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Spis. zn.: 10282/2010 
Č.j.: 13431/2010  

       

      

U S N E S E N Í  

z 91. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.02.2010 
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.  

4814/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. I roku 2010: 
příjmy ve výši    335 tis. Kč 
výdaje ve výši      91 tis. Kč 
 
příjmy celkem       741.330 tis. Kč 
výdaje celkem       701.086 tis. Kč 
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4815/10 Zpráva o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2009 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.7.2009 do 
31.12.2009 dle předloženého materiálu. 
 
 

4816/10 Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku, zadávací podmínky veřejné 
zakázky malého rozsahu 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hana Kolaříková, Mgr. Petr 
Málek, Ludmila Veselá 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Bc. Zdeňka Brijarová, Mgr. Milan 
Pšenčík,  Emilie Lovichová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

FORTEX-AGS, a. s., Jílová 1, Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
Promos, s.r.o., Nerudova 32, Šumperk 
PROINK, Lidická 56, Šumperk 
       Termín: 25.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4817/10 Expozice čarodějnických příběhů, dodatek č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou TOMOLA CZ, s.r.o., 
Daliborova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na akci „Expozice čarodějnických 
příběhů“ v suterénu Evropského domu setkávání, Kladská 1, Šumperk, na 
provedení změn – záměna vybavení expozice v celkové hodnotě 0,--Kč. 
 
       Termín: 25.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4818/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení:  
1898/08, 3361/09, 3378/09, 3432/09, 3542/09, 3654/09, 3655/09, 3656/09, 
3874/09, 3875/09, 3877/09, 3906/09, 3924/09, 3931/09, 3971/09, 4010/09, 
4018/09, 4099/09, 4120/09, 4134/09, 4153/09, 4203/09, 4212/09, 4224/09, 
4260/09, 4273/09, 4283/09, 4290/09, 4313/09, 4314/09, 4335/09, 4336/09, 
4358/09, 4375/09, 4414/09, 4418/09, 4419/09, 4438/09, 4442/09, 4443/09, 
4451/09, 4480/09, 4481/09, 4488/09, 4495/09, 4496/09, 4497/09, 4506/09, 
4508/09, 4509/09, 4510/09, 4517/09, 4518/09, 4519/09, 4520/09, 4527/09, 
4532/09, 4548/09, 4559/09, 4570/09, 4575/09, 4576/09, 4577/09, 4585/09, 
4587/09, 4590/09, 4591/09, 4592/09, 4593/09, 4594/09, 4603/09, 4610/09, 
4613/09, 4618/09, 4619/09, 4621/09, 4622/09, 4623/09, 4624/09, 4625/09, 
4626/09, 4628/09, 4629/09, 4630/09, 4632/09, 4634/09, 4635/09, 4636/09, 
4637/09, 4639/09, 4640/09, 4641/09, 4642/09, 4644/09, 4645/09, 4646/09, 
4647/09, 4648/09, 4649/09, 4650/09, 4654/09, 4660/09, 4661/09, 4662/09, 
4663/09, 4664/09, 4665/09, 4666/09, 4667/09, 4668/09, 4669/09, 4670/09, 
4673/09, 4674/09, 4676/09, 4678/09, 4679/09, 4680/09, 4681/09, 4682/09, 
4683/09, 4684/09, 4685/09, 4686/09, 4687/09, 4688/09, 4689/09, 4690/09, 
4693/09, 4694/09, 4695/09, 4696/09, 4699/09, 4700/09, 4701/09, 4702/09, 
4703/09, 4710/09, 4711/09, 4712/09, 4713/09, 4714/09, 4715/09, 4716/09, 
4717/09, 4718/09, 4719/09, 4721/09, 4722/09, 4723/09, 4727/09, 4728/09, 
4729/09, 4730/09, 4731/09, 4734/09, 4735/09, 4737/09, 4738/09, 4739/09, 
4741/09, 4743/09, 4744/09, 4745/09, 4746/09, 4748/09, 4750/10, 4751/10, 
4755/10, 4756/10, 4760/10, 4761/10, 4762/10, 4763/10, 4764/10, 4765/10, 
4766/10, 4767/10, 4769/10, 4770/10, 4772/10, 4773/10, 4774/10, 4775/10, 
4776/10, 4778/10, 4781/10, 4786/10, 4787/10, 4790/10, 4792/10, 4793/10, 
4795/10, 4796/10, 4797/10, 4798/10, 4799/10, 4803/10, 4188/05, 3444/09, 
4436/09, 4627/09, 4709/09, 4724/09, 4740/09, 4768/10, 4677/09, 4704/09, 
4705/09, 4706/09, 4732/09. 
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4819/10 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2140/08 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
2747/04 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4750/06  do 30.01.2011   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
598/07  do 31.12.2011   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
1368/07  do 31.12.2010    Zodpovídá: Ing. Répalová 
2138/08  do 28.02.2011   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2139/08  do 30.04.2010   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
3675/09  do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3684/09 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
3976/09  do 31.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4232/09  do 25.03.2010   Zodpovídá: p. Zerzáň 
4402/09  do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4413/09  do 31.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4489/09  do 31.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4589/09  do 31.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4736/09 do 31.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4749/09 do 25.03.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4753/10  do 25.03.2010   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4754/10  do 25.03.2010  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
4800/10  do 28.02.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
563/07 do 30.06.2010   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
1278/07 do 30.06.2010   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
4439/09  do 30.06.2010   Zodpovídá: Ing. Šperlich 
5989/02 do 31.12.2010   Zodpovídá: Mgr. Brož 
1025/03  bod 7 do 30.06.2010  Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

4820/10 Kontrola usnesení - oprava usnesení RM č. 4677/09 k odpisovému plánu 
hmotného a nehmotného majetku  

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4677/09 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 142.042,--Kč, když v usnesení je chybně uvedeno ZŠ Šumperk, 
Dr. E. Beneše, správně má být ZŠ Sluneční 38, Šumperk.  
 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: pí Hynková 
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4821/10 Hospodaření s komunálními odpady – smlouva s obcí Dolní Studénky           
o užívání sběrného dvora 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4802/10 kterým byla uzavřena smlouva s obcí Dolní  
Studénky o užívání sběrného dvora Příčná. Účinnost smlouvy se mění z termínu 
„od 1.2.2010 na termín od 1.3.2010“.  
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4822/10 Petice požadující zachování předplaveckého kroužku pro děti 

bere na vědomí 
petici rodičů požadující zachování předplaveckého kroužku pro děti vedeného 
paní Gabrielou Lapčíkovou v AQUA centru, Lidická 81, Šumperk. 
 
 

4823/10 MJP – dohoda o pravidlech rozúčtování služeb v domě č.p. 233 na st.p.č. 100 
k.ú. Šumperk, Geschaderův dům  

schvaluje 
uzavřít dohodu o pravidlech rozúčtování služeb v domě č.p. 233 na st.p.č. 100, 
k.ú. Šumperk (Geschaderův dům) s účinností od 1.4.2010 mezi městem Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a Společností česko-
německého porozumění Šumperk – Jeseníky, se sídlem Kladská 233/1, Šumperk, 
IČ 43961266, dle předloženého materiálu.  
       Termín:  30.04.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

4824/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1269 v k.ú. Šumperk, or. ul. Uničovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy   vedení NN  přes p.p.č. 1269  v   k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 
70994226  a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení  

vedení NN zálohu ve výši  12.000,--Kč včetně DPH, částka bude uhrazena do 
60 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 na základě písemné výzvy 
budoucího oprávněného, budoucí oprávněný z věcného břemene předloží do 
90 dnů ode dne kolaudačního souhlasu stavby o uzavření smlouvy o věcném 
břemeni 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný z věcného břemene  dodrží podmínky dle stanovisek 
drážních úřadů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – 3 předloženého materiálu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene  přizve budoucího povinného 
z věcného břemene k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním 
kolaudačního souhlasu 

       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4825/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 1269 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Uničovská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1269 v k.ú. Šumperk, tj. České dráhy, a.s, vydá souhlas 
s právem uložení zemního vedení NN přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem 
Suchomelem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Vlastník pozemku: 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 
70994226 
Stavebník: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník  splní podmínky dle vyjádření drážních úřadů, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 – 3 předloženého materiálu 
 

Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4826/10 MJP – smlouva o umístění a provozování veřejného osvětlení v prostoru 
železničního mostu v km 44,215, or. ul. Uničovská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o umístění a provozování veřejného osvětlení v prostoru 
železničního  mostu v železniční stanici Šumperk v km 44,215 dle ust. § 261, odst. 
1 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,  obchodní zákoník 
Smluvní strany:  
Správce železničního mostu: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Praha 1, PSČ 110 00, IČ 70 99 42 34 
Správce  veřejného osvětlení: 
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk,               
IČ 65138163 
Podmínky smlouvy: 
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
- umístění 6 ks osvětlení bude bezplatné 
 

       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4827/10 MJP – stanovení nájemného z pozemků pro rok 2010 

schvaluje 
stanovit nájemné z pozemků pro rok 2010 ve stejných sazbách pro jednotlivé 
účely užívání jako v roce 2009: 
1. pozemky k podnikatelským účelům               
    I.   zóna          550,--Kč/m2/rok  
    II.  zóna         275,--Kč/m2/rok 
    III. zóna        110,--Kč/m2/rok 
    IV. zóna                   55,--Kč/m2/rok 
 
2. pozemky k zahrádkářským účelům             
    v zahrádkářské kolonii           2,--Kč/m2/rok                                       
    individuálně pronajaté          2,--Kč/m2/rok                                      
 
3. pozemky  u obytných domů                                                                    
    oplocené zahrady          2,--Kč/m2/rok                                         
    vymezený užitný prostor k domu (sušáky, přístupy, klepače)1,--Kč/m2/rok 
    volná zelená plocha u domu           1,--Kč/k celku/rok        
 
4.  pozemky pod stavbami  
     v zahrádkářské kolonii          5,--Kč/m2/rok                                                 
     pod garážemi                                   20,--Kč/m2/rok  
           + 50,--Kč/rok poplatek z přístupových ploch                            
     pod ostatními stavbami             20,--Kč/m2/rok                                                
       
5. pozemky pod obytnými domy                                        20,--Kč/m2/rok         
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6. pozemky pro účely umístění reklamy, inzertní skříňky 
    výměra plochy reklamy, inz. skříňky do 1,5 m2 včetně    1.000,--Kč/rok    
    výměra plochy reklamy, inz. skříňky nad 1,5 m2              3.000,--Kč/m2/rok       
 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4828/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2254/10 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  vedení NN přes p.p.č. 1463/2, p.p.č. 2254/11, 
p.p.č. 2254/12, p.p.č. 2254/10 a st. p.č. 1365   v   k.ú.  Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 
27232425 
Vedlejší účastník: 
MAREK zemědělská technika, s.r.o., se sídlem Helvíkovice 33, PSČ 564 01, IČ 
25286161 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

zemního vedení NN zálohu ve výši 9.900,--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 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí termín zahájení stavebních 
prací vlastníkům garáží na  pozemku st.p.č.  4996 a st. p.č. 4997 v k.ú. 
Šumperk  nejméně 14 dnů před započetím stavebních prací, z důvodu zajištění 
přístupu a  příjezdu ke garážím  

- budoucí oprávněný z věcného břemene  provede stavební práce spojené 
s montáží nové pojistkové skříně za podmínek: 
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- kolem plastové skříně SR 822 bude provedena tepelná izolace 
- nad novou plastovou skříní SR 822 bude provedeno osazení nových 

překladů 
- kolem nové plastové skříně SR 822 a kolem soklového zdiva bude 

provedeno zapravení omítek  
- při výkopových pracích nesmí dojít k poškození dešťového svodu a dešťové 

kanalizace u objektu  st.p.č. 1365 čp. 1276 (BB č. 44) 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4829/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2254/10 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 1463/2, p.p.č. 2254/11, p.p.č. 2254/12, p.p.č. 2254/10 a st. 
p.č. 1365 v  k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení  
zemního NN vedení přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 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 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník oznámí termín zahájení stavebních prací vlastníkům garáží na  

pozemku st. p.č.  4996 a st. p.č. 4997 v k.ú. Šumperk  nejméně 14 dnů před 
započetím stavebních prací, z důvodu zajištění přístupu a  příjezdu ke garážím  

- stavebník  provede stavební práce spojené s montáží nové pojistkové sk říně 
za podmínek: 
- kolem plastové skříně SR 822 bude provedena tepelná izolace 
- nad novou plastovou skříní SR 822 bude provedeno osazení nových 

překladů 
- kolem nové plastové skříně SR 822 a kolem soklového zdiva bude 

provedeno zapravení omítek  
- při výkopových pracích nesmí dojít k poškození dešťového svodu a dešťové 

kanalizace u objektu  st. p.č. 1365 čp. 1276 (BB č. 44) 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4830/10 MJP – předání dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě bytové 
výstavby FORTEX-AGS, a.s., při ul. Prievidzské do správy společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s. 

schvaluje 
předat dešťovou kanalizaci na pozemcích p.č. 709/17, 709/25 a 709/26 v k.ú. 
Dolní Temenice v délkách stoky „D“ DN 600 69,4 m, stoky „D-3“ DN 250 37,2 m, 
stoky „D-5“ DN 400 28,4 m, délka celkem 135 m a veřejné osvětlení na pozemku 
p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice v celkové délce 169 m, 8 ks lamp ve vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 do správy 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 
Šumperk, IČ 65138163 za účelem provádění údržby. O předání a převzetí výše 
uvedených inženýrských sítí do správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 
bude sepsán předávací protokol.  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4831/10 MJP – změna smluv z důvodu změny výše sazby DPH 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OBCH/0046/2009 ze dne 24.7.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako objednatelem a Jakubem Ďoubalem, místo podnikání Rakova 
280, Kutná Hora - Kutná Hora - Vnitřní Město, PSČ 284 01, IČ 64164390, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je restaurování morového sloupu na nám.Míru 
v Šumperku. Předmětem tohoto dodatku je následující změna výše uvedené 
smlouvy:   
Čl. IV. Cena díla, její vyúčtování a splatnost výše uvedené smlouvy o dílo se mění, 
a to tak, že se navyšuje sazba DPH z 9% na 10% připočtené k ceně díla 
realizovaného v roce 2010, která činí 296.000,--Kč bez 10 % DPH, tj.       
325.600,--Kč včetně 10 % DPH.  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4832/10 MJP – změna smluv z důvodu změny výše sazby DPH 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0047/2009 ze dne 4.11.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a společností Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., se 
sídlem Hlavní třída 3061/2, Šumperk, IČ 2784786, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem stánku o velikosti 2,1 m x 8,0 m, situovaného na pozemku 
p.č. 1257/114 v k.ú. Šumperk. Předmětem tohoto dodatku je následující doplnění 
čl. III. výše uvedené smlouvy:   
S ohledem na změnu sazby DPH se nájemce zavazuje hradit nájemné počínaje 
rokem 2010 ve výši 14.012,--Kč, tj. 16.814,--Kč včetně 20% DPH. 
V případě změny zákonné sazby DPH bude nájemce písemně informován o nové 
výši celkového nájemného. 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4833/10 MJP – změna smluv z důvodu změny výše sazby DPH 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0023/2009 ze dne 8.6.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a společností SITA CZ, a.s., se sídlem Španělská 
10, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 25638955, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku p.č. 1645/1, pozemku p.č. st. 1079 a budovy bez č.p./č.ev., 
situované na pozemku p.č.st. 1079 (areál sběrného dvora na ul. Příčná). 
Předmětem tohoto dodatku je následující změna výše uvedené smlouvy:   
 
Čl. III., odst. 3 nově zní:  
S ohledem na výše uvedené činí celková výše nájemného včetně 19 % DPH 
částku ve výši 95.200,--Kč. Vzhledem ke změně sazby DPH se nájemce zavazuje 
hradit nájemné počínaje rokem 2010 ve výši 96.000,--Kč včetně 20% DPH.  
V případě změny zákonné sazby DPH bude nájemce písemně informován o nové 
výši celkového nájemného. 
 
Čl. III., odst. 5 nově zní:  
Nájemce se zavazuje hradit nájemné jednorázově bezhotovostním převodem vždy 
do 30.11. příslušného kalendářního roku na účet města Šumperk uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to první splátku za období od 8.6. 2009 do 31.5. 2010, 
druhou splátku za období od 1.6.2010 do 31.5.2011 a t řetí splátku za období od 
1.6.2011 do 31.5.2012.  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4834/10 MJP – změna smluv z důvodu změny výše sazby DPH 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0024/2009 ze dne 8.6.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a společností SITA CZ, a.s., se sídlem Španělská 
10, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 25638955, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem. 13 velkoobjemových kontejnerů - 3x16m3; 1x40m3; 1x30m3; 2x27m3; 

2x14m3; 4x18m3; válcový drtič, můstková váha (500kg). Předmětem tohoto 
dodatku je následující změna výše uvedené smlouvy:   
 
Čl. III., odst. 3 nově zní:  
S ohledem na výše uvedené činí celková výše nájemného včetně 19 % DPH 
částku ve výši 47.600,--Kč. Vzhledem ke změně sazby DPH se nájemce zavazuje 
hradit nájemné počínaje rokem 2010 ve výši 48.000,--Kč včetně 20% DPH.  
V případě změny zákonné sazby DPH bude nájemce písemně informován o nové 
výši celkového nájemného. 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4835/10 MJP – zmocnění k uzavírání smluv na dodávku energií a služeb, uzavírání 
příloh a dodatků k servisním, revizním, kontrolním smlouvám a k udělování 
souhlasu vlastníka k uzavření smluv na dodávky energií a služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku města Šumperka  

ruší 
usnesení RM č. 2852/08 ze dne 30.10.2008 týkající se zmocnění majetkoprávního 
odboru k uzavírání smluv na dodávku elektrické energie a plynu a k udělování 
souhlasu vlastníka k uzavření smluv na dodávky služeb spojených s užíváním 
bytu ve vlastnictví města Šumperka z důvodu přijetí nového usnesení v této 
záležitosti. 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

4836/10 MJP – zmocnění k uzavírání smluv na dodávku energií a služeb, uzavírání 
příloh a dodatků k servisním, revizním, kontrolním smlouvám a k udělování 
souhlasu vlastníka k uzavření smluv na dodávky energií a služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku města Šumperka  

ruší 
usnesení RM č. 3263/09 ze dne 5.2.2010 týkající se zmocnění majetkoprávního 
odboru k uzavírání příloh ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního 
prostředí  (svoz odpadů a vynášení popelnic) ze dne 17.12.2008 z důvodu přijetí 
nového usnesení v této záležitosti. 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4837/10 MJP – zmocnění k uzavírání smluv na dodávku energií a služeb, uzavírání 
příloh a dodatků k servisním, revizním, kontrolním smlouvám a k udělování 
souhlasu vlastníka k uzavření smluv na dodávky energií a služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku města Šumperka  

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 5.2.2010 
majetkoprávnímu odboru působnost v oblasti: 
- uzavírání smluv a dohod o jejich ukončení  na dodávky energií a služeb (např. 

voda, elektrická energie, teplo, plyn, svoz odpadu apod.) včetně jejich příloh, 
potřebných pro provoz bytových nebytových domů ve vlastnictví města 
Šumperk a to jak pro domy jako celky, tak pro jednotlivé byty a nebytové 
prostory 

 
- uzavírání dodatků a příloh k servisním, revizním a kontrolním smlouvám (např. 

servis výtahu, servis ventilátorů, revize elektro, plynu apod.) týkající se změny 
seznamu objektů v majetku města Šumperk, v nichž se servis, revize, či 
kontroly mají provádět 

 
- udělování souhlasu vlastníka s uzavřením smluv na dodávky energií a služeb 

spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru mezi jednotlivými dodavateli 
a nájemci bytu či nebytového prostoru ve vlastnictví města Šumperk 
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Současně RM uděluje vedoucí majetkoprávního odboru podpisové právo 
k uzavření výše uvedených smluv, dodatků, příloh a souhlasů vlastníka. 
 
       Termín: 05.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4838/10 MJP – zřízení práva provést stavbu – pergola na pozemku u domu Pod 
Lesem 10/5, Šumperk  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, v souladu s ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, kterou město Šumperk, jako vlastník pozemku p.č.1950/9 v 
k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka Bytové družstvo Pod lesem 5, Šumperk, se 
sídlem Pod Lesem 10/5, Šumperk, IČ 25862715, právo provést stavbu pergoly na 
pozemku p.č. 1950/9 v k.ú. Šumperk,  or. zahrada u domu Pod Lesem 10/5, 
Šumperk. 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4839/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1845/7 v k.ú. Šumperk, or. ul. Na Kopečku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes p.p.č. 1845/7 v   k.ú.  Šumperk  
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Z. a M. S.,  oba bytem Zlín, PSČ 760 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

vodovodní přípojky zálohu ve výši 50,--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 
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4840/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1845/7 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 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení vodovodní přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka Z. a M. S.,  oba bytem  Zlín,  PSČ 760 01 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 
Stavebník: 
Z. a M. S.,  oba bytem  Zlín, PSČ 760 01 
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 
 

4841/10 MJP – prodej 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 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.01.2010  do 03.02.2010 dle usnesení rady města 4781/10 ze dne 
14.01.2010, schválit   prodej části p.p.č. 2075/3 v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 
5637-95/2009 st.p.č. 1341/2 o výměře 1m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  F. a   J. L.,  bytem  Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 1.200,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4842/10 MJP – prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 185/1000 st.p.č. 1727 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Reissova u Kauflandu 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18.01.2010  do 03.02.2010 dle usnesení rady města 4792/10 ze dne 
14.01.2010, schválit   prodej podílu o velikosti 185/1000 st.p.č. 1727 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
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- kupující:  M. P.,  bytem  Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena 105,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4843/10 MJP – prodej části st.p.č. 1744/2, st.p.č. 1745/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, 
pozemky u domu Denisova 4, Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.08.2009 do 09.09.2009  dle usnesení rady města 4206/09 ze dne 
20.08.2009 a od 18.01.2010  do 03.02.2010 dle usnesení rady města 4761/10 ze 
dne 14.01.2010, schválit   prodej části st.p.č. 1744/2 o výměře 376 m2,  část 
st.p.č. 1745/2 o výměře 10 m2, část p.p.č. 1999/10 o výměře 1 m2, část p.p.č. 
1999/6 o výměře 14 m2,   st.p.č. 2613 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 
273 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5630-89/2009 st.p.č. 1744/2 o výměře 
397 m2, p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 57 m2, p.p.č. 
1999/17 o výměře 68 m2, p.p.č. 1999/18 o výměře 56 m2 a p.p.č. 1999/19 o 
výměře 67 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: vymezeny prostor a zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:   
P. Č.,  bytem  Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 1744/2 a  p.p.č. 1999/19, vše        
v  k.ú. Šumperk 
K. B. , bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 1744/2 a p.p.č.  1999/18, vše v  k.ú. 
Šumperk 
P. M. , bytem  Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 1744/2 a p.p.č.  1999/16, vše        
v  k.ú. Šumperk 
Z. H.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 1744/2 a p.p.č.  1999/17, vše v  k.ú. 
Šumperk 
V. S.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 1744/2   a p.p.č. 1999/11, vše        
v  k.ú. Šumperk 
- pokud nebude kupní smlouva kupujícími podepsána do 15 dnů ode dne výzvy 

k podpisu, bude kupujícímu, který smlouvu nepodepíše  zrušeno schválení 
prodeje a pozemek bude nabídnut jinému zájemci a prodej jako celek bude 
znovu projednán v orgánech města  

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4844/10 MJP – prodej části st.p.č. 1744/2, st.p.č. 1745/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, 
pozemky u domu Denisova 4, Šumperk 

doporučuje 
ZM neschválit prodej p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk, kdy 
pozemek je nově označen GP zak.č. 5630-89/2009 ze st.p.č. 1744/2, p.p.č. 
1999/11 a 1999/6 vše v k.ú. Šumperk P. M.,  bytem  Šumperk z důvodu schválení 
prodeje jinému zájemci. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4845/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 3830/09 ze dne 4.6.2009 

ruší 
usnesení RM č. 3830/09 ze dne 4.6.2009, kterým bylo schváleno zveřejnění 
prodeje pozemků částí st.p.č. 1248/3 a st.p.č. 1248/2 o celkové výměře cca      
350 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4846/10 MJP – zveřejnění pronájmu části st.p.č. 1248/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1248/3 o výměře 139 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
- sazba nájemného 2,--Kč/m2/rok 
- nájemce bude udržovat pozemek na své náklady 
- v případě více žadatelů bude pozemek pronajat stejným podílem dle počtu 

žadatelů o pronájem 
       Termín: 10.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4847/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
249/2008-P uzavřené dne 01.10.2008 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 02. 09. 
2009   na dobu určitou  do 31.03.2010  mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a L. B., bytem Šumperk  
jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě na ulici Jeremenkově 
1571/19 v Šumperku.  
Prodloužení doby nájmu  od 01. 04. 2010 do 31.12.2010,  smluvní nájemné ve 
výši 47,--Kč/m²/měs.   
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4848/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 5, o velikosti  1+2 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu na ulici Kmochově 2322/2 v Šumperku  nájemní smlouvu mezi 
Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,  jako 
pronajímatelem na straně jedné a D. P.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  01.03.2010  do 31.12.2010 
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4849/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 57, o velikosti  1+3 obytných místností ve 13. nadzemním podlaží 
obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku  nájemní smlouvu mezi 
Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a Z. Š., bytem Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  01. 03. 2010  do 31. 12. 2010 
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4850/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
- výpověď nájmu bytu č. 13 na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku pro J. Š.   

podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku 
 
- výpověď nájmu bytu č. 36 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku pro M. a H. 

S.  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4851/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 305 na ulici Bohdíkovské 2336/24               
v Šumperku s nájemkyní O. Č., bytem  Šumperk ke dni  20.01.2010. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4852/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 32 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku 
s nájemkyní M. R.,  bytem Šumperk, ke dni   31. 01. 2010. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4853/10 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 17 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku 
s P. a H. P.,  oba bytem  Šumperk, ke dni 15. 04. 2010. 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4854/10 MJP – bytová problematika 

ruší 
usnesení RM č. 4742/09 ze dne 30.12.2009, týkající se pronájmu nebytových 
prostor ve dvorním traktu budovy č.p. 289, Hlavní třída 12, Šumperk nájemci Janu 
Klimešovi, bytem Terezínská 988/7, Šumperk, IČ 15414213, z důvodu neuzavření 
nájemní smlouvy ze strany nájemce. 
 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4855/10 MJP – realizace příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemek pod autobusovou zastávkou u SUMTEXU CZ 

doporučuje 
ZM na základě usnesení ZM č. 1250/09 ze dne 18. 6. 2009, kterým byl vydán 
příslib odkoupení, schválit realizaci odkoupení části pozemku p. č. 1229/1 o 
výměře 6 m2  v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5618-183/2009 ze dne 
21.1.2010 označené jako p.p.č. 1229/8 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: pozemek pod autobusovou zastávkou 
- prodávající: SUMTEX CZ, s.r.o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 

25859617 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena:  120,--Kč/m2, tj. 720,--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  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil kupující město Šumperk 
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- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující město Šumperk 

- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu všech zástavních práv smluvních na 
předmětné  části pozemku p. č.  1229/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Šumperk  

 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4856/10 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Marek – prodejna 
 zemědělské techniky – přestavba“ včetně sjezdu, or. areál bývalé panelárny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1463/2,  p.p.č. 1553/4 a 2254/12 vše v k. ú. Šumperk, tj. 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, zřídí pro 
stavebníka, tj. společnost MAREK zemědělská technika s.r.o., se sídlem 
Helvíkovice 33, Žamberk, PSČ 564 01,  IČ 25286161, právo provést stavbu 
„Marek - prodejna zemědělské techniky - přestavba“ včetně sjezdu na částech 
výše uvedených pozemků.  
Stavebník umožní vstup na pozemky, které jsou předmětem smlouvy o zřízení 
práva provést stavbu, za účelem údržby garáží stojících na sousedních 
pozemcích.  
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4857/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1955/4 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Gen. Krátkého 

schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního NN vedení  přes p.p.č.  1955/4  v k.ú  Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno  částku ve výši  

120,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 
ze dne 16. 04.2009 a GP č. 5622-146/2009, částka bude uhrazena straně 
povinné 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.  5622-146/2009 
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- 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 
 

4858/10 MJP – ukončení smlouvy o poskytování příspěvku na zaměstnance 

schvaluje 
ukončení smlouvy o poskytování příspěvku na zaměstnance ze dne 31.10.2008, 
uzavřenou mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,    PSČ 
787 93, IČ 00303461, na straně jedné jako příjemce příspěvku, a SPOLEČNOSTÍ 
ČESKO – NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ ŠUMPERK – JESENÍKY, se sídlem  
Kladská 1, Šumperk,  PSČ 787 01, IČ  43961266, na straně druhé jako 
poskytovatel příspěvku. 
Způsob ukončení: dohodou ke dni 31.3.2010 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

4859/10 MJP – Vlastivědné muzeum – dodatek k nájemní smlouvě 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. MP 12/94 Pro, 
uzavřené dne 6.4.1994 mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvkovou organizací, se sídlem Hlavní 
třída 342/22, Šumperk, IČ 00098311 jako nájemcem, ve znění pozdějších dodatků 
č. 1-8, jehož předmětem bude rozdělení stávající výše nájemného na nájemné za 
pozemek, nájemné za budovu č.p. 342 jako celek a nájemné za rekonstruované 
prostory. 
       Termín: 15.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4860/10 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
 břemene, or. ul. Kozinova 

schvaluje 
uzavření dohody  o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0049/2009/Foj, uzavřené mezi budoucím povinným z věcného 
břemene Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucím oprávněným z věcného břemene společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
60193336 ohledně zřízení věcného břemene uložení zemního telefonního vedení 
přes p.p.č. 176 a p.p.č. 2034/1  v  k.ú.  Šumperk  z důvodu bezpředmětnosti. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4861/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytového prostoru v domě or. ozn. M. R. 
Štefánika 5 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytový prostor  č. 1228/1 v domě č.p. 1228 
na parcele st.p.č. 1272/1 (ozn.  M.R. Štefánika 5) o výměře 90,20 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2022/10000  na společných částech domu č.p. 
1228 na st.p.č. 1272/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2022/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 1272/1 vše v obci a k.ú. Šumperk. Kupní cena 
nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 10.000,--Kč/m2 bez 
rozlišení plochy určené k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru,  kupní cena 
podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2.  
Účel zveřejnění: prodej předmětu zveřejnění stávajícímu nájemci 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4862/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v domě M. R. Štefánika 22 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v domě č.p. 1213 na parcele 
st.p.č. 1273 v obci Šumperk k.ú. Šumperk (or. ozn. M. R. Štefánika 22) včetně 
podílů  na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena 
nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 10.000,--Kč/m2 bez 
rozlišení plochy určené k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru, kupní cena 
podílu na pozemku pod domem, zastavěná plocha o výměře 238 m2  105,--
Kč/m2, nezastavěná plocha o výměře 110 m2 300,--Kč/m2, jmenovitě: 
- nebytový prostor č. 1213/6 o výměře 55,4 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

950/10000 na společných částech domu č.p. 1213 na st.p.č. 1273 v obci a k.ú. 
Šumperk a spoluvlastnický podíl o velikosti 950/10000 na st.p.č. 1273 v obci a 
k.ú. Šumperk 

- nebytový prostor č. 1213/7 o výměře 75,6 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1295/10000 na společných částech domu č.p. 1213 na st.p.č. 1273 v obci a 
k.ú. Šumperk a spoluvlastnický podíl o velikosti 1295/10000 na st.p.č. 1273 
v obci a k.ú. Šumperk 

Účel zveřejnění: prodej předmětu zveřejnění stávajícímu nájemci 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4863/10 MJP – výpůjčka pískovcového klenebního  kamene  tzv. „klenáku“  
 s označením W.A.B. 1719 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce pískovcového klenebního kamene tzv. „klenáku“ s 
označením W.A.B. 1719 o rozměrech: výška cca 32 cm, šířka cca 43 cm (horní 
část) a cca 34 cm (dolní část), hloubka cca 15 cm. 
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Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum Šumperk, příspěvková organizace, zastoupené  
ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou, se sídlem Hlavní třída 342/22, Šumperk, IČ 
00098311  
 
Účel: umístění předmětu výpůjčky v depozitáři vypůjčitele s možností využití 
předmětu výpůjčky pro výstavní účely. V případě výstavy předmětu výpůjčky bude 
na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky uvedeno, že se jedná o předmět 
zapůjčený Městem Šumperk. 
 

  Doba výpůjčky: neurčitá  
 
  Ukončení výpůjčky: 

dohodou, případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní lhůta 
činí 1 měsíc.  
V případě, že vypůjčitel neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající mu 
z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 659 a 662 občanského zákoníku, je 
možné smlouvu o výpůjčce ukončit písemnou výpovědí  a rovněž odstoupením od 
smlouvy ze strany půjčitele,. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní ode 
dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

  Podmínky: 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem 
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel 

opravu věci a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit 
- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 

souhlasu půjčitele 
- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 

je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou 

- vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití vypůjčené věci. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění 

 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4864/10 MJP – sleva z nájmu – sklepy bytů v domě 17. listopadu 1247/3, Šumperk 

schvaluje 
slevu ve výši 100% nájemného z plochy sklepů pro nájemce bytu č. 1 a bytu č. 2  
v budově č.p. 1247 na adrese 17. listopadu 3, Šumperk, a to s účinností od 1. 3. 
2010 do doby uvedení sklepních prostor do uživatelného stavu. 
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4865/10 MJP – změna usnesení RM č. 4578/09, zahrádky vedle baseballového hřiště, 
střelnice 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4578/09 ze dne 19.11.2009, kterým bylo schváleno uzavřít 
věcné břemeno spočívající v právu průchodu přes p.p.č. 779/4 v k.ú. Dolní 
Temenice, v části:  
- stanovení sazby, kdy nově bude 6.000,--Kč včetně 20%  
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady na vyhotovení geometrického 

plánu  v plné výši z důvodu  odstoupení od záměru zřídit věcné břemeno i pro 
vlastníky p.p.č. 784/3 a 784/4 vše v k.ú. Dolní Temenice 

- šířka průchodu bude při hranicích p.p.č. 784/3 a 784/4 bude dána v rozsahu 
stávajícího průchodu k p.p.č. 784/1 bude stanovena v šíři 2 m od stávajícího 
odvodňovacího příkopu, který je při hranici p.p.č. 784/3 v k.ú. Dolní Temenice 

 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4866/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 4579/09 a RM č. 4580/09 

ruší 
usnesení  RM č. 4579/09 a RM č. 4580/09 ze dne 19.11.2009, kterým bylo 
schváleno uzavřít věcné břemeno průchodu přes p.p.č. 779/4 v k.ú. Dolní 
Temenice. Důvodem zrušení usnesení je písemné odstoupení oprávněných od 
záměru uzavřít věcné břemeno. 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4867/10 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10, části p.p.č. 1431/5 a 
 části p.p.č. 3151 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře cca 
232 m2  a části p.p.č. 1431/5 o výměře cca 10 m2 a části p.p.č. 3151 o výměře 
cca 15 m2, včetně zděné zídky v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy bude uhrazeno 60% kupní ceny, 

doplatek bude uhrazen po zaměření pozemku a schválení předmětu prodeje 
- budoucí kupující na své náklady provede opravu stávající zděné zídky , která je 

umístěna na části p.p.č. 1431/5 a části p.p.č. 3151 v k.ú. Šumperk 
- zídka bude opravena do 31.10.2010, pokud bude splněn termín, uznává se 

sleva na kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2 
- vlastnické právo k předmětu sjednaného příslibu prodeje bude převedeno 

nejpozději do 31.12.2010 
- pokud nebude zídka ve stanoveném termínu opravena sjednává si budoucí 

prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
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- způsob opravy bude předem odsouhlasen budoucím prodávajícím 
- pokud bude budoucím kupujícím vlastník st.p.č. 697 v k.ú. Šumperk, zavazuje 

se budoucí prodávající, zřídit věcné břemeno průchodu přes p.p.č. 3151 v k.ú. 
Šumperk za podmínek, které budou dány samostatně  

 
       Termín: 10.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4868/10 MJP  změna usnesení ZM č. 1480/05 ve znění usnesení ZM č. 876/08 a 
usnesení ZM č. 960/08 k příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 a části p.p.č. 
1431/6, vše v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15.12.2005 ve znění usn. ZM 
č. 876/08 ze dne 11.09.2008 a usn. ZM č. 960/08 ze dne 11.12.2008, kterými bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 1431/10 a části p.p.č. 1431/6 vše v 
k.ú. Šumperk, spočívající:  
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 31.12.2010 
- konečná úprava zděné zídky bude dokončena nejpozději do 31.10.2010 
- budoucí prodávající neuplatňuje vyměření smluvní pokuty za nedokončené 

práce zděné zídky z důvodu řešení opravy zídky jako celku a s ohledem na 
skutečnost, že zídka je opravená (podřezaná), není dokončena povrchová 
úprava 

 
Ostatní podmínky dané usnesením schvalujícími vydání příslibu prodeje byly 
slněny a dále se nemění. 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4869/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Jesenická 31 a 61, 
 Šumperk – komplexní úklidové práce“ 

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

městského úřadu – Jesenická 31 a 61, Šumperk“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Marek Pospíšil, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Mgr. Romana Drásalová, 
Rudolf Krňávek, Pavel Hegedüs 
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- Minimální seznam oslovených zájemců: 

KBN servis, s.r.o., se sídlem K.H.Máchy 15, Šumperk, IČ 277622771 
Mgr. Jana Starsyová – agentura J A S, se sídlem Bezručova 4, Šumperk, IČ 
48745821 
REMI Star, s.r.o., se sídlem Polní 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 25875035 

 
       Termín: 05.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4870/10 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2009 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2009 v souladu s ustanovením čl. 17 
Opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

4871/10 Zpráva o činnosti IAK v roce 2009 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2009.  
 
 

4872/10 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2010 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností“ informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2009. 
 
 

4873/10  Smlouva o nájmu radiového vysílače pro budovu garáží základny civilní 
ochrany Luže 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu radiového vysílače mezi městem Šumperk, IČ 
00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností S.O.S. akciová 
společnost, Olomouc, IČ 43965181, se sídlem Holická 31/1, 772 00 Olomouc, 
jejímž předmětem je nájem radiového vysílače pro zajištění ochrany objektu 
garáží na základě CO Luže, Vikýřovická 1495, prostřednictvím pultu centrální 
ochrany, a to s účinností od 1.3.2010. Roční nájemné je stanoveno na částku 
1.800,--Kč+DPH.  
       Termín: 26.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 



RM 91 – 04.02.2010 

 
25 

4874/10 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského 
úřadu Šumperk (budova radnice – nám. Míru 1, Šumperk)  dne 10. b řezna 2010. 
 
       Termín: 10.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4875/10 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu DVD „Šumperk“ 100,--Kč/ks. Uvedená 
cena je včetně 20 % DPH. 
 
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4876/10 Zpráva o turistické sezóně roku 2009 

bere na vědomí 
zprávu o letní turistické sezóně roku 2009. 
 
 

4877/10 Veřejná finanční podpora 

schvaluje 
uzavření smlouvy se společností česko-německého porozumění Šumperk-
Jeseníky, Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 43961266 o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Šumperka na rok 2010 ve výši 155.000,--Kč. 
 
       Termín: 10.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4878/10 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2009/2010 a prázdninový provoz MŠ v Šumperku v roce 2010 

bere na vědomí 
- informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve městě Šumperk pro školní 
rok 2010/2011 ve dnech 07.04.2010 a 08.04.2010 

 
- informaci o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 

210 a v období vánoc 2010 
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4879/10 Veřejná finanční podpora 2010 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:                Dušan Ščambura, Temenická 2795/109, Šumperk 
Účel použití:  na letenku 
Částka dotace: 9.000,--Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2010 
Vyúčtování:  do 31.01.2011 
Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠKV pro rok  
2010.  
       Termín: 04.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4880/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- A. N., k bytu č. 404 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk,  o velikosti kk+2 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2010 do 28.02.2011  
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4881/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. L.,  k bytu č. 402 na ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+2 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2010 do 28.02.2011  
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4882/10 Veřejná služba dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, jejímž předmětem je zajištění bezplatného výkonu veřejné 
služby, dle ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, pro město Šumperk. 
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Smluvní partneři města Šumperka: 
JK MORAVA, spol. s r.o.,  se sídlem Šumperk, Dolnostudénská 14, PSČ 787 01, 
IČ: 25852728  
a 
SITA CZ, a.s., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, 
IČ: 25638955 
 
Předmět smlouvy: 
bezplatné zajištění výkonu veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím oslovených 
společností, jejichž povinností bude jménem města zajišťovat a realizovat výkon 
veřejné služby na území města Šumperka na základě smlouvy o výkonu veřejné 
služby dle ust. § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, které tyto společnosti uzavřou jménem města Šumperka. 
V této souvislosti bude společnostem udělena městem Šumperk plná moc. 
 
Doba trvání smlouvy: neurčitá 
 
Ukončení smlouvy: 
dohodou nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci 
kalendářního čtvrtletí. 
 
Další ujednání: 
oslovené organizace zajistí pro případné zájemce pracovní zařazení, přidělování 
práce, pro potřeby odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk budou vydávat potvrzení 
o počtu odpracovaných hodin za kalendářní měsíc, zajistí ochranné pracovní 
prostředky a případné proškolení zájemců z předpisů týkajících se bezpečnosti 
práce. 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
         starosta                   1. místostarosta  

 


