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Spis. zn.: 2287/2010 

Č.j.: 4606/2010  
            

U S N E S E N Í  

z 89. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.01.2010 
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.  

  

4750/10 Návrh rozpočtu města Šumperka na rok 2010  

doporučuje 
ZM schválit rozpočet města Šumperka na rok 2010 dle předloženého materiálu: 
 
příjmy rozpočtu celkem   740.995 tis. Kč 
výdaje rozpočtu celkem   700.995 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka:  Sociálního 
      Životního prostředí 
      Na úpravu zevnějšku 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

4751/10 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2010 

doporučuje 
ZM schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro 
rok 2010 na granty a dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč takto: 
- granty a dotace na činnost    1.600.000,--Kč 
- vyjmenované akce a činnosti    1.850.000,--Kč 
- finanční rezerva           50.000,--Kč 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4752/10 Dodatky ke smlouvám, změna DPH 

bere na vědomí, 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH od 1.1.2010, navýšení ceny plnění o 
1 % včetně DPH u všech dosud nevyfakturovaných částek z uzavřených a 
neukončených smluv o dílo, mandátních smluv a ostatních smluv, ze kterých 
vyplývá finanční plnění včetně DPH pro město Šumperk. 
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4753/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, na zhotovitele stavby „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše 
v Šumperku 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jiří Frys, Ing. Tomáš Luskač, 
PaedDr. Milan Tichý 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Monika Tomanová, Ing. arch. Jiří 
Valert, Mgr. Marcela Macečková 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4754/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, na zhotovitele stavby „Energetické úspory ZŠ Šumavská 
v Šumperku 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jiří Frys, Ing. Tomáš Luskač, 
Mgr. Lubomír Krejčí 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Monika Tomanová, Ing. arch. Jiří 
Valert, RNDr. Zuzana Bendová 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

4755/10 MJP - zrušení usnesení RM č. 4211/09, or.ul. Slovanská 

ruší 
usnesení RM č. 4211/09 ze dne 20.08.2009, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
uložení a správy zemního vedení optického kabelu přes p.p.č. 2224/3 v k.ú. 
Šumperk mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461,  a budoucím oprávněným z věcného 
břemene společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4, PSČ 140 22, IČ 6019336, z důvodu bezpředmětnosti. 
 
       Termín: 14.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4756/10 MJP – uzavření souhlasného prohlášení na p.p.č. 388/3 a p.p.č. 388/4 v k.ú. 
Horní Temenice, or. ul. Bohdíkovská   

doporučuje 
ZM schválit uzavření  souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperk, 
zastoupeným  starostou     Mgr. Zdeňkem Brožem, se  sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ  00303461  a  Pozemkovým fondem ČR, se  sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3,  PSČ 130 00, zastoupený vedoucím  územního  pracoviště  
PF ČR  Šumperk Ing. Janem Tomečkem, se sídlem Nemocniční 53, Šumperk,    
IČ 45797072, v souladu § 2, odst. 1, písm. a) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku  České republiky do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7, 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 
nemovitostem, v platném znění, na základě kterého dojde k zápisu  vlastnického 
práva ve prospěch města Šumperka, a to nemovitosti  p.p.č. 388/3 o výměře 408 
m2 a p.p.č. 388/4 o výměře 64 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4757/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  přes p.p.č. 1845/7 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Na Kopečku 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1845/7, p.p.č. 1845/134 a p.p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk, tj. 
město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení vodovodní, plynové a splaškové 
kanalizační  přípojky přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka  J. a Z. D.,   
oba bytem Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru 1,  Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
J. a Z. D.,  oba bytem Šumperk 
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 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
- veškeré stavební práce budou realizovány ve stejném časovém úseku a 

koordinovaně se stavbou přípojek pro výstavbu RD p. M. J.  na p.p.č. 1845/8 
v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4758/10 MJP – pronájem části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, lokalita pekárny 
„Skřivánčí dvůr“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2009   do 28.12.2009 dle usnesení rady města 4641/09 ze 
dne 03.12.2009, pronájem části p.p.č. 1662/1 o výměře cca 55782 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- nájemce: Bludovská a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61   
     IČ 25836498 
- účel pronájmu: zemědělské využití 
- doba pronájmu: určitá od 01.01.2010 do 31.08.2010 
- sazba nájemného: dohodou 2.000,--Kč/k celku  
 

       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4759/10 MJP – prodej st.p.č. 3858/3 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. výpadovka ze 
Šumperka směr Nový Malín  

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.11.2009  do 14.12.2009 dle usnesení rady města 4582/09 ze dne 
19.11.2009, schválit prodej  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 těchto podmínek: 
- účel prodeje: dořešení majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného 

vlastníka  
- kupující: Zábřežská lesní, a.s., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh,           

PSČ 789 01, IČ 45193185 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 47.950,--Kč, výše kupní ceny  sjednána  

smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 145/2003 ze dne 16.10.2003, do 
kupní ceny bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 3.500,--Kč, 
která byla  uhrazena v souladu se smlouvou obch  145/2003  

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

 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4760/10 MJP – prodej p.p.č. 83/8 v k.ú. Dolní Studénky 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.11.2009  do 01.12.2009 dle usnesení rady města 4504/09 ze dne 
05.11.2009, schválit prodej  p.p.č. 83/8 o výměře 414 m2 v k.ú. Dolní Studénky, za 
těchto podmínek: 
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- účel prodeje:  zázemí k domu  
- kupní cena: 60,--Kč/m2 
- kupující: S. B.,  podíl ve výši 1/6, bytem Nový Malín, PSČ  788 20, K. F. , podíl 

ve výši 1/6, Králec, Dolní Studénky, PSČ 788 20, J. M. , podíl ve výši 1/6, 
bytem Šumperk, J. a R. N.,  podíl ve výši 1/6, bytem Králec, Dolní Studénky, 
PSČ 788 20, R. P. , podíl ve výši 1/6, bytem Králec, Dolní Studénky, PSČ 788 
20,  J. a M. S. , podíl ve výši 1/6, bytem Králec, Dolní Studénky, PSČ 788 20   

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN, tj. kolek     
v hodnotě 500,--Kč  

       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4761/10 MJP – zveřejnění části p.p.č. 1999/10 a dalších, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  část p.p.č. 1999/10 o výměře 1 m2, část p.p.č. 
1999/6 o výměře 14 m2 a část st.p.č. 1745/2 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Šumperk,  
za podmínek:  
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: vymezený prostor a zahrada k domu 
- kuní cena bude uhrazena  společně s prodejem schváleného záměru prodat 

st.p.č. 1744/2, st.p.č. 2613 a p.p.č. 1999/11, vše v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 20.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4762/10 MJP – bytová problematika, M. R. , J. P. 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
M. R.,   nájemcem obecního bytu č. 31 v Šumperku  a  J. P.,  nájemcem obecního 
bytu č. 32 v Šumperku.  
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4763/10 MJP – bytová problematika, M. R. , J. P.  

schvaluje 
- uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 31 v Šumperku na ulici Čsl. armády, 

Šumperk s M. R.,  bytem  Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31, 1+2 obytných 
místností v  8. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici Čsl. 
armády mezi městem Šumperk, se sídlem  nám. Míru 1,  Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a   J. P. , bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  
nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs. 
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- uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 32 v Šumperku na ulici Čsl. armády, 

Šumperk s J. P.,  bytem  Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32, 1+3 obytných 
místností v  8. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici Čsl. 
armády  mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. R.,  bytem  Šumperk, 
jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  
nájemné  ve výši   47,-- Kč/m²/měs. 
 

       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4764/10 MJP – bytová problematika, Š.  

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 7 v Šumperku na ul. Banskobystrické  
s nájemci M. a V. Š.,  bytem  Šumperk, ke dni 07.01.2010. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4765/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1581/5 v k.ú. Šumperk, or. zahrada      
u domu Čsl. armády, Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  15.05.2007 do 30.05.2007 dle  usnesení rady města č.732/07 ze 
dne 10.05.2007 a podle usnesení ZM č. 328/07 ze dne 21.06.2007, kterým bylo 
schváleno  vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1581/5 o výměře      
116 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 44/2007/Vr  – 

300,--Kč/m2 
- kupující: F. a  J. L. , oba bytem  Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4766/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1662/20 v k.ú. Šumperk, or. zahrada    
u domu Čsl. armády,  Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  15.05.2007 do 30.05.2007 dle  usnesení rady města č.732/07 ze 
dne 10.05.2007 a podle usnesení ZM č. 327/07 ze dne 21.06.2007, kterým bylo 
schváleno  vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1662/20 o výměře      
82 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 45/2007/Vr –  

zahrada 300,--Kč/m2, část sloužící jako vstup k trafostanici - 100,--Kč/m2, 
kupní cena celkem 23.400,--Kč 

- kupující: J. Z.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4767/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1662/21 v k.ú. Šumperk, or. zahrada    
u domu Čsl. armády,  Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  15.05.2007 do 30.05.2007 dle  usnesení rady města č.732/07 ze 
dne 10.05.2007 a podle usnesení ZM č. 326/07 ze dne 21.06.2007, kterým bylo 
schváleno  vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1662/21 o výměře      
72 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 46/2007/Vr             

– 300,--Kč/m2 
- kupující: P. F.,   bytem  Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4768/10 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 41 
v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce  
v Šumperku  ke dni 31.1.2010 s nájemcem panem R. G.,  bytem   Šumperk.  
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Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.2.2010, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana  Zajíce  v Šumperku, s panem 
R. F.,  bytem  Šumperk. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4769/10 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 41 
v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku  

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku, s budoucím 
kupujícím: panem R. G., bytem   Šumperk, a to ke dni 31.1.2010. Pan R. G.,  
bytem   Šumperk, 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 panem Romanem Fialou.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce v 
Šumperku s panem R. F.,  bytem  Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.2.2010.   
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4770/10 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala 
Lombard – st.p.č. 2524/1 v k.ú. Šumperk, pronajímatel KOVA Invest, s.r.o.  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení 275/07 ze dne  
11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 
13.12.2007 a usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009 v části: 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že 

s účinností od 14.1.2010 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody 
zvyšuje na částku 679,--Kč/měsíc + 10% DPH 

 
       Termín: 14.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4771/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2240 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Úzká 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2240 v  k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení  plynové  přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro stavebníka  
K. F.,  bytem Dolní Světlá, Mařenice, PSČ 471 51 a L. H., bytem  Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1,  Šumperk,  IČ 00303461 
Stavebník: 
K. F.,  bytem Dolní Světlá,  Mařenice, PSČ 471 51 
L. H.,  bytem  Šumperk 
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 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4772/10 MJP – výkup pozemku ve ZJE p.č. 679/4 v k.ú. Dolní Temenice, or. nad ulicí 
Prievidzskou 

doporučuje 
ZM schválit odkoupení pozemku ve ZJE původ grafický příděl p. č. 679/4 o výměře 
1200 m2 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví lokality nad ul. Prievidzskou 
- prodávající: A. A.,  bytem  Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem  nám. Míru 1, Šumperk,  IČ 00303461 
- kupní cena: 250,--Kč/m2, tj. 300 000,--Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4773/10 MJP – příslib prodeje části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk, or. chodník 
před provozovnou Blue Star Bowling 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2009 do 28. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4665/09 
ze dne 3. 12. 2009, schválit 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 
- budoucí kupující: LUCKY Plus, s. r. o., se sídlem Hlavní třída 2802/16A, 

Šumperk,  IČ 25390406  
- 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 Sb., 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 RÚI 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: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4774/10 MJP – prodej části pozemků kolem budovy č.p. 90 v k.ú. Šumperk, při ul. 
Tatranské a A. Kašpara 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10.12.2009 do 28.12.2009  dle usnesení rady města č. 4661/09 ze 
dne 3.12.2009, schválit prodej části p.p.č. 2037/1 o výměře 11 m2 označené jako 
díl „a“,  části p.p.č. 25/1 o výměře 9 m2 označené jako díl „c“ a části p.p.č. 2035/3 
o výměře 0,19 m2 označené jako díl „b“, a to  geometrickým plánem č. 5638-
96/2009 ze dne 14.12.2009, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k domu č.p. 90 
- kupující: NOURRITURE, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, Žižkov, 

PSČ 130 00, IČ 26870339 
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
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- 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 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- kupující zajistí na vlastní náklady prostor mezi chodníkem a budovou č.p. 90 
z hlediska bezpečnosti, jehož provedení bude schváleno kompetentním 
odborem Městského úřadu Šumperk před uzavřením kupní smlouvy 

 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4775/10 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1074/09 

doporučuje 
ZM zrušit usnesení ZM č. 1074/09 ze dne 12.3.2009 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4776/10 MJP – příslib prodeje částí pozemků v k.ú. Šumperk, or. mezi stavbami 
řadových garáží při ul. Banskobystrické a bývalou Panelárnou 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4573/09 a 
č. 4574/09 ze dne 19.11. 2009, schválit příslib prodeje části p.p.č. 1463/2 o 
výměře cca 1 m2,  části p.p.č. 1553/4 o výměře cca 405 m2 a části p.p.č. 2254/12 
o výměře cca 10 m2 včetně porostu vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  přístup pro pěší a rozšíření areálu firmy 
- budoucí kupující: ACTUEL a.s., se sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, PSČ 

160 00, IČ 28210328 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 za část 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 

- 200,--Kč/m2 za část p.p.č. 1553/4 o výměře 235 m2 v k. ú. Šumperk 
- 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. 2015 
- kupní smlouva bude realizována po provedení zápisu vlastnického práva pro 

spol. ACTUEL a. s. k pozemkům v areálu spol. ZAPA beton a. s. do katastru 
nemovitostí, za účelem jejichž odprodeje byla mezi spol. ZAPA beton a. s. 
a spol. ACTUEL a. s. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 
27.12.2007 ve znění dodatků, nejpozději však do 31.12.2015. 
O provedení vkladu vlastnického práva budoucí kupující budoucího 
prodávajícího písemně bezodkladně vyrozumí. 
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- budoucí kupující umožní  vstup na pozemky, které jsou předmětem budoucí 

koupě, za účelem údržby garáží stojících na sousedních pozemcích  
- budoucí kupující má právo oplotit na své náklady předmět budoucí koupě  
- budoucí kupující zajistí na své náklady údržbu stromů na pozemcích, které jsou 

předmětem budoucí koupě. Pro účely případného kácení stromů požádá 
budoucí kupující budoucího prodávajícího o uzav ření smlouvy o výpůjčce.  

 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4777/10 MJP – pronájem pozemků za účelem přestavby okružní křižovatky při PZ II 
na ul. Jesenické EI/11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení rady města 4598/09 ze 
dne 19. 11. 2009, pronájem části p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, části p.p.č. 
927/62 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 983/6 o výměře cca 2 m2, části p.p.č. 
984/6 o výměře cca 90 m2, části p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 
987/3 o výměře cca 560 m2, části 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, části p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, části p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, části p.p.č. 999/49 o výměře cca 
460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, části p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, 
části 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, části p.p.č. 1093/34 o 
výměře cca 100 m2, části p.p.č. 1093/45 o výměře cca 15 m2, části p.p.č. 1093/46 
o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, části 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, části 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 
- nájemce: INPROX Šumperk, s.r.o., se sídlem Dlouhá 709/26, Praha 1, Staré 

Město, PSČ 110 00, IČ 27862526 
- doba nájmu: určitá do 31.12.2010 
- nájemné: paušální částka ve výši 2.500,--Kč k celku 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4778/10 MJP – bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města 
Šumperka na pozemcích v k.ú. Vikýřovice, podíly na pozemcích pod silnicí 
III. třídy  

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení RM č. 4597/09 ze dne 
19. 11. 2009 schválit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 
na pozemku p. č. 1892/13 o výměře 76 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3/32 na pozemku p. č.  1892/12 o výměře 100 m2 v k. ú. Vikýřovice,  a to 
z majetku města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČ 00303461, do 
majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, 
IČ 6609460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
se sídlem Lipenská 120, Olomouc, Hodolany,    PSČ 779 00, IČ 70960399, za 
těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 

pod stavbou silnice III. třídy 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 

       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4779/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní Temenice, 
or. ul. Zemědělská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
- splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 879/4 v k.ú  Dolní Temenice 
mezi 
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a 
Oprávněný z věcného břemene (vlastník pozemku st. p.č. 96/4 a p.p.č. 937/2 v 
k.ú. Dolní Temenice): 
M. a M. P., oba bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradili za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 450,--Kč, skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 754-592/2009, částka činí 825,--Kč 
včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  doplatek  ve výši  
375,--Kč včetně  DPH, který bude uhrazen straně povinné 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 
v pěti vyhotoveních  GP č. 754-592/2009 

- 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: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4780/10 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0021/2009/Foj, or. ul. Na Svahu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0021/2009/Foj, jehož předmětem bude 
- změna trasy zemního vedení NN přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk 

z důvodu změny projektové dokumentace 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
P. H.,  bytem Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0021/2009/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 

rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4781/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2075/3 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 
5637-95/2009, st.p.č. 1341/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. Bří. Čapků u archivu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  část p.p.č. 2075/3 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5637-95/2009 st.p.č. 1341/2 o výměře 1m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupní cena:  1.200,--Kč 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kuní cena bude uhrazena  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad práva do KN 
 
       Termín: 20.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4782/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2224/3 a p.p.č. a p.p.č. 3023/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní, zemní elektro NN a splaškové kanalizační  
přípojky přes p.p.č. 2224/3 a p.p.č. 3023/1  v  k.ú.  Šumperk  mezi 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
O. a D. K.,  oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
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  2.160,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude uhrazena do 30 dnů 
ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- dešťová kanalizace z objektu polyfunkčního domu bude řešena na pozemku 
budoucího oprávněného (st.p.č. 91/1 v k.ú. Šumperk), kde je dle předložené 
PD umístěna šachta 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4783/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2224/3 a p.p.č. 
3023/1 v k.ú. Šumperk, or. ul. Slovanská 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2224/3 a p.p.č. 3023/1 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, 
vydá souhlas s právem uložení vodovodní, zemní elektro NN a splaškové 
kanalizační  přípojky přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka O. a D. K.,  
bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru 1,  Šumperk,  IČ 00303461 
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Stavebník: 
O. a D. K.,  oba bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
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 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 

dokumentaci 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4784/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2059/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes p.p.č. 2059/3 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 a 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
S. a A. J.,  oba bytem  Bohutín, PSČ 789 62 
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 330,-- Kč včetně DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude uhrazena do 15 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 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4785/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2059/3 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. B. Němcové 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2059/3 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení vodovodní přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka S. a A. J.,  oba bytem  Bohutín, PSČ 789 62. 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461 
Stavebník: 
S. a A. J.,  oba bytem  Bohutín, PSČ 789 62 
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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4786/10 MJP – doplnění usnesení RM č. 4715/09 ze dne 30.12.2009 

schvaluje 
doplnění usnesení RM č. 4715/09 ze dne 30.12.2009, s ohledem na zvýšení 
sazby DPH o  1% s účinností od 01.01.2010 o další odrážku 
- nenavýšit cenu u budoucích a vlastních věcných břemen 
 
       Termín: 14.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4787/10 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu 
smlouvy, který je přílohou materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,                 

se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ 00098311 
- vypůjčitel: Město Šumperk,  se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
- předmět a účel výpůjčky: 

- tkalcovský člunek 139/62 - H 3935 
- tkalcovský člunek 124/74 - H 19242 
- vochle 348/69 – H 3911 
- motovidlo 138/62 – H 3916 
- vše za účelem výstavy ve stálé expozici šumperských čarodějnických 

procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 
 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2010 
 

       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4788/10 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0026/2009/Foj 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0026/2009/Foj, jehož předmětem bude 
- zúžení předmětu věcného břemene  spočívající v právu uložení  a správy 

kabelů multifunkční sítě o p.p.č. 2215/1, p.p.č. 2053/1 a p.p.č. 1964/14 v k.ú. 
Šumperk z důvodu změny projektové dokumentace (zkrácení trasy) 

- rozšíření předmětu věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
kabelů multifunkční sítě o p.p.č. 262/1, p.p.č. 243/10, p.p.č. 231/1, p.p.č. 9/3, 
p.p.č. 5/1 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice 

Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene 
AQUA, a.s., se sídlem  Závěrka 412, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 49447360 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0026/2009/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., v plném 

rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4789/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 262/1 a další v k.ú. 
Šumperk a přes p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 262/1, p.p.č. 243/10, p.p.č. 2159/5, p.p.č.  231/1,  p.p.č. 
239/1,  p.p.č. 9/11,  p.p.č. 9/25, p.p.č.  9/3, p.p.č. 2211, p.p.č. 25/1, p.p.č. 25/2, 
p.p.č. 25/3,  p.p.č. 25/5, p.p.č.  5/1, p.p.č. 5/2, p.p.č. 1965/1, p.p.č. 2269/1, p.p.č. 
2035/3 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, 
vydá souhlas s právem uložení  kabelů multifunkční sítě přes jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka  společnost AQUA, a.s., se sídlem Praha 6, Závěrka 
412, PSČ 160 00, IČ  49447360 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93, IČ 00303461 
Stavebník: 
AQUA, a.s., se sídlem  Závěrka 412, Praha 6,  PSČ 160 00, IČ  49447360 
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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4790/10 MJP – prodej bytového domu č.p. 1620, or. ozn. nám. Míru 3 

doporučuje 
ZM schválit přeřazení objektu bytového domu č.p. 1620, or. ozn. nám.Míru 3, 
Šumperk s osmi byty ze seznamu majetku určeného k ponechání v majetku města 
do seznamu majetku určeného k prodeji. 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4791/10 MJP – prodej bytového domu č.p. 1620, or. ozn. nám. Míru 3 

doporučuje 
ZM schválit kupní cenu pro prodej bytových jednotek v domě č.p. 1620, or. ozn. 
nám.Míru 3, Šumperk, za hodnotu třináctiletého nájemného, tj.  ve výši 6.240,--
Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4792/10 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 185/1000 
st.p.č. 1727 v k.ú. Šumperk, or. ul. Reissova u Kauflandu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  spoluvlastnický podíl o velikosti 185/1000 st.p.č. 
1727 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kuní cena bude uhrazena  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad práva do KN 
 
       Termín: 20.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4793/10 MJP – Nemocnice – rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny 
zemřelých oddělení patologie, prodloužení termínu plnění 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0030/2009 ze dne 11.11.2009 na 
akci „Nemocnice Šumperk – Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny 
zemřelých oddělení patologie“ uzavřené s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem 
Jílová 1550/1,  Šumperk, IČ 00150584,  který bude obsahovat změnu termínu 
dokončení stavby – do 22.1.2010. 
       Termín: 20.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4794/10 MJP – výstavba parkovacího domu a dalších polyfunkčních domů při ulici 
Langrově 

bere na vědomí 
informativní materiál k výstavbě parkovacího domu a dalších polyfunkčních domů 
při ulici Langrově. 
 

4795/10 MJP – uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu NP, nájemce SATEZA, a.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č.  4  ke Smlouvě  o nájmu nebytových prostor ze dne 
20.12.2000, nájemce  SATEZA a.s., se sídlem 8. května 41A, Šumperk,               
IČ 25350129. Dodatek bude obsahovat zrušení záloh na úhradu dodávek pitné 
vody a odvádění odpadních vod, dešťových vod ve výši 100,--Kč/měs. s účinností 
od 15.1.2010.  
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4796/10 MJP – změna usnesení ZM č. 798/07 ve znění usnesení ZM č. 1121/09, 
výstavba polyfunkčního domu při ul. Krameriově  

doporučuje  
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 798/07 ze dne 19.06.2008 ve znění usnesení 
1121/09 ze dne 23.04.2009, kterým bylo schváleno vydání p říslibu prodeje části 
p.p.č. 1632/9 v k.ú. Šumperk, dle nově zapsaného GP p.p.č. 1632/10 v k.ú. 
Šumperk, budoucí kupující J. N.,  bytem  Šumperk.   
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0030/2008/Vr ze dne 
15.09.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.07.2009, které spočívají:  
- posunutí termínu předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního 

povolení  na výstavbu v souladu s územním plánem na p.p.č. 1639/10 v k.ú. 
- Šumperk z data 31.12.2009 na nově stanovený termín 31.08.2010, dle čl. IV.        

odst. 3 smlouvy 
- v souladu s posunutím termínu předložení stavebního povolení se stanovuje  

pevný termín vydání kolaudačního souhlasu  na 31.05.2012, dle čl. IV. odst. 5 
smlouvy 

- budoucí kupující před podpisem dodatku uhradí smluvní pokutu ve výši 
18.000,--Kč, což odpovídá 6 měsícům za nedodržení podmínky předložení 
potvrzeného ohlášení nebo stavebního povolení.  Pokud bude stavební 
povolení budoucím kupujícím předloženo před uplynutím lhůty počítaných 6ti 
měsíců, bude složená smluvní pokuta budoucímu kupujícímu budoucím 
prodávajícím vrácena 

 
Ostatní  podmínky stanovené usn. ZM č. 798/07 ze dne 19.06.2008 ve znění usn. 
ZM č. 1121/09 ze dne 23.4.2009 zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4797/10 Stanovení platu ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace 

schvaluje 
plat paní J. P., ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, s účinností od 7. ledna 2010. 
 
       Termín: 14.01.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

4798/10 Nominace na Ceny Olomouckého kraje 

doporučuje 
ZM schválit nominaci na Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2009: 
- v kategorii č. 1 „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury“ pro pana 

Aloise Motýla 
- v kategorii č. 2A „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti profesionálního 

umění – hudba“ pro akci Klášterních hudebních slavností, pořádanou panem 
MgA. Romanem Janků 

- v kategorii č. 2B „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti profesionálního 
umění – výtvarné umění“ pro galeristu a výtvarníka Miroslava Kovala za 
vedení Galerie Jiřího Jílka a organizaci výstav předních českých výtvarníků  - 
Oldřich Šembera „Přírodou“ – listopad 2009, Jaroslav Pulicar „Cestou“ – 
prosinec 2009 

- v kategorii č. 2C „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti divadla“ pro herce 
Petra Komínka za ztvárnění role Alfreda Habigera v inscenaci Zánik samoty 
Berhof 

- v kategorii č. 2D, „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti filmu, rozhlasu a 
televize“ pro VistaFilm Šumperk za dokumentární film o městě Šumperku 

- v kategorii č. 2E „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti literatura“ pro 
Miroslava Kubíčka za knihu Pradědovy pohádky 

- v kategorii č. 3 „Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké 
činnosti v roce 2009“ pro Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 

- v kategorii č. 4 „Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot v roce 2009“ pro akci „Město čte knihu“, pořádanou 
Městskou knihovnou Šumperk  

- v kategorii č. 5 „Osobnost roku 2009 v oblasti kultury“ pro akademického 
malíře Lubomíra Bartoše 

 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4799/10 Městský program prevence kriminality na rok 2010 

doporučuje  
ZM schválit Městský program prevence kriminality na rok 2010 
 

       Termín: 14.01.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
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4800/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- P. K.  k bytu č. 3 na ul. Temenické, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.02.2010 do 30.06.2010 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4801/10 Plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2010 

bere na vědomí 
plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2010. 
 
 

4802/10 Hospodaření s komunálními odpady – smlouva s obcí Dolní Studénky           
o užívání sběrného dvora 

schvaluje 
uzavřít smlouvu s obcí Dolní Studénky o užívání sběrného dvora Příčná i pro 
občany této obce s účinností od 1.2.2010. 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4803/10 Žádost o grant z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

schvaluje 
podání žádosti o grant z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
v oblasti podpory 4.1. – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. 
 
       Termín: 02.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4804/10 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 28.01.2010 včetně programu. 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta        1. místostarosta  

 


