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       Spis. zn.: 103825/2009 
Č.j.: 105812/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 86. schůze Rady města Šumperka ze dne 03.12.2009 
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. 

4621/09 Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku 

schvaluje 
„Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku“  s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severomoravského kraje, 
územním odborem služby kriminální policie a vyšetřování a územním odborem 
vnější služby Šumperk. 
       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  

4622/09 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 13, odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb.,                      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2010 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2010. 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

4623/09 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
stanovit v souladu s ustanovením § 13, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31.12.2009  

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 
2009 

- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 

       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel 
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4624/09 Účetní odpis pohledávek 

doporučuje 
správci daně účetní odpis pohledávek: 
 
Městská policie 234.931,42 Kč 
Odbor dopravy 1.467.559,28 Kč 
Odbor správní a vnitřních věcí 122.090,89 Kč 
Odbor sociálních věcí 154.007,00 Kč 
Odbor životního prostředí 21.750,00 Kč 
Odbor živnostenský 9.065,42 Kč 
Odbor finanční a plánovací 54.678,00 Kč 
C e l k e m              2.064.082,01 Kč 

 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 

       

4625/09 Účetní odpis pohledávek 

schvaluje 
účetní odpis pohledávky za vyklizení bytu ve výši 7.702,80 Kč. 
 

Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová  

4626/09 Účetní odpis pohledávek 

doporučuje ZM  
doporučit správci daně účetní odpis pohledávek: 
Odbor sociálních věcí           268.366,00 Kč 
Odbor finanční a plánovací      400.260,00 Kč 
Odbor životního prostředí        117.650,00 Kč 
Odbor výstavby                       500.000,00 Kč 
Odbor dopravy                          26.000,00 Kč 
C e l k e m                                  1.312.276,00 Kč 
 

Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel  

4627/09 Pohledávky do výše 300,--Kč 

schvaluje 
neuplatňovat pohledávku v samostatné působnosti města u příslušného soudu do 
výše 300,--Kč z důvodu nehospodárnosti s účinností od 1.1.2010. 
 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4628/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2009 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami městské policie dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4629/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2009: 
příjmy ve výši:        - 7.000 tis. Kč 
výdaje ve výši:       - 6.916 tis. Kč 
 
příjmy celkem:      988.847 tis. Kč 
výdaje celkem:     936.490 tis. Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4630/09 Projekt modernizace vzdělávání na základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1  

schvaluje 
podání žádosti ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 o dotaci na projekt „Modernizace 
vzdělávání na základní škole“ v rámci Regionálního operačního programu: Střední 
Morava, osa 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj 
měst, podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4631/09 Projekt modernizace vzdělávání na základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1  

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat částku 2.360.000,--Kč, z toho 318.600,--Kč jako 
příspěvek zřizovatele a částku 2.006.000,--Kč jako půjčku určenou k financování 
projektu „Modernizace vzdělávání na základní škole“ ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 
1, do návrhu rozpočtu města na rok 2011 v případě úspěšnosti tohoto projektu. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
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4632/09 Projekt “Kolik  jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“ na základní škole 
Šumperk, 8. května 63“ 

schvaluje 
podání žádosti ZŠ Šumperk, 8. května 63 o dotaci na projekt „Kolik jazyků znáš, 
tolikrát jsi člověkem – modernizace výuky na základní škole se zaměřením na 
výuku cizích jazyků“ v rámci Regionálního operačního programu: Střední Morava, 
osa 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, 
podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4633/09 Projekt “Kolik  jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“ na základní škole 
Šumperk, 8. května 63“ 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat částku 2.360.000,--Kč, z toho 318.600,--Kč jako 
příspěvek zřizovatele a částku 2.006.000,--Kč jako půjčku určenou k financování 
projektu „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem – modernizace výuky na základní 
škole se zaměřením na výuku cizích jazyků“ ZŠ Šumperk, 8. května 63 do návrhu 
rozpočtu města na rok 2011 v případě úspěšnosti tohoto projektu. 
 
       Termín:  31.12.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

4634/09 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly interního 
auditu a kontroly na místě konané u Základní školy pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, 787 01 Šumperk 

doporučuje ZM  
uložit odvod do rozpočtu města části poskytnuté veřejné finanční podpory v roce 
2008 na pokrytí výdajů souvisejících s provozem a činností organizace ve výši 
2.000,--Kč u Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské 
školy logopedické Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk, IČO: 
25827707, a to z důvodu porušení čl. IV. Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Šumperka na rok 2008 a obecných podmínek pro poskytování 
veřejné finanční podpory (mimo systém grantů a dotací) z rozpočtu města 
Šumperka. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4635/09 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly interního 
auditu a kontroly na místě konané u Základní školy pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, 787 01 Šumperk 

doporučuje ZM 
neuplatnit sankci neposkytnout veřejnou finanční podporu v následujících třech 
letech v souladu s obecnými podmínkami pro poskytování veřejné finanční 
podpory (mimo systém grantů a dotací) z rozpočtu města Šumperka. 
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4636/09 Rozšíření parkoviště na ul. Jugoslávské 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAXW/82/09 ze dne 1.10.2009, 
uzavřené s firmou STRABAG, a.s., na akci „Rozšíření parkoviště na ul. 
Jugoslávské“ na změnu termínu dokončení stavby – do 30.4.2010. 
 
       Termín: 21.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4637/09 MJP - žádost společnosti TELO, a.s., o vydání souhlasu s investičním 
záměrem výrobny elektrické energie z OZE v areálu společnosti Pars nova, 
a.s. 

souhlasí  
s investičním záměrem  výstavby výrobny elektrické energie z OZE v areálu 
společnosti Pars nova, a.s., v Šumperku společnosti TELO, a.s., se sídlem 
v Šumperku, Bří. Čapků 3, IČ 47675870.  
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4638/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 92/1 a další v k.ú. Horní 
Temenice, or. ul. Bohdíkovská a Potoční 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
- vodovodní přípojky přes p.p.č. 1370/1 a pozemek ve ZJE původ  GP p.č.  1184 

v k.ú. Horní Temenice 
- dešťové  kanalizační přípojky přes pozemek  p.č.  92/1 v k.ú. Horní Temenice 
- splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 92/1 a pozemek ve ZJE původ GP 

p.č.  1184 v k.ú. Horní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene (vlastník pozemku st. p.č. 441, p.p.č. 92/6 a p.p.č. 
1307/2 v k.ú. Horní Temenice): 
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UNING s.r.o., se sídlem Terezínská 3101/1, Šumperk., PSČ 787 01, IČ: 25899902 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 3.900,--Kč, skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 786-160/2009, částka činí   1.260,--Kč 
včetně  19 % DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  přeplatek  
ve výši 2.640,--Kč včetně 19 % DPH, který bude vrácen straně oprávněné 
z věcného břemene 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. 786-160/2009 

- 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: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4639/09 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 2923/8 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2009 nájem bytu č. 2923/8, 1+k.k. ve III. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 se stávajícím 
nájemcem paní D. K.,  bytem Šumperk,  který užívá na základě nájemní smlouvy 
ze dne 30.6.2006 uzavřené s pronajímatelem - městem Šumperk, IČ 00303461, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93. 
Současně RM schvaluje uzavřít k bytu 2923/8 nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako 
pronajímatelem na straně jedné a D. K. ml.,  bytem  Šumperk,jako nájemcem na 
straně druhé, a to za stejných podmínek s účinností od 1.1.2010. 
 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4640/09 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 2923/8 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody mezi paní D. K.,  bytem Šumperk,  na straně jedné a  
městem Šumperkem na straně druhé, kterou se ke dni 31.12.2009 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu 
na společných prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 30.6.2006, ve 
znění pozdějších dodatků,  na budoucí převod bytu č. 2923/8 ve III. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27. 
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Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem D. K. ml.,  bytem  Šumperk. Smlouva 
bude uzavřena s účinností od 1.1.2010. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27, včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem. 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4641/09 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, lokalita 
pekárny „Skřivánčí dvůr“ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část p.p.č. 1662/1 o výměře cca 55782 m2 
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel pronájmu: zemědělské využití 
- doba pronájmu: určitá od 01.01.2010 do 31.08.2010 
- sazba nájemného: dohodou 2.000,--Kč/k celku  
 
       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4642/09 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 9/3 v k.ú. Šumperk, ul. Šumavská,          
u SCHOLY VIVA 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 9/3 o výměře cca 250 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zrušení chodníku, sjednocení vlastnictví 
- kupní cena:  300,--Kč, včetně zpevněné asfaltové plochy  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
 
       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4643/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1659/2 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. 8. května, Jeremenkova, Bachmačská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1659/2, p.p.č. 2281, p.p.č. 2133/1, p.p.č. 1609/1, p.p.č. 
1609/3, p.p.č. 1609/5, p.p.č. 2222/1, p.p.č. 1658/1, p.p.č. 2222/2, p.p.č. 1609/2, 
p.p.č. 1560/1,  p.p.č. 2288, st. p.č. 1048, st. p.č. 2050, st. p.č. 2136, st.p.č. 1897 
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  opravy zemního 
elektro vedení NNk na jmenovaných pozemcích, a to pro stavebníka  společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČ: 
27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací  
- pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění a vyrovnání 

vzniklých nerovností při provádění stavebních prací, manipulaci a dopravě 
- stavebník provede opravu stávajícího zemního elektro NNk vedení v původní 

trase v souvislosti s usnesením RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009  bod C. 
písmeno a) 

- v případě nedodržení podmínek stanovených MěÚ, odborem strategického 
rozvoje, ÚP a investic a Podniků města Šumperka, a.s.,  bude použito 
přiměřeně ustanovení o smluvní pokutě dle bodu E) usnesení RM č. 3568/09 
ze dne 16.04.2009, a to v případě, že smluvní partner provede opravu v jiné 
trase, než je uvedeno v PD a vedením budou dotčeny jiné pozemky než jsou 
citované v usnesení 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., a to:  
- stavebník – investor  vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s., 

k fyzickému předání pozemku dotčeného stavbou před zahájením 
stavebních prací 

- po celou dobu výstavby bude prováděno čištění a úklid komunikací a 
travnatých ploch v okolí staveniště 

- konečná úprava povrchů komunikací a veřejné zeleně bude provedena dle 
přílohy ke smlouvě o výpůjčce místní komunikace uzavřené se správcem 
komunikací tj. PMŠ, a.s., Slovanská 2 

- záruční lhůta na prováděné dokončovací práce  na překopech komunikací a 
zeleně  bude v délce 36 měsíců 

- před zahájením prací je stavebník – investor povinen zjistit a vytýčit 
všechna podzemní vedení v místě stavby 

- před zahájením prací je nutné provést vytýčení veřejného osvětlení – firma 
ELEKTROSLUŽBY Šumperk, s.r.o.  

- veškeré výkopové práce v dotyku se vzrostlou zelení budou provedeny 
ručně 

- nové kabelové vedení bude položeno do chrániček 
- veškerá křížení stávajících místních komunikací s přilehlými chodníky bude 

provedeno  protlakem 
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- stavebník – investor je povinen před započetím stavby uzavřít s se 

správcem komunikací tj. Podniky města Šumperka, a.s. smlouvu o nájmu 
pozemků dle OZV č. 01/2008 města Šumperka 

- stavební práce budou provedeny dle PD – říjen 2009 
- stavebník – investor na své náklady nechá vyhotovit zaměření skutečného 

stavu stavby včetně zákresu hranic parcel a včetně zaměření výškopisu 
před zahrnutím, které doloží do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací 

- stavebník - investor doloží do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací 
zaměření skutečného stavu v elektronické podobě (formát SHP nebo DGN) 

- stavebník – investor upozorní obyvatele domů na st. p.č. 1048, st. p.č. 
2050, st. p.č. 2136 a  st. p.č. 1897 v k.ú. Šumperk  o přerušení elektrické 
energie minimálně 7 dnů předem 

- stavebník - investor  křížení stávajících místních komunikací provede  
protlakem v hloubce 1,2 m a v chráničce, v zelených plochách uloží kabely 
do hloubky 0,8 m 

- stavebník – investor doloží doklad, že stávající vedení bylo demontováno a  
doklad o uložení starého vedené (dle příslušných předpisů o odpadech) 

 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4644/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu služebního bytu  v  Šumperku na ulici Sluneční 
2692/38 s nájemcem A. M.,  bytem Šumperk, ke dni podpisu protokolu o p ředání a 
převzetí bytu. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4645/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Šumperk se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. a Z. D.,   
oba bytem Staré Město,  jako nájemci na straně druhé, k bytu č. 1 o velikosti  1+3 
obytných místností v 1. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici 
Zahradní 2722/33,  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 



RM 86 – 03.12.2009 

 
10 

 

4646/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01. 01. 2010, jejímž předmětem bude 

ubytovací buňka č. 1743/15 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem      
M. S., bytem Šumperk,  a to na dobu určitou do 31. 12. 2010. Výše nájemného 
727,--Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 90,--Kč/měsíc + 
úhrada za služby spojené s užíváním ubytovací buňky 

  
- uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.01.2010, jejímž předmětem bude 

ubytovací buňka č. 1743/16 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem      
R. J.,  bytem Šumperk,  a to na dobu určitou do 31.12.2010. Výše nájemného 
1.672,--Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 107,--Kč/měsíc 
+ úhrada za služby spojené s užíváním ubytovací buňky 

 
- uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01. 01. 2010, jejímž předmětem bude 

ubytovací buňka č. 1743/17 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s paní M.  P.  
bytem Šumperk,  a to na dobu určitou do   31.12.2010. Výše nájemného 
1.280,--Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 107,--Kč/měsíc 
+ úhrada za služby spojené s užíváním ubytovací buňky 

 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4647/09 MJP – pronájem nebytového prostoru Gen. Krátkého 3A, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   12.11.2009  do 1.12.2009  dle usnesení rady města č.  4513/09 ze 
dne 5.11.2009, pronájem nebytových prostor, nacházejících   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.  
 
Nájemce: R.M.S. Podlahy spol. s r.o., Linhartova 1, 787 01 Šumperk,              

IČ 64612813 
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 k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě 
služby:  zálohy na služby, spojené s nájmem 12 000,--Kč/rok 
záloha:   3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
výpovědní lhůta: 1 měsíc 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4648/09 MJP – změna usnesení č. 4279/09, pronájem garáže v objektu Temenická 
2795/109 v Šumperku  

schvaluje 
změnu usnesení č. 4279/09 ze dne 10. 9. 2009, spočívající v rozdělení celkového 
ročního nájemného ve výši 6.061,--Kč za pronájem garáže s dílnou na samostatné 
nájemné za garáž a dílnu  
 
Nájemné: Dílna: 1.730,--Kč/rok, nájemné je v souladu s ustanovením § 56, 

odst. 3 zák.  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, osvobozeno od daně. 
Garáž: 4.332,--Kč/rok, výše nájemného  je stanovena včetně  DPH 
v platné sazbě  

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4649/09 MJP – turistická základna Švagrov – výpůjčka movité věci 

schvaluje 
výpůjčku lůžkovin a povlečení nájemci Turistické základny Švagrov. 
 
Vypůjčitel:      L. V.,  Nový Malín, PSČ: 788 03 
Předmět výpůjčky:   lůžkoviny - 80 kusů (polštář + přikrývka) 

povlečení - 160 kusů včetně 240 kusů prostěradel 
Doba výpůjčky:   neurčitá s účinností od 1. 1. 2010 
Ukončení výpůjčky:  dohodou nebo písemnou výpovědí s 1 měsíční 

výpovědní lhůtou 
 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4650/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 48, o velikosti  1+3 obytných místností v 9. 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 L. M.,   bytem Šumperk,  PSČ 787 01, jako 
nájemcem na straně druhé,  za   podmínek:    
- doba neurčitá 
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs. 

 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4651/09 MJP – prodej částí pozemků v k.ú. Šumperk, or. mezi stavbami řadových 
garáží při ul. Banskobystrické a bývalou Panelárnou Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4523/09 ze 
dne 5. 11. 2009, schválit prodej části p.p.č. 1463/2 o výměře cca 218 m2,  části 
p.p.č. 1553/4 o výměře cca 6 m2 a části 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 
- kupující: MAREK zemědělská technika, s.r.o., se sídlem Žamberk, Helvíkovice 

33, PSČ: 564 01,  IČ: 25286161 
- 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 
- kupující bere na vědomí, že je v souladu s § 127 odst. 3 zákona č. 40/1964 

Sb., povinen umožnit vstup na své pozemky za účelem údržby garáží stojících 
na sousedních pozemcích  

- kupující bere na vědomí, že  část p.p.č. 1463/2 v k.ú. Šumperk, která je 
předmětem prodeje, je zatížena věcným břemenem spočívajícím v právu 
chůze a jízdy ve prospěch spol. Panelárna Šumperk - F, s.r.o., se sídlem 
Šumperk, Jesenická, PSČ: 787 01, IČ: 61461407 

 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4652/09 MJP – pronájem části p.p.č. 135/10 v k.ú. Šumperk, or. parkoviště vedle 
restaurace Arte   

schvaluje 
od 12.11.2009 do 1.12.2009 dle usnesení rady města 4521/09 ze dne 5. 11. 2009, 
pronájem části pozemku p. č. 135/10 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků u daného areálu 
- nájemce: M. H.,  bytem Bludov,  PSČ: 789 61 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá s 2 měsíční výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4653/09 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk,           
or.  Masarykovo nám. 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
- splaškové kanalizační přípojky  přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk 
- vodovodní přípojky přes p.p.č. 1239/1  v k.ú. Šumperk 
- elektro NN přípojky přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk 
- plynovodní přípojky přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk 
- věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy přes p.p.č.  1239/1 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 (spoluvlastníci  pozemku st. p.č. 1089, budovy čp. 
3125 na pozemku st. p.č. 1089  a  p.p.č. 1256/19 v k.ú. Šumperk): 
R. M.,  bytem Vikýřovice,  PSČ 788 13 
J. Ž.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno práva 

vstupu a vjezdu jednorázovou finanční částku ve výši 10.000,--Kč  a zálohovou 
částku ve výši 3.000,--Kč, skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č. 5625-531-A/2009 a č. 5625-531-B/2009, 
částka činí   4.619,--Kč včetně  19 % DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  doplatek ve výši  1.619,--Kč včetně 19 % DPH, který bude 
uhrazen stranou oprávněnou z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni  
v pěti vyhotoveních  GP č. 5625-531-A/2009 a č. 5625-531-B/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: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4654/09 MJP – pronájem pozemku ve ZJE původ EN p.č. 222/102 a část pozemku ve 
ZJE původ EN p.č. 1036/101 v k.ú. Horní Temenice, pozemky v lokalitě „Za 
Hniličkou“ 

schvaluje 
nájem pozemku ve ZJE původ EN p.č. 222/102 o výměře 136 m2 a část pozemku 
ve ZJE původ EN p.č. 1036/101 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Horní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- účel nájmu:  využití jako veřejná zeleň 
- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 

Praha, Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, IČ: 45797072  
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- nájemce: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 
IČ: 00303461 

- doba nájmu: neurčitá od  01. 01.2010 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4655/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 999/3 a p.p.č. 
999/34 v k.ú. Šumperk, or. ul. Vřesová 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 999/3 a  p.p.č. 999/34 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, 
vydá souhlas s právem  uložení kabelové přípojky NN přes jmenované pozemky, a 
to pro stavebníka  FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 
787 92, IČ: 00150584 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ: 
00150584 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., v plném rozsahu, které budou nedílnou 

součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4656/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1462/17 a další 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1462/17, p.p.č. 2254/10 a st. p.č. 1363 v k.ú. Šumperk, tj. 
město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení vodovodní přípojky přes 
jmenované pozemky, a to pro stavebníka  MAREK  zemědělská technika s.r.o., se 
sídlem Helvíkovice 33, PSČ 564 01 Žamberk, IČ: 252 86 161 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
MAREK  zemědělská technika s.r.o., se sídlem Helvíkovice 33, PSČ 564 01 
Žamberk, IČ: 252 86 161 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- stavebník 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: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4657/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes pozemek ve ZJE původ 
PK p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku ve ZJE původ PK p.č. 1327  k.ú. Horní Temenice, tj. 
město Šumperk, vydá souhlas s právem  uložení vodovodní přípojky přes 
jmenované pozemky, a to pro stavebníka J. H.,  bytem Šumperk, PSČ 787 01 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
J. H., bytem Šumperk,  PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník 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 přípojky bude min. 1,20 m, 
veškeré náklady spojené s nedodržením jmenovaného projektu bude hradit 
investor přípojky 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s.: 
- výkopové práce budou vedena ve břehu vodního toku Temence, jež není 

součástí komunikace 
- stavebník - investor vyzve písemně nebo osobně pracovníka PMŠ, a.s. 

k fyzickému předání veřejného prostranství před zahájením stavebních prací  
- stavebník - 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: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4658/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 920/3 v k.ú. Dolní 
Temenice, or. ul. Sládkova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 920/3 v  k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá 
souhlas s právem  uložení zemní NN přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČ: 27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
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Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 

Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4659/09 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2136 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Kranichova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2136 v  k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem  uložení zemní NN přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČ: 27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 

Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4660/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4452/09 

ruší 
usnesení RM č. 4452/09 ze dne 22.10.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4661/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat části pozemků kolem  budovy č.p. 
90 v k.ú. Šumperk, při ul. Tatranské a A. Kašpara 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 2037/1 o výměře cca 
12 m2,  část p.p.č. 25/1 o výměře cca 10 m2 a část p.p.č. 2035/3 o výměře cca 
1 m2 vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k  domu č.p. 90 
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- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 

pozemků uhradí město Šumperk 
 
       Termín: 18.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4662/09 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
983/2008-N uzavřené dne 1.12.2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem 
v Šumperku, nám. Míru 1, IČ: 00303461 jako pronajímatelem a P. a D. K., oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je byt č. 20 v domě na ulici Čsl. 
armády 22. Prodloužení nájemní smlouvy č. 983/2008-N do 31.1.2010, nájemné 
ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4663/09 MJP – dům ul. Prievidzská 29 v Šumperku, změna nájemce bytu č. 3 v domě 
Prievidzská 29, Šumperk 

schvaluje 
pronájem bytu č. 3 sestávajícího ze dvou pokojů + kuchyňského koutu 
s balkonem, koupelny, WC a příslušenství, nacházející se v I. nadzemním podlaží 
domě na ul. Prievidzská čp. 2994/29 v Šumperku. 
  
Pronajímatel: město Šumperk,  se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,     
IČ 00303461   
 
Nájemce: P. N.,   bytem Dubicko,  PSČ 789 72 
 
Doba nájmu: na dobu určitou, a to od 4.12.2009 po dobu trvání členství nájemce v 
Bytovém družstvu Dolní Temenice 
 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4664/09 MJP – dodatky ke smlouvám o nájmu NP, nájemce PONTIS Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
uzavření dodatků k níže uvedeným smlouvám o nájmu nebytových prostor, ve 
kterých je pronajímatelem Město Šumperk a nájemcem společnost PONTIS 
Šumperk, o.p.s. Dodatky budou obsahovat změnu splatnosti nájemného a služeb, 
spojených s užíváním nebytových prostor, z 15. dne měsíce předchozího na 15. 
den běžného měsíce, a to s účinností od 1. 1. 2010. 
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adresa pronájmu nájemní smlouva ze dne prostor 

Gagarinova 2364/5 28.4.2000 dům pro matky s dětmi 
Gagarinova 2376/11 28.4.2000 dům s peč. službou 
Temenická 2620/5 28.4.2000 klub důchodců 
Temenická 2620/5 1.8.2003 společenská místnost 
Temenická 2620/5 1.6.2004 kulturní zařízení 
Temenická 2924/35 31.1.2001 soc. služby 
Zábřežská 908/48 28.4.2000 Ubytovna OKAL 
 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4665/09 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.č. 262/1 v k.ú. 
Šumperk, or. chodník před provozovnou Blue Star Bowling 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části pozemku p. č. 
262/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  vybudování trvalé restaurační zahrádky  
- kupní cena pozemku:  500,--Kč/m2 
- kupní cena stavby chodníku ze zámkové dlažby: 467,--Kč/m2, která je 

stanovena na základě znaleckého posudku 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % celkové kupní ceny do 30 dnů ode 

dne uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní bude uzavřena na dobu určitou, a 

to do 31.12. 2012 
- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva o 

zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník p.p.č. 262/1 v k. ú. Šumperk zřídí stavebníkovi právo 
provést stavbu „trvalé restaurační zahrádky“ na p.p.č. 262/1 v k. ú. Šumperk 

- projektová dokumentace bude předem odsouhlasena odborem RUI Městského 
úřadu Šumperk   

- kupní smlouva bude realizována po dokončení stavby „trvalé restaurační 
zahrádky“ ,  po zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který 
nechá vyhotovit na své náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem 
města, nejpozději do 31.12.2012 

- pro případ nedodržení účelu budoucího prodeje, tj. vybudování trvalé 
restaurační zahrádky, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000,--Kč 

 
       Termín: 18.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4666/09 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Lautnerova 1, Šumperk – 
komplexní úklidové práce“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní úklidové práce v objektu 

městského úřadu – Lautnerova 1, Šumperk“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Lubomír Polášek, 
Rudolf Krňávek 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. 
Zdeněk Botek, Pavel Hegedüs 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

- KBN servis, s.r.o.,  K.H.Máchy 15, 787 01 Šumperk, IČ: 277622771 
- Mgr. Jana Starsyová – agentura JAS, Bezručova 4, 787 01 Šumperk,       

IČ: 48745821 
- REMI Star, s.r.o.,  Polní 46, 789 61 Bludov, IČ: 25875035 

 
       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4667/09 MJP – uzavření nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 1, o velikosti  1+1 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
Mateřské školky na ulici Jeremenkově 52 v Šumperku nájemní smlouvu mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,  IČ: 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a společností DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se 
sídlem nám. Míru 5, 787 01 Šumperk, IČ: 25852957, jako nájemcem na straně 
druhé, a to za   podmínek:   
- doba neurčitá   
- počátek nájmu od 1.1.2010   
- nájemné ve výši  47  Kč/m²/měsíc   
- účel nájmu: „Odlehčovací byt pro osoby s autismem“   
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4668/09 MJP – radnice, nám. Míru 1, Šumperk, prodloužení termínu plnění 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0023/2009 ze dne 7.5.2009 na akci 
„Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – stavební úpravy I.NP“ uzavřené s firmou 
SAN-JV s.r.o., se sídlem Lidická 56, 787 01 Šumperk, IČ: 646118951, na změnu 
termínu dokončení stavby – do 9.12.2009. 
       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4669/09 MJP – plán oprav na rok 2009, převod nevyčerpaných finančních prostředků 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a údržby nemovitostí 
v majetku Města Šumperka pro rok 2009 v celkové výši 215.000,--Kč do plánu 
oprav a údržby na rok 2010. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 

4670/09 MJP – příslib prodeje části pozemků v k.ú. Šumperk, or. naproti zimnímu 
stadionu 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4522/09 ze 
dne 5. 11. 2009, schválit  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 včetně parkovacích míst 
- budoucí kupující: ASD Software, s.r.o., se sídlem Šumperk, Žerotínova 

2981/55A, PSČ 787 01, IČ: 623 63 930 
- 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 
- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno po vydání 

pravomocného stavebního povolení k dané stavbě, po zaměření předmětu 
prodeje geometrickým plánem, který uhradí budoucí kupující, po schválení 
prodeje zastupitelstvem města a po uhrazení doplatku kupní ceny, nejpozději 
však do 31.12.2012  

- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva o 
zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník pozemků zřídí stavebníkovi, tj. společnosti ASD 
Software, s.r.o., právo provést stavbu nové administrativní budovy včetně 
parkovacích míst a zázemí na výše uvedených částech pozemků 

- budoucí kupující bere na vědomí, že  předmět příslibu prodeje je zatížen 
věcným břemenem spočívajícím v právu uložení a správy zemního kabelového 
elektro vedení VN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, PSČ: 405 02 2, IČ: 27232425, a dále že s převodem 
vlastnického práva k části p.p.č. 1268/40 v k.ú. Šumperk přejdou na nabyvatele 
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene uzavřené mezi městem Šumperk a společností Šumperský PROFIT, 
a.s., se sídlem Šumperk, Zábřežská 73, PSČ: 787 01, IČ: 25829980, jejíž 
předmětem je právo uložení a správy zemní elektro přípojky NN 
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- v případě, že budoucí kupující bude užívat k vjezdu do svého areálu také 

budoucí nově vytvořenou komunikaci na části p.p.č. 1257/1, části p.p.č. 2088 a 
části p.č. 1268/43 v k.ú. Šumperk bude se budoucí kupující finančně podílet na 
stavbě dané komunikace. Výše finančního podílu a konkrétní podmínky budou 
stanoveny na základě vyhotovené projektové dokumentace a budou upraveny 
v dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní 

- budoucí kupující se zavazuje, že bude tolerovat existenci a provoz stávajícího 
in-linového hřiště na části p. p. č. 1257/1, části p.p.č. 1268/40 a části p.p.č. 
2088 v k. ú. Šumperk, a to do 30.9.2011  

- pro případ nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000,--Kč  

 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4671/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení 
práva provést stavbu přes p.p.č. 2228/24 a další v k.ú. Šumperk a p.p.č. 925 a 
p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Temenická, Havlíčkova   

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy komunikačního vedení  přes p.p.č. 2228/24, p.p.č. 285/1, 
p.p.č. 2228/1, p.p.č. 2228/9, p.p.č. 2253/5, p.p.č. 2345/1, p.p.č. 278/1, p.p.č. 
276/5, p.p.č. 276/9, p.p.č. 2039/2, p.p.č. 269/1, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 2163, st.p.č. 
472 vše   v k.ú. Šumperk a p.p.č. 925 a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ        
149 00, IČ: 64949681 
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 135.000,--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 předloží zaměření skutečné trasy 
v elektronické podobě ve formátu  SHP nebo DGN) 

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

- společná trasa bude realizována dle varianty, kdy T- Mobile Czech Republic, 
a.s., bude jako první stavebník, město se připoloží  jednou chráničkou, město 
zaplatí  společnosti  T – Mobile částku cca 117.595,--Kč včetně 19% DPH  
(délka společné trasy cca 135 m x  výkopové práce cca 866,-- Kč = 116.859,-- 
Kč včetně 19 % DPH, což je 1/3 z rozpočtové částky 350.576,--Kč za výkopové 
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práce, společnost - T- Mobile Czech Republic, a.s.  má termín  dokončení 
realizace stavby do 30.04.2010, montážní práce si bude hradit každá strana 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínku odboru RÚI, a to: 
- projekt musí respektovat investiční akci města „Parkoviště a sběrná místa 

pro odpad ulice Fibichova – Regioprojekt MORAVA, s.r.o., (projekt upraví 
společnost  

- SITEL, spol. s r.o., v případě, že jmenované projekty nebudou 
respektovány, náklady spojené s přeložkami  bude hradit  SITEL,   spol.      
s  r.o.  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4672/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení 
práva provést stavbu přes p.p.č. 2228/24 a další v k.ú. Šumperk a p.p.č. 925 a 
p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Temenická, Havlíčkova   

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2228/24, p.p.č. 285/1, p.p.č. 2228/1, p.p.č. 2228/9, p.p.č. 
2253/5, p.p.č. 2345/1, p.p.č. 278/1, p.p.č. 276/5, p.p.č. 276/9, p.p.č. 2039/2, p.p.č. 
269/1, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 2163, st. p.č. 472 vše   v k.ú. Šumperk a p.p.č. 925 a 
p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem  
uložení komunikačního zemního vedení přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka  T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 
PSČ 149 00, IČ: 649496681 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ        
149 00, IČ: 64949681 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník - investor splní podmínky PMŠ, a.s., v plném rozsahu, které budou 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- stavebník – investor splní podmínku RÚI, a to: 

- projekt musí respektovat investiční akci města „Parkoviště a sběrná místa 
pro odpad ulice Fibichova – Regioprojekt MORAVA s.r.o.(projekt upraví 
společnost SITEL spol.s.r.o.), v případě, že jmenované projekty nebudou 
respektovány, náklady spojené s přeložkami  bude hradit společnost SITEL 
spol.s.r.o.  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4673/09 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 74 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/74 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.12.2009 s nájemcem Z. P.,  bytem Rapotín. 
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Současně RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2010, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/74 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
Š. H.,   bytem Šumperk. 
 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4674/09 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 74 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/74 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem Z. P.,  bytem Rapotín, a to ke dni 31.12.2009. Pan 
Z. P.,  bytem Rapotín, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s paní Š. H.   
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/74 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku s paní Š. H.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.1.2010.   
 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4675/09 Zápis do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2010/2011 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2010/2011, který se uskuteční ve dnech 11.02.2010 a 12.02.2010. 
 
 

4676/09 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek 

schvaluje 
v souladu s § 31, odst. 1, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 5.931,--Kč Základní škole 
Šumperk, Dr. E. Beneše 1. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Tichý 



RM 86 – 03.12.2009 

 
24 

 

4677/09 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek 

schvaluje 
v souladu s § 31,  odst. 1, zák.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 142.042,--Kč Základní škole 
Šumperk, Dr. E. Beneše 1. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 
 

4678/09 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek 

schvaluje 
v souladu s § 31,  odst. 1, zák.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému 
plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 44.271,--Kč Základní škole 
Šumperk , Vrchlického 22. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4679/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 31, odst. 2, písm. d) zák.  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 opravy 
nemovitého majetku a vnitřního vybavení školy, v celkové výši do 140 tis. Kč 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

4680/09 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje  
v souladu s ustanovením § 31, odst. 2, písm. d) zák. 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 opravy 
nemovitého majetku a vnitřního vybavení školy, v celkové výši do 112 tis. Kč 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22. 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
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4681/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zák.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole 
Šumperk, Sluneční 38, přijmout věcné dary v celkové výši 13.969,15 Kč. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: pí Hynková 

4682/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zák.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Městské knihovně 
Šumperk, 17. listopadu 6, přijmout věcný dar v celkové výši 27.919,10 Kč. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 

4683/09 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, pronajmout  tělocvičnu na dobu delší než 
100 hodin organizacím TJ Sokol Šumperk a Karate klub Šumperk do 31.12.2009. 
 
       Termín: 03.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

4684/09 Opatření č. 13/2009, pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech 
zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku 
města Šumperka 

schvaluje 
opatření č. 13/2009, pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka, 
s účinností od 04.12.2009. 
       Termín: 04.12.2009 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 

4685/09 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS, Šumperk, 
Bohdíkovská 24: 
- V. P.  k bytu č. 203 na ul. Bohdíkovské 24, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností. 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4686/09 Smlouva o poskytování servisních služeb 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb na zajištění podpory a servisu 
aplikačního programového vybavení SVI (Systém Včasné Intervence) s firmou 
AutoCont CZ, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, zast. Ing. 
Jaroslavem Biolkem, členem představenstva. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4687/09 Mimořádné odměny  

doporučuje ZM schválit  
- mimořádné  odměny  předsedů  výborů  ZM  a předsedů komisí RM, kteří jsou 

členy ZM, dle předloženého návrhu 
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy  ZM, dle předloženého 

návrhu  
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy  ZM, dle předloženého 

v souladu § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4688/09 Mimořádné odměny  

schvaluje 
mimořádné  odměny  předsedů  komisí,   kteří  nejsou  členy  ZM,  a  členů  komisí  
RM  dle  předloženého návrhu. 
       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: předs. komisí RM 
         PaedDr. Holub  

4689/09 Mimořádné odměny  

doporučuje 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 
       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: předs.výborů ZM 

4690/09 Mimořádné odměny  

ukládá 
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí. 
 
       Termín: 15.12.2009 
       Zodpovídá: předs. komisí RM 
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4691/09 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102, odst.2, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
 
k 01.12.2009 stav 218,05 zaměstnanců      (- 1 ŠKV, odd.kultury a vnějších vztahů) 
k 01.04.2010 stav 217,25 zaměstnanců      (- 1 SVV, odd. matriky, 
            + 0,2 SVV, odd. provozní) 
 
       Termín: 01.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4692/09 Žádost o dotaci 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci  z  Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2.1 
zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt Technologická centra obcí 
s rozšířenou působností.  
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta            1. místostarosta 

 


