 4391/09, 4392/09, 4393/09, 4394/09, 4395/09, 
4396/09, 4397/09, 4398/09, 4399/09, 4400/09, 4401/09, 4403/09, 4404/09, 
4405/09, 4408/09, 4409/09, 4410/09, 4411/09, 4412/09, 4415/09, 4416/09, 
4417/09, 4420/09, 4421/09, 4422/09, 4423/09, 4424/09, 4425/09, 4428/09, 
4429/09, 4430/09, 4431/09, 4432/09, 4433/09, 4434/09, 4435/09, 4449/09, 
4450/09, 4452/09, 4453/09, 4454/09, 4455/09, 4230/09, 4353/09.    
 

4562/09 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
3675/09 do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
3976/09 do 31.01.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová  
4071/09 do 30.11.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4291/09  do 03.12.2009  Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
4292/09  do 03.12.2009  Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
4313/09 do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4314/09  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4315/09 do 30.11.2009  Zodpovídá. Ing. Répalová 
4335/09  do 31.12.2009  Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4382/09  do 30.11.2009 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4436/09 do 14.01.2010  Zodpovídá: Ing. Peluhová 
4442/09  do 03.12.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4443/09  do 03.12.2009  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

4563/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4168/09 

ruší 
usnesení RM č. 4168/09 ke stravnému při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

4564/09 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 4315/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4315/09 ke zřízení věcného břemene chůze a jízdy a 
uložení inženýrských sítí na pozemku po.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk, lokalita Na 
Kopečku v Šumperku, spočívající ve vypuštění části textu v první odrážce 
podmínek uzavření smlouvy: …“uložení inženýrských sítí zálohu ve výši…“ 
 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4565/09 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 4346/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4346/09 týkající se dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, 
uzavřené s firmou MIROS dopravní stavby, a.s. Pardubice na akci „Revitalizace 
ulice J. z Poděbrad“, kdy místo částky 199.457,--Kč včetně DPH bude uvedena 
částka 215.161,80 Kč včetně DPH.  
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4566/09 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 4427/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4427/09 spočívající v ukončení smlouvy k 31.12.2009.  
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Dvořáčková 
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4567/09 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 4444/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4444/09 týkající se dodatku č. 2 ke SOD s firmou J.I.H. – 
Ing. Jiří Huptych v rámci .akce „Modernizace sportoviště u 6. ZŠ, ul. Šumavská, 
Šumperk“,  spočívající v tom, že místo textu …na změnu splatnosti faktur do 90 
kalendářních dní ode dne jejich doručení zhotoviteli a termínu plnění do 
15.11.2009 bude uvedeno …termín dokončení a předání díla se stanovuje na 
15 dnů od zaslání písemné výzvy zadavatele zhotoviteli. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4568/09 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Provozování veřejných pohřebišť 
na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku na provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka, uzavření 
smlouvy s vítězem soutěže: 
Ing. Jana Mikisková, IČ: 48437859, bytem Bohdíkovská 11a, Šumperk 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4569/09 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2009 

jako VH PMŠ, a.s., určuje 
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 
zákonů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, za období od 01.01.2009 do 31.12.2009 
auditora Ing. Hanu Maříkovou, č. osvědčení 1697, bytem Polesí 26, 463 53 
Rynoltice.  
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4570/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. Banskobystrická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes p.p.č. 1462/17, p.p.č. 
2254/10 a st. p.č. 1363  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 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
MAREK  zemědělská technika s.r.o., se sídlem Helvíkovice 33, PSČ 564 01 
Žamberk, IČ: 252 86 161 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

vodovodní přípojky zálohu ve výši  3.850,--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 budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí zahájení stavebních prací 
nájemcům domu čp. 1274 na pozemku st. p.č. 1363 v k.ú. Šumperk nejméně 
14 dnů před jejich  započetím   

 
       Termín: 31. 01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4571/09 MJP – prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny společnosti 
 FORTEX-AGS, a.s 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 375/07 ze dne 13.9.2007, týkající se prodeje části 
pozemku p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví města 
Šumperk do vlastnictví společnosti FORTEX-AGS, a.s. Změna spočívá v posunutí 
termínu úhrady doplatku kupní ceny, a to z původního termínu do dvou let ode dne 
uzavření smlouvy (18.12.2009) na nový termín do 28.2.2010 za podmínky, že 
současně bude společností FORTEX-AGS, a.s. městu Šumperk prodloužen 
termín splatnosti úhrady nákladů za úplatný převod díla inženýrských sítí v lokalitě 
bytové výstavby FORTEX - AGS, a.s., při ul. Prievidzské II.etapa ve výši  
799.216,--Kč do 28.2.2010.    
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4572/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4525/09 

ruší 
usnesení  RM č. 4525/09 ze dne 5.11.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4573/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje části pozemků  v k.ú. 
 Šumperk, or. mezi stavbami řadových garáží při ul. Banskobystrické a 
 bývalou Panelárnou 

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 170 m2 a část p.p.č. 2254/12 o 
výměře cca 10 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: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

4574/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části pozemku  p.č. 
 1553/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části p.p.č. 1553/4 o 
výměře cca 235 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  rozšíření areálu firmy 
- kupní cena:  200,--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: 04.12.2009  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4575/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 2046/1 a p.p.č. 2046/3 v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. U Potoka 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
dešťové kanalizační přípojky přes pozemek  p.č.  2046/1 a p.p.č. 2046/3         
v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Vladimír Mikulec Ing. – NOVATRONIC, se sídlem Šumperk, U Potoka 1307/10, 
PSČ 787 01, IČ:120 99 066, DIČ: CZ510102042 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 650,--Kč včetně 19 % DPH, skutečná částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č. 5589-253/2009, 
částka činí 770,--Kč včetně  19 % DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  doplatek  ve výši 120,--Kč včetně 19 % DPH, který bude 
uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5589-253/2009 

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

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

 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4576/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1257/60 v k ú. Šumperk, or. ul. 
 Blanická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní a splaškové  kanalizační přípojky přes pozemek  p.č.  1257/60      
v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
I. V.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 200,--Kč, skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 5601-154/2009 a částka činí 187,--Kč 
včetně  19 % DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  přeplatek  
ve výši 13,--Kč přeplatek bude vrácen straně oprávněné z věcného břemene 
do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5601-154/2009 

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

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

 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4577/09 MJP – pronájem nemovitostí v areálu Švagrov 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.10.2009 do 2.11.2009, dle usnesení rady města č. 4378/09 ze 
dne 8.10.2009, pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Šumperka, a to budovy 
– objekt k bydlení č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 125/1, budovy – objekt k 
bydlení bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 378, budovy – objekt k bydlení bez 
č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 379, budovy – jiná stavba bez č.p./č.e. na 
pozemku parc. č. st. 380 a dále pozemků 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 stavbou 
deseti chatek  na podsadách na pozemku parc. č. 924, vše v katastrálním území 
Vernířovice u Sobotína, obec Vernířovice (areál Švagrov) 
Nájemce:  L. V., Nový Malín 111,  PSČ: 788 03 
 
Účel nájmu:  provoz stávajícího stravovacího a ubytovacího zařízení 
 
Doba nájmu:  neurčitá s účinností od 1.1.2010 
 
Nájemné: 7.000,--Kč/rok/celek (nízká výše nájmu je dohodnuta s ohledem na 
stávající stavebně technický stav předmětu nájmu) 
Nájemné v částce 7.000,--Kč/rok je v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozeno od daně. 
 
Ukončení nájmu: písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou  
 
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 právním právními 
předpisy (ukládání do vhodných nádob, odvoz, skládkování  apod.). 
 
Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, hospodařit 
s pronajatým majetkem pronajímatele se šetrností a odbornou péčí řádného 
hospodáře. 
 
Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu  nebo jeho části do podnájmu třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 
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Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup do jím užívaných prostor za 
účelem kontroly předmětu nájmu, a to po předchozí písemné výzvě pronajímatele 
učiněné nejméně tři dny předem. 
 
Nájemce nesmí zasahovat ani provádět opravy na zařízeních a stavebních 
konstrukcích bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, ledaže by  byl 
ohrožen život či zdraví osob nebo bezprostředně hrozila škoda na majetku. 
Nájemce je povinen neprodleně hlásit pronajímateli případnou nutnost oprav 
většího rozsahu, jinak je povinen uhradit škodu, která nesplněním této povinnosti 
vznikne. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele provádět 
stavební úpravy nebo měnit způsob užívání předmětných prostor nebo jejich částí.  
 
Nájemce je povinen dodržovat příslušné předpisy vztahující se k oblasti 
provozování stravovací a ubytovací kapacity. 
 
Nájemce je povinen vypracovat provozní řád pro areál Švagrova, a to v souladu s 
případnými požadavky hygienické stanice a dále s ohledem na stavebně-technický 
stav areálu řešit provoz provozními opatřeními. 
 
Předmět nájmu bude nájemci předán do nájmu ve stavu v jakém stojí a leží. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4578/09 MJP – zřízení věcného břemene průchodu v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita 
 u baseballového hřiště 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu přes pozemek p.č. 779/4 v 
k.ú. Dolní Temenice, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude 
zřízeno pro vlastníka p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Temenice. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněným z věcného břemene  je A. P.,  bytem Šumperk.  
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč včetně 

19% DPH s úhradou do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného  
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene, společně s dalšími 
oprávněnými z věcného břemene s tím, že  geometrický plán na vyznačení 
věcného břemene bude zadán povinným z věcného břemene. Šířka průchodu 
bude dána při hranicích p.p.č. 784/3 a 784/4 vše v k.ú. Dolní Temenice v 
rozsahu stávajícího využívání průchodu, k p.p.č. 784/1 bude šíře dána 2 m od 
hranice p.p.č. 784/1 a 784/3 vše v k.ú. Dolní Temenice 

- oprávněný z věcného břemene bude udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene na své náklady, společně s dalšími oprávněnými z věcného břemene 
bez nároku na  údržbu  sjednaného věcného břemene ze strany povinného 

- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do KN 

       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4579/09 MJP – zřízení věcného břemene průchodu v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita 
 u baseballového hřiště 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu přes pozemek p.č. 779/4 v 
k.ú. Dolní Temenice, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude 
zřízeno pro vlastníka p.p.č. 784/3 v k.ú. Dolní Temenice. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněným z věcného břemene  jsou M. a I. P.,  bytem Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč včetně 

19% DPH s úhradou do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného  
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene, společně s dalšími 
oprávněnými z věcného břemene s tím, že  geometrický plán na vyznačení 
věcného břemene bude zadán povinným z věcného břemene. Šířka průchodu 
bude dána při hranicích p.p.č. 784/1 a 784/4 vše v k.ú. Dolní Temenice v 
rozsahu stávajícího využívání průchodu, k p.p.č. 784/1 bude šíře dána 2 m od 
hranice p.p.č. 784/1 a 784/3, vše v k.ú. Dolní Temenice 

- oprávněný z věcného břemene bude udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene na své náklady, společně s  dalšími oprávněnými z věcného břemene  
bez nároku na  údržbu  sjednaného věcného břemene ze strany povinného 

- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do KN 

       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4580/09 MJP – zřízení věcného břemene průchodu v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita 
 u baseballového hřiště 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu přes pozemek p.č. 779/4 v 
k.ú. Dolní Temenice, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude 
zřízeno pro vlastníka p.p.č. 784/4 v k.ú. Dolní Temenice. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněným z věcného břemene  jsou J. a A. P.,  bytem Šumperk.  
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.950,--Kč včetně 

19% DPH s úhradou do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného  
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene, společně s dalšími 
oprávněnými z věcného břemene s tím, že  geometrický plán na vyznačení 
věcného břemene bude zadán povinným z věcného břemene. Šířka průchodu 
bude dána při hranicích p.p.č. 784/3 a 784/4 vše v k.ú. Dolní Temenice v 
rozsahu stávajícího využívání průchodu. 
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- oprávněný z věcného břemene bude udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene na své náklady, společně s dalšími oprávněnými z věcného břemene 
bez nároku na  údržbu  sjednaného věcného břemene ze strany povinného 

- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do KN 

       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4581/09 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 142/5 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.01.2007 do 02.02.2007 dle usnesení rady města č.255/07 ze dne 
11.01.2007  a podle usnesení ZM č. 218/07 ze dne 12.04.2007 a usnesení ZM č. 
785/08 ze dne 19.06.2008, kterým bylo schváleno  vydání p říslibu prodeje, schválit 
realizaci prodeje p.p.č. 142/5 o výměře 418 m2   v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Terezínská 7, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 35/2007/Vr –       

300,--Kč/m2, kupujícím byla  uznána sleva ve výši 70.000,--Kč za odstranění     
stávajícího oplocení a vybudování nového oplocení 

- kupující: J. K.,  podíl ve výši 1/3, P. K. , podíl ve výši 1/9, V. K., podíl ve výši 
1/9, E. K.,  podíl ve výši 1/9 a  J. P.,  podíl ve výši 1/3, všichni bytem Šumperk  

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

 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4582/09 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 3858/3, 3858/1, 5926/2, p.p.č. 1371/1, 1371/2 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o 
výměře 17 m2, st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, 
p.p.č. 1371/2 o výměře 22 m2 vše  v k,ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: dořešení majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného 

vlastníka  
- kupní cena: dle znaleckého posudku 47.950,--Kč, sjednáno  smlouvou o 

smlouvě budoucí kupní obch 145/2003ze dne 16.10.2003  
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 25.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4583/09 MJP –  zveřejnění pronájmu p.p.č. 1484/16, 1487/1, 1487/2, 1491/1 a 1491/2 
v k.ú.  Šumperk- areál Benátek 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 
1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 
18215 m2 a p.p.č. 1491/2 o výměře 1245 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu určitá od 01.01.2010 do 30.06.2010 
- pronájem bude sjednán dodatkem ke stávající nájemní smlouvě 

 
       Termín: 25.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4584/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4325/09 

ruší 
usnesení  RM č.  4325/09  ze dne  17.09.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4585/09 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
 p.p.č. 25/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uložení a správy   plynového vedení  přes p.p.č. 25/3  v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72, IČ: 277 68 961 
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 5.400,--Kč včetně  19 % DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

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

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

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4586/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene  přes p.p.č. 1140/7 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
optického kabelu přes pozemek p.č. 1140/7 v k. ú.  Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
Praha 7, IČ: 00007064 
ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 
61459445 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno částku ve výši 

7.106,--Kč včetně 19 % DPH, částka je vypočtena na základě usnesení RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 a GP č. 5121-234/2006 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5121-234/2006, který bude 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: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4587/09 MJP – odstranění stavby garáže na pozemku st.p.č. 4690 v k.ú. Šumperk, or. 
 ul. Pod Lesem 

schvaluje 
odstranění stavby garáže na pozemku st. p.č. 4690  o výměře 16 m2 v k.ú. 
Šumperk, která je  ve vlastnictví města Šumperk a ukládá odboru 
majetkoprávnímu zajistit její odstranění za maximální smluvní cenu  6.500,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4588/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4796/06 

ruší 
usnesení RM č. 4796/06 ze dne 1.6.2006, týkající se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v oprávnění nezbytného přístupu a příjezdu 
města Šumperk přes pozemek parc.č. 1649/1 ost.pl. v k.ú. Šumperk ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových ke stavbám ve vlastnictví města 
Šumperk, a to z důvodu přijetí jiného usnesení v této záležitosti.  
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4589/09 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek 
 parc. č. 1649/1 v k.ú. Šumperk, areál Luže 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění 
nezbytného přístupu a příjezdu oprávněného přes zatížený pozemek parc.č. 
1649/1 ost.pl. ke stavbám v jeho vlastnictví, umístěným na pozemcích st.p.č. 
6031, 4510 a 1765,  vše zast. pl. a nádvoří  v katastrálním území Šumperk a to 
v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3918-116/2004 ze dne 
15.4.2004, který bude nedílnou součástí smlouvy, za těchto podmínek: 
- povinný z věcného břemene: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 
- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem 

Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která činí 47.376 Kč splatnou do 30 

dnů ode dne platnosti  této smlouvy 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4590/09 MJP – dohoda spoluvlastníků k úpravám v domě Langrova 34 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody spoluvlastníků o udělení souhlasu k úpravám v jednotce č. 4 
v domě č.p. 155 na st.p.č. 471/1 v obci a k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účastníci smlouvy: 

1. Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 
2. K. a B. Ch.,  Šumperk 
3. R. L. a N. L.M.  Šumperk 
4. R. R.,  Šumperk 

- úpravy spočívají v odkrytí části společné střechy nad jednotkou č. 4 a 
vytvoření verandy na ploše jednotky č.4, v osazení oken v sušárně nad 
jednotkou č. 4 a v postavení lehké oddělovací přepážky sušárny 

- žádná z úprav nezmění plochu jednotek a tím ani vlastnické poměry na 
domě 

- cenu za úpravy v plném rozsahu hradí vlastníci jednotky č. 4 manželé L.   
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4591/09 MJP – zrušení pevné telefonní linky na rozhledně „Na Háji“ 

schvaluje 
zrušení pevné telefonní linky instalované v objektu rozhledny „Na Háji“ v k.ú.  
Hrabenov“. 
       Termín: 30.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4592/09 MJP – Nemocnice Šumperk – převod nevyčerpaných finančních prostředků 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z fondu investic roku 2009 
Šumperské nemocnice a.s. v celkové výši 2.966.570,--Kč do fondu investic roku 
2010. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4593/09 MJP – Nemocnice Šumperk – uzavření servisní smlouvy na servis systému 
 VZT 

schvaluje, 
aby servisní smlouvu na servis systému VZT jednotek (MaR) v areálu nemocnice 
Šumperk se společností MAREGS, spol. s r.o., IČ: 14617731, se sídlem J. 
z Poděbrad 29, 787 01 Šumperk, byla jménem Města Šumperk uzavřena 
společností  Šumperská nemocnice a.s., IČ: 47682795, se sídlem Nerudova 
640/41, 787 52 Šumperk. Servisní smlouva bude uzavřena po ukončení a předání 
díla, doba neurčitá, podmínky smlouvy v souladu s konaným výběrových řízením. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4594/09 MJP – Nemocnice Šumperk – změna plánu oprav na rok 2009 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2989/08 ze dne 4.12.2008 ve znění usnesení RM č. 
4283/09 ze dne 10.9.2008 a usnesení RM č. 4418/09 4419/09 ze dne 8.10.2009, 
kterým byl schválen a změněn plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk 
pro rok 2009 – dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve 
znění pozdějších dodatků. 
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             Výše nájmu v roce 2009 je po uplatnění inflace stanovena ve výši   
              12.559.213 Kč             
 

-  nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného   1.004.736 Kč 
-  fond oprav – 30 % z 92 % nájemného  4.366.343 Kč 
-  fond investic – 70 % z 92 % nájemného  7.188.134 Kč 
-  přesun fondu investic roku 2008 do roku 2009  1.584.981 Kč 
 
Fond investic: 
-  odstranění havárie kanalizačního řádu z roku 2008 – II. etapa  151.818 Kč 
-  chirurgický komplex – vybudování 3 ortopedických ambulancí  990.530 Kč 
-  výměna vyrovnávací nádrže rehabilitačního bazénu 145.000 Kč 
-  rekonstrukce soc. zařízení ve III. NP budovy F  450.000 Kč 
-  projekty  318.834 Kč 
 
Akce realizované v roce 2009 – finanční plnění v roce 2010 
-  instalace systému MaR (měření a regulace u klimatizačních jednotek chirurg. 

komplexu)  
 2.966.570 Kč 
-  rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení patologie

 900.000 Kč 
Akce přesunuta z plánu oprav na rok 2009 do plánu oprav na rok 2010 
-  rekonstrukce vybavení trafostanice  2.851.000 Kč 
 
            
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
          Ing. Peluhová 

 

4595/09 MJP – bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem, pásem zeleně                   
 a silničními ostrůvky, or. ul. Žerotínova a křižovatka ulic Žerotínovy               
 a  Jesenické 

doporučuje ZM  
schválit bezúplatný převod: 
- části pozemku p. č. 2047/1 o výměře 409 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 

plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/39 

- části pozemku p. č. 2047/1 o výměře 78 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/40 

- části pozemku p. č. 2047/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/41 

- části pozemku p. č. 2047/26 o výměře 367 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/46 

- části pozemku p. č. 2047/26 o výměře 154 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/47 



RM 85 – 19.11.2009 

 
24 

- části pozemku p. č. 2047/27 o výměře 115 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/48 

- části pozemku p. č. 2047/27 o výměře 128 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek p. č. 
2047/49 

vše v k. ú. Šumperk, a to z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, IČ: 6609460, ze správy majetku vykonávané Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
Hodolany, IČ: 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod chodníkem, pásem zeleně a silničními ostrůvky 
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4596/09 MJP – změna usnesení RM č. 2106/08 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2106/08 ze dne 17. 4.2008 týkající se zúžení p ředmětu 
zveřejnění o spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32 na pozemku p. č. 1892/13 o 
výměře 76 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32 na pozemku p. č.  1892/12 o 
výměře 100 m2 v k. ú. Vikýřovice, a to z důvodu jiného způsobu řešení 
majetkoprávních vztahů k těmto spoluvlastnickým podílům. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4597/09 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést spoluvlastnické podíly 
 v k.ú. Vikýřovice, podíly na pozemcích pod silnicí III. třídy 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o 
velikosti 3/32 na pozemku p. č. 1892/13 o výměře 76 m2 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 3/32 na pozemku p. č.  1892/12 o výměře 100 m2 v k. ú. Vikýřovice,  za 
těchto podmínek:  
 
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 

pod stavbou silnice III. třídy 
 

       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4598/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky za účelem přestavby 
okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 983/6 o výměře cca 
2 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, 
část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, část p.p.č. 987/4 o výměře cca 170 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o 
výměře cca 60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o 
výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 
360 m2, část p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 135 m2, 
p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33  
o výměře 334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 1093/45 o 
výměře cca 15 m2, část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 o 
výměře cca 30 m2, část p.p.č. 1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o 
výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 488 m2, p.p.č. 1093/53 o výměře 2 m2, 
část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 1093/59 o výměře 58 m2, p.p.č. 
1093/60 o výměře 24 m2, p.p.č. 1093/62 o výměře 183 m2, p.p.č. 1093/63 o 
výměře 39 m2, p.p.č. 1093/64 o výměře 8 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 12 m2, 
p.p.č. 1093/66 o výměře 1 m2, p.p.č. 1093/67 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1093/68 o 
výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. 

Jesenické EI/11, přilehlých komunikací a chodníků 
- doba nájmu: určitá do 31.12.2010 
- nájemné: paušální částka ve výši 2.500,--Kč k celku 
 

       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4599/09 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v budově 17. listopadu 3,5 
č.p. 1247, 1326 v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v I. NP v 
budovách č.p. 1247 a č.p. 1326 na ulici 17. listopadu 3 – 5 v Šumperku o celkové 
podlahové ploše 205 m² , podmínky: 
Účel nájmu:  prodejna spotřebního zboží 
Doba nájmu: neurčitá, počínaje dnem 1.1.2010 s výpovědní lhůtou 3 měsíce   
Nájemné:     216 000,--Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient míry inflace 

od roku 2011, v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o 
DPH 

Služby: cca 4 000,--Kč/rok 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 25.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4600/09 MJP – úprava nájemného o DPH v zákonné výši 

bere na vědomí 
u níže uvedených nájemců nebytových prostor úpravu nájemného o DPH 
v zákonné výši tak, aby celková výše nájemného zůstala nezměněna a to 
s účinností od 1. 4. 2009, tj. od data registrace Města Šumperk jako plátce DPH  
 

nájemce adresa NP roční poplatek 

P. Č. Jesenická 31, Šumperk Prostor pro umístění 
nápojového automatu 6 168 Kč 

K. P.  8. května 39, Šumperk garáž 2 805 Kč 
 
  

4601/09 MJP – příslib prodeje p.p.č. 2346, st.p.č. 469/2, st.p.č. 454/2, včetně stavby 
občanského vybavení bez čp., část p.p.č. 276/9 a část p.p.č. 2347, včetně 
porostů na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk, dostavba ul. Langrovy – naproti 
hotelu HANSA   

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.10.2009 do 02.11.2009 dle usnesení rady města č.4398/09 ze 
dne 08.10.2009, schválit vydání příslibu 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 a oplocení 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: SAN-JV s.r.o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 
- 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  
- budoucí kupující se zavazuje, že  odkoupí samostatnou kupní smlouvou 

inženýrské sítě – přípojka vody a kanalizace a chránička na teplovod a 
elektriku, smlouva bude uzavřena společně se smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní, pokud nebude uzavřena kupní smlouva na převod vlastnických práv k 
inženýrským sítím, od svého záměru vydat příslib prodeje dle tohoto usnesení 
budoucí kupující odstoupí, tj. usnesení bude zrušeno v plném rozsahu 

- 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 



RM 85 – 19.11.2009 

 
27 

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. Smlouva bude uzavřena na 
základě výzvy budoucího kupujícího, po odsouhlasení rozsahu prací odborem 
RÚI 

- budoucí prodávající se zavazuje, že uzavře s budoucím kupujícím  smlouvu dle 
§ 51 zák.č. 40/1964 Sb. na výstavbu   parkovacího domu a polyfunkčních 
domů po odsouhlaseném projektu zamýšlené výstavby s odborem RÚI  

- 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 bez kompenzace 
nákladů spojených  s přípravou projektové dokumentace ke stavbám, které 
budou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu v 
případě  neuzavření smlouvy podle § 51 OZ – smlouva s právem provést 
stavbu – úprava vodního toku na p.p.č. 2159/5 a právem provést stavbu 
polyfunkčních domů a parkovacího domu na p.p.č. 2346 , st.p.č. 469/2, st.p.č. 
454/2,  p.p.č. 276/9 a p.p.č.  vše v k.ú. Šumperk bez kompenzace nákladů 
spojených  s přípravou projektové dokumentace ke stavbám, které budou 
předmětem smlouvy dle § 51 OZ 

- 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 O1 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: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4602/09 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit p.p.č. 2346, st.p.č. 469/2 a část 
p.p.č. 276/9, vše v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vypůjčit  p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 o 
výměře 320 m2,  část p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2  vše v k.ú. Šumperk za 
účelem možnosti požádat si o vydání rozhodnutí ke kácení  stromů a kácení 
provést výhradně na náklady vypůjčitele. Smlouva bude uzavřena  po vydaném 
pravomocném územním rozhodnutí k výstavbě na dotčených pozemcích. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4603/09 MJP – uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – garáží  
v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – garáží a dílen – 
v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku, uzavřených mezi Městem Šumperk a 
nájemci – fyzickými osobami – neplátci DPH, uvedenými v příloze usnesení č. III.  
Dodatky budou obsahovat: 
- přesné rozdělení pronajatých prostor na garáž a dílnu 
- úpravu nájemného u prostoru garáže o DPH v zákonné výši tak, aby celková 

výše nájemného zůstala beze změny 
Změny budou provedeny s účinností od data registrace Města Šumperk jako 
plátce DPH.  
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4604/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1004/09 ze dne 29.1.2009, kterým byly schváleny „Zásady 
pro prodej ...“  a usnesení ZM č. 1303/09 ze dne 6.8.2009 o změně „Zásad pro 
prodej ...“  z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4605/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit nové „Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka“ s nabytím účinnosti ode dne schválení. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4606/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

ruší 
usnesení RM č. 4411/09 ze dne 8.10.2009 týkající se předložení koncepce 
prodeje bytového a  nebytového fondu ve vlastnictví města  Šumperka  s návrhem 
kupní ceny pro prodej bytů a nebytových prostor. 
 
       Termín: 19.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4607/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit záměr týkající se dalšího prodeje bytového  a nebytového fondu ve 
vlastnictví města Šumperka s návrhem kupní ceny pro prodej bytů a nebytových 
prostor včetně přílohy č.I „Seznam bytových domů a nebytových prostor určených 
ponechat v majetku města“ a přílohy č.II „Seznam bytových domů a nebytových 
prostor určených k prodeji“. 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4608/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka  

doporučuje ZM 
nezařadit objekt Hlavní třída 289/12, Šumperk, se třemi byty a se třemi nebytovými 
prostory do dalšího prodeje bytového a nebytového fondu a ponechat nadále 
v majetku města Šumperka. 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4609/09 MJP – prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka  

doporučuje ZM 
nezařadit objekt Gen. Svobody 245/7, Šumperk, s pěti byty a se dvěma 
nebytovými prostory do dalšího prodeje bytového a nebytového fondu a ponechat 
nadále v majetku města Šumperka. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4610/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. 
Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes pozemek ve ZJE původ PK 
p.č. 1327  v  k.ú.  Horní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461, DIČ CZ00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. H.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

vodovodní přípojky zálohu ve výši  640,--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 budoucí smlouvě 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 dodrží podmínku MěÚ, odboru RÚI, a 
to, že provedení stavby vodovodní přípojky bude zkoordinováno s projektovou 
dokumentací – Regulace potoka Temence vypracované firmou AQUATIS Brno, 
která je k nahlédnutí na odboru RÚI, hloubka uložení p řípojky bude min. 1,20 
m, veškeré náklady spojené s nedodržením jmenovaného projektu bude hradit 
investor přípojky 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s.: 
- vodovodní přípojka přes vodní tok Temenec bude provedena podkopem 

min. 1 m hlubokým a vedení přípojky bude uloženo do chráničky 
- investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s. k fyzickému 

předání veřejného prostranství před zahájením stavebních prací  
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem komunikací, 

tj. PMŠ, a.s., smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 01/2008 města 
Šumperka 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4611/09 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor ve dvorním traktu budovy 
Hlavní třída 12, č.p. 289 na ul. Hlavní tř. 12, č.p. 289, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se ve 
dvorním traktu budovy č.p. 289 na ulici Hlavní třída 12 v Šumperku o celkové 
podlahové ploše 73,8 m², stávající užívání prodejna a kancelář 
Podmínky: 
Doba nájmu: neurčitá, počínaje dnem 1. 1. 2010  s výpovědní lhůtou 3 měsíce   
Nájemné:  min. 45.000,--Kč/rok/celek  
  v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
  možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2011 
Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu 

pronájmu 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Náklady spojené s případnou změnou užívání prostor nese budoucí nájemce  
Zájemce doloží v uzavřené obálce, označené názvem „Pronájem nebytových 
prostor – Hlavní třída“, nabízenou roční cenu pronájmu, záměr využití pronajatých 
prostor, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně osvědčení o 
registraci plátce DPH.  
V případě více zájemců rozhodne nejvyšší nabídka ročního nájmu. 
 
       Termín: 25.11.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4612/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 227/1 v k.ú. 
Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 227/1 o výměře cca 
145 m2 v k. ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada a příjezdová komunikace 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 227/1 

v k. ú. Horní Temenice uhradí kupující 
- prodej bude realizován až po ukončení soudního sporu mezi vlastníkem 

pozemku p. č. 1212 v k. ú. Horní Temenice a vlastníky p.p.č. 243 v k. ú. Horní 
Temenice, popř. po uzavření dohody o mimosoudním vypořádání 

- prodej bude realizován za podmínky, že vlastník pozemku p. č. 1212 v k.ú. 
Horní Temenice jako budoucí prodávající uzavře s městem Šumperk jako 
budoucím kupujícím smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, za základě 
které se budoucí prodávající zaváže odprodat budoucímu kupujícímu část 
pozemku p.č. 1212 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Horní Temenice za kupní cenu ve 
výši 120,--Kč/m2  

       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4613/09 MJP – změna usnesení RM č. 4519/09, etapa 2a SELECT SYSTÉM, s.r.o. 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4519/09 ze dne 05.11.2009, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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  
Změna usnesení spočívá ve zúžení předmětu práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, a  to o p.p.č. 307/1 a p.p.č. 307/4 v k.ú. Šumperk. 
Ostatní text zůstane beze změny. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4614/09 Obecně závazná vyhláška č. xx/2009, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém 
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Šumperka 
(vyhláška o odpadech) 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2009, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání 
se stavebním odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška o 
odpadech). 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4615/09 Obecně závazná vyhláška č. xx/2009 o spalování rostlinných materiálů 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. xx/2009 o spalování rostlinných materiálů. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4616/09 Romská problematika 

bere na vědomí 
informaci o řešení romské problematiky ve městě Šumperku v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí. 

 



RM 85 – 19.11.2009 

 
33 

 

4617/09 Prevence kriminality – změna ve složení pracovní skupiny prevence 
kriminality 

doporučuje ZM 
schválit změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality na období let 
2008-2011 s účinností od 1.12.2009. 
 

Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

4618/09 Časový a obsahový program RM na I. pololetí 2010 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2010. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
  

4619/09 Časový a obsahový program ZM na I. pololetí 2010 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2010. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4620/09 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 10.12.2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.    Ing. Petr Suchomel v.r. 
       starosta          2. místostarosta    

 



Příloha č. I.
Seznam majetku určeného k ponechání v majetku Města Šumperk,
aktualizace k 19.11.2009
** Seznam domů v majetku Města Šumperk ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení

1) seznam domů 100 % vlastnictví 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 878 Balbínova 17 8 0 8
2. 879 Balbínova 19 6 0 6
3. 1274 Banskobystrická 41 12 0 12
4. 1275 Banskobystrická 43 12 0 12
5. 1276 Banskobystrická 44 12 0 12
6. 1278 Banskobystrická 48 9 0 9
7. 1279 Banskobystrická 50 12 0 12
8. 455 Čsl.armády 22 65 0 65

9.

269 Denisova 2 6 0 6
k datu 1.1.2018 převod 
na Pramet, 
a.s.,Šumperk nebo 
jeho právního nástupce

10. 254 Gen.Svobody 1 3 0 3
11. 245 Gen.Svobody 7 5 0 5
12. 40 Gen.Svobody 10 3 0 3
13. 289 Hlavní třída 12 3 0 3
14. 2 Hlavní třída 23 6 0 6
15. 1571 Jeremenkova 19 23 0 23
16. 1312 Lidická 75 14 0 14
17. 1313 Lidická 77 14 0 14
18. 1620 nám.Míru 3 8 0 8
19. 291 nám.Míru 26 6 0 6
20. 1247 17.listopadu 3 3 0 3
21. 1326 17.listopadu 5 4 0 4
22. Temenická 109 24 0 24
23. 2722 Zahradní 33 23 0 23
24. 2707 Zahradní 35 23 0 23
25. 2708 Zahradní 37 23 0 23

CELKEM 327 327

2) seznam bytových domů, ve kterých Městu zůstal majetkový podíl 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 1277 Banskobystrická 46 9 1 8 prodej 1991

CELKEM 9 1 8

3) seznam domů s budoucími kupními smlouvami (nájemní vztah na dobu 20 let) 
        (nájemníci současně splácejí kupní cenu) 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 2958 nám. J. Zajíce 13,14 80 0 80 do r. 2022
2. 1743 Vrchlického 23 17 0 17 do r. 2019

CELKEM 97 97
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3 A) ** seznam domů s budoucimi kupními smlouvami  (nájemní vztah na dobu 20 let),
         (nájemníci současně splácejí kupní cenu):
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 2922 Prievidzská 25,27 24 do r. 2021
2. 2994 Prievidzská 29 12 do r. 2023

CELKEM 36

4) služební byty 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. Hl.třída 31 1 1 Obch.akademie
2. Jeremenkova 52 1 1 MŠ
3. Dr. E. Beneše 1 1 I. ZŠ
4. 8. května 63 1 III. ZŠ
5. Sluneční 38 1 IV. ZŠ
6. Vrchlického 22 1 V. ZŠ
7. Šumavská 21 1 VI. ZŠ
8. Komenského 9 1 Komunitní centrum

CELKEM 8

4 A) ** služební byty ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení města
p.č. č. pop. ulice č.o. bytů poznámka
1. Žerotínova 1 Tyršův stadion
2. Temenická 135 1 Hasičská zbrojnice
3. Masarykovo nám. 3 2 Kino OKO

CELKEM 4

5) byty se sociální službou 
p.č. ulice č.o. m2 bytů poznámka
1. 2364 Gagarinova 5 897 18 ubytovna
2. 2376 Gagarinova 11 897 19 DPS
3. 2377 Gagarinova 13 897 18 DPS
4. 2924 Temenická 35 36 DPS
5. 908,285 Zábřežská 48+48A 597 14 ubytovna
6. 2336 Bohdíkovská 24 33 DPS
8. 3045 Temenická 104 8 DPS

CELKEM 3288 146

6) nebytové prostory 
skupina I. - nebytové prostory v obytných domech:
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Čsl. armády 22 3 střecha
2. Gen. Svobody 1 43
3. Gen. Svobody 1 43
4. Gen. Svobody 7 99
5. Gen. Svobody 7 93
6. Gen. Svobody 10 141
7. Hlavní třída 12 16
8. Hlavní třída 12 29
9. Hlavní třída 12 40
10. Hlavní třída 12 40
11. Hlavní třída 23 135
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12. Hlavní třída 27 128
13. Hlavní třída 27 80
14. Komenského 2 134
15. Komenského 2 21
16. Kozinova 13 98
17. nám. Míru 26 178
21. 17. listopadu 3 185
22. 17. listopadu 5 66
27. Temenická 35 263
28. Bohdíkovská 24 kotelna - Sateza
29. Bohdíkovská 24 kavárnička-PONTIS
30. Temenická 104 ošetřovna

CELKEM 1835

skupina II. - nebytové prostory v samostatných domech 
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. gen. Krátkého 3A 1249
2. Hlavní třída 22 7063 Muzeum
3. Jesenická 61 260
4. Kladská 1 453 Geschader
5. 8.května 22 524
6. rozhledna na Háji 135
7. Temenická 5 1162 knihovna+ kul. zař.
8. Zemědělská 20 609  mimo budovu restaurace a šatenkoupaliště
9. Radniční Klášterní kostel
10. Komenského 9 Komunitní centrum
11. kaple sv. Anny Horní Temenice
12. kaple Svaté Rodiny Dolní Temenice
13. turistický areál Švagrova Vernýřovice u Sobotína
14. hala Lombard 385 Hala na Lužích

CELKEM 11840
skupina II. A) ** - nebytové prostory v samostatných domech - správce provozovatel 
p.č. č. pop. ulice č.o. poznámka
1. Masarykovo nám. 3 kino OKO
2. Sady 1. máje 1 jižní křídlo - DK
3. Temenická 135 Hasičská zbrojnice

4. Žerotínova
Tyršův stadion - 
soubor budov a hal

5.
provozní budovy na 
městském hřbitově

skupina III - vnitro 
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Jesenická 31 3074 Městský úřad
2. nám. Míru 1 2570 Městský úřad
3. Lautnerova 1 Městský úřad
4. Bří. Čapků 35 534 MěÚ - spisovna

CELKEM 6178

skupina IV. - školství 
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. 28.října 1 2181 SOŠ PP
2. Hlavní třída 31 4569 Obchodní akademie
3. Kladská 2 2852 SZŠ
4. Langrova 34 752 ZUŠ
5. 17. listopadu 2 1168 DDM - vila Doris
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6. Temenická 61 674 Schola Viva
7. Třebízského 1 1347 spec. ZŠ
8. Žerotínova 11 1344 ZUŠ
9. nám Míru 20 MDDM
10. Hraběšice 39

CELKEM 14887

skupina IV. A)** - školství - které jsou ve správě provozovatelů
p.č. ulice č.o. poznámka
1. Dr. E. Beneše, Žerotínova 1,  3 I. ZŠ
2. 8. května 63 III. ZŠ
3. Sluneční 38 IV. ZŠ
4. Vrchlického, Puškinova 22, 33 V. ZŠ
5. Šumavská 21 VI. ZŠ
6. Nerudova 4 B MŠ - Pohádka
7. Jeremenkova 52 MŠ - Pohádka
8. Evaldova 25 MŠ - Sluníčko
9. Gen. Krátkého 28 MŠ - Sluníčko
10. Vrchlického 19 MŠ - Sluníčko
11. Šumavská 15 MŠ - Sluníčko
12. Prievidzská 1 MŠ - Veselá školka
13. Temenická 61 MŠ - Veselá školka
14. Zahradní 17 A MŠ - Veselá školka

skupina V. - zdravotnictví 
p.č. ulice č.o. m2 poznámka

1.
Historický majetek v 
areálu nemocnice 41 3000 *****
CELKEM 3000

*****  areál nemocnice Šumperk - jedná se o historický majetek + 150 lůžek
         + převedený majetek Olomouckým krajem

skupina VI. - nebytové prostory, ze kterých se nevybírá nájemné
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Komenského 16 34 průjezd
2. nám. Republiky 3 207 sklad CO

CELKEM 241

skupina VII. - nebytové prostory - garáže
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Jesenická 31 19 město bez nájmu
2. Jesenická 31 18 město bez nájmu
3. Jesenická 31 19 město bez nájmu
4. Jesenická 31 18 město bez nájmu
5. Jesenická 31 19 město bez nájmu
6. Jesenická 31 18 město bez nájmu
7. Jesenická 31 19 město bez nájmu
8. Jesenická 31 18 město bez nájmu
9. 8. května 39 17
10. Temenická 109 27
11. Temenická 109 23
12. Temenická 109 22
13. Temenická 109 27
14. Temenická 109 27
15. Temenická 109 22

MDDM - tábornická základna
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16. Temenická 109 22
17. Temenická 109 32
18. Temenická 109 32

CELKEM 399
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Příloha č. II – seznam majetku určeného k prodeji 
 
domy určené k prodeji     
        
č.pop. ulice č.o. bytů výměra bytů m2 cena potřebné opravy 

1763 Jesenická 55 38 2083 10 157 874 
zateplení, střecha, 
výtah 

2322 Kmochova 2 77 4256 20 754 639 balkóny, osvětlení 
  CELKEM   115 6 339 30 912 514   

 
 
 
nebytové prostory určené k prodeji     

        
č.pop. ulice č.o. výměra NP m2 roční nájem cena poznámka 

 M.R.Štefánika 5 90,2  188 789 902 000 byty prodány, mimo centrum 
 M.R.Štefánika 22 75,6  170 977 756 000 byty prodány, mimo centrum 
 M.R.Štefánika 22 55,5  86 964 555 000 byty prodány, mimo centrum 
 17. listopadu  7 46,0  18 400 460 000 byty prodány 
 17. listopadu 7 38,0  22 800 380 000 byty prodány 
 CELKEM  305,3  487 930 3 053 000  

 
 
 
 



Maňura Jan 101 26,7 165,00 4 406,00 7,30 1 205,00 19,40 3 201,00 2 668,00 533,00
Slavík Petr 102 23,3 190,00 4 427,00 7,30 1 387,00 16,00 3 040,00 2 533,00 507,00
Miková Bohuslava 104 22,4 190,00 4 256,00 6,40 1 216,00 16,00 3 040,00 2 533,00 507,00
Ščambura Dušan 105 27 190,00 5 130,00 4,60 874,00 22,40 4 256,00 3 546,00 710,00
Všetíček Petr 106 27,2 190,00 5 168,00 7,80 1 482,00 19,40 3 686,00 3 072,00 614,00
Trávníčková Olga 107 22,4 165,00 3 696,00 6,40 1 056,00 16,00 2 640,00 2 200,00 440,00
Šimurda Zdeněk 108 22,4 165,00 3 696,00 6,40 1 056,00 16,00 2 640,00 2 200,00 440,00
Černý Zdeněk 109 31,9 190,00 6 061,00 9,10 1 729,00 22,80 4 332,00 3 610,00 722,00

4 473,00

dílna 
výměra

garáž 
výměranájemce prostor výměra 

celkem/m²
nájemné/Kč

/m²
nájemné 

celkem/Kč
dílna 

nájem
garáž 
nájem

Příloha č. III

z toho 
nájem/rok

z toho 
DPH/rok 2010

Celkem 

Seznam nájemců garáží - Temenická 109, Šumperk


