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Spis. zn.: 20969/2010 
Č.j.: 23092/2010  

            

U S N E S E N Í  

z 92. schůze Rady města Šumperka ze dne 25.02.2010 
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. 

4883/10 Výsledky inventarizace majetku města Šumperka  

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2009 a k 31.12.2009 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2009 a k 31.12.2009 

užívaného příspěvkovými organizacemi 
 
 

4884/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2010  

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2010: 
příjmy ve výši             24 tis. Kč 
výdaje ve výši            190 tis. Kč 
 
příjmy celkem     741.354 tis. Kč 
výdaje celkem     701.276 tis. Kč 
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4885/10 Příspěvky od zřizovatele 

bere na vědomí  
skladbu příspěvku od zřizovatele příspěvkovým organizacím města Šumperka na  
rok 2010 dle předložených materiálů: 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 
Základní škola Šumperk, 8. května 63, Šumperk 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, Šumperk 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, Šumperk 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, Šumperk 
Mateřská škola Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk 
Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, Šumperk 
Mateřská škola Pohádka, Nerudova 4B, Šumperk  
Dům dětí a mládeže U radnice, nám. Míru 20, Šumperk 
 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 



RM 92 – 25.02.2010 

 
2 

4886/10 Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci 

doporučuje 
ZM schválit finanční spoluúčast města Šumperka při realizaci projektu 
„Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci“ ve výši 1.400.000,--
Kč. Podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu města je získání finanční dotace 
z Fondu kinematografie ve výši 1.200.000,--Kč a dofinancování žadatelem 
příspěvkovou organizací Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, 787 01 
Šumperk, IČ 00851400. 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4887/10 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje 
ZM schválit „Obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Šumperka“. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4888/10 Poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka na rok 2010 soukromým školám 
a Ječmínek, o.p.s., podmínky pro uzavření smlouvy    

doporučuje 
ZM schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka na 
rok 2010 pro subjekty: 
- Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk, IČ 25827707,  ve výši 
670 tis. Kč 

- Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk, IČ 
25828274,  ve výši 258 tis. Kč 

- Ječmínek, o.p.s., Evaldova 25, Šumperk, IČ 26835932, ve výši 376 tis. Kč   
 
Podmínky: 
1. podkladem pro uzavření smlouvy bude žádost příjemce podepsaná statutárním 

orgánem 
2. účel použití VFP je vázán na provoz a činnost organizace 
3. příjemce VFP je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých finančních 

prostředků a profinancovat je nejpozději do 31.12.2010 
4. vyúčtování poskytnuté VFP bude provedeno a předloženo odboru ŠKV 

prostřednictvím podatelen MěÚ Šumperk, kde bude zaevidováno ve spisové 
službě a opatřeno PIDem, a to nejpozději do 31.01.2011. V případě 
nedodržení termínu bude poskytovatelem zahájeno vymáhání VFP nebo jeho 
části. 

 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4889/10 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas k přijímání účelově 
neurčených peněžních darů 

souhlasí 
s přijímáním peněžitých darů, účelově neurčených, příspěvkovými organizacemi 
zřizovanými městem Šumperk, a to v souladu s § 39b, odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

4890/10 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, příspěvkové organizaci, 17. listopadu 6,  Šumperk, IČ 
65496604, přijmout věcný dar, v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 2.610,--Kč. 
        Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
 

4891/10 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje 
ZM schválit „Speciální podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů“. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4892/10 Stanovení neinvestičních nákladů na žáka v šumperských ZŠ a dítě 
v šumperských MŠ 

schvaluje 
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka v šumperských základních školách a 
dítě v šumperských mateřských školách za rok 2009 takto: 
 
Základní škola, Dr. E. Beneše 1      6.363,--Kč 
Základní škola, 8. května 63       6.073,--Kč 
Základní škola, Sluneční 38     12.000,--Kč  
Základní škola, Vrchlického 22       8.851,--Kč 
Základní škola, Šumavská 21       5.685,--Kč 
Mateřská škola Pohádka, Nerudova 4B      9.579,--Kč 
Mateřská škola Sluníčko, Evaldova 25      8.760,--Kč 
Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1  10.193,--Kč 
 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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4893/10 Zápis dětí do I. ročníků základních škol a speciálních škol a přípravných tříd 
ve městě Šumperku pro školní rok 2010/2011 

bere na vědomí 
informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do I. ročníků základních škol, 
speciálních škol v Šumperku, přípravné třídy na Základní škole Šumperk, Sluneční 
38 a přípravné třídy Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a 
mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s., pro školní rok 2010/2011. 
 

4894/10 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Kniha Šumperk město sportu, historie – 
současnost 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 16/2009, uzavřené dne 30.07.2009 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
zhotovitelem JANDA DESIGN, Mgr. art. Jiří Janda, Svatováclavská 1089/8, 
Šumperk, IČ 48437384. Předmětem dodatku je změna harmonogramu provedení 
díla.  
       Termín: 05.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4895/10 Ceny města Šumperka za rok 2009 

doporučuje  
ZM schválit v souladu s § 84, odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení Ceny města Šumperka za 
rok 2009 takto: 
Kategorie Kultura 
Festival Blues Alive, organizátor DK Šumperk, zastoupený Mgr. Vladimírem 
Rybičkou 
 
Kategorie Sport 
Družstvo dívek Gymnázia Šumperk a Lucie Domská 
 
Kategorie Sociální služby 
Dagmar Bundilová za práci v Charitě Šumperk 
 
Kategorie Vzdělávání 
Mgr. Milada Sobková 
 
Kategorie Podnikání 
Neudělit cenu města v této kategorii 
 
Kategorie architektura – novostavba 
Polyfunkční dům na ul. Lautnerově v Šumperku 
 
Kategorie architektura – rekonstrukce 
Zábavní a gastronomické centrum – MAJÁK 
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Kategorie Humanitární čin 
Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice 
 
Kategorie Životní prostředí 
Neudělit cenu města v této kategorii 
 
Kategorie Cena mladých 
Pavla Doležalová 
 
Kategorie Přínos městu 
Jiří Hrubý 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4896/10 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za 
rok 2009  

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2009 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 103 odst. 4 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4897/10 Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace akce: „Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hana Kola říková, Ludmila 
Veselá, Bc. Yvona Šimková 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Bc. Zdeňka Brijarová, Emilie 
Lovichová, Zuzana Studená 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
PROINK, Lidická 56, Šumperk 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk 
 
       Termín: 25.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4898/10 Stavební úpravy MŠ Temenická a MŠ Zahradní v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace akce: „Stavební úpravy MŠ Temenická a MŠ Zahradní 
v Šumperku“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hana Kola říková, Ludmila 
Veselá, Bc. Yvona Šimková 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Bc. Zdeňka Brijarová, Emilie 
Lovichová, Zuzana Studená 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
PROINK, Lidická 56, Šumperk 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk 
PROMOS, s.r.o., Nerudova 32, Šumperk 
 
       Termín: 25.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

4899/10 Rekonstrukce přednádraží v Šumperku - žádost o dotaci 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, 
oblasti podpory 1.2. – Veřejná doprava na projekt „Rekonstrukce přednádraží 
v Šumperku“. 
 
       Termín: 25.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4900/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení: 4011/09, 4747/09, 4791/09, 4802/10, 4821/10, 4805/10, 
4806/10, 4812/10, 4813/10, 4820/10, 4827/10, 4835/10, 4836/10, 4837/10, 
4845/10, 4846/10, 4851/10, 4852/10, 4854/10, 4859/10, 4766/10, 4867/10, 
4869/10, 4875/10, 4877/10, 4879/10. 
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4901/10 MJP - ceny pronájmů a služeb – hřbitovy 

schvaluje 
ceny pronájmů hrobových míst na území města Šumperka a úhrady za služby 
spojené s nájmem místa s platností od 1.4.2010 do 31.3.2012 v rozsahu: 
 
     nájem Kč/m2/rok služby Kč/m2/rok 
 
hrobové místo    15,--   44,-- 
hrobka     15,--   44,-- 
urnové místo     15,--   44,-- 
kolumbární okénko      300,--/ks/rok    -- 
 
Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. 
 
                 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

4902/10 MJP – zřízení předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2255 v k.ú. Šumperk o velikosti 35 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.03.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – kavárna Café 
Svět – předzahrádka typ 1. 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

4903/10 MJP – zřízení předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 80 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.03.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně – Music 
Machine – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 



RM 92 – 25.02.2010 

 
8 

4904/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1450/20 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Kocourkova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  1450/20, p.p.č. 1425/29, p.p.č. 2139/2, 
p.p.č. 1534/24 a p.p.č. 1459/3    v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 
420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská 
Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické 

podobě (formát DGN nebo SHP) a zaměření skutečného stavu na 
majetkoprávní odbor 

- stavebník dodrží hloubku uložení nového vedení NTL plynovodu a p řípojek dle  
PD č. výkresu 005 – 007 č. zak.  P 020/2009 

- stavebník – investor v případě  nutnosti přeložení sítě v budoucnosti  z důvodu 
zjištění, že síť byla uložena v rozporu s PD (trasa + hloubka uložení), bude 
hradit veškeré náklady na přeložky a stavební práce spojené s přeložkami 

 
Termín: 30.06.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

4905/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2139/2 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Kocourkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes 
pozemek  p.č.  2139/2, p.p.č. 1534/24, p.p.č. 1534/42 a p.p.č. 1581/6 v k.ú. 
Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská 
Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

zemního vedení NTL a přípojek zálohu ve výši 30.800,--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., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva provést stavbu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky RÚI, 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 se žádostí o uzavření smlouvy o 
věcném břemeni doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI 
v elektronické podobě (formát DGN nebo SHP) 

 
Termín: 30.06.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

4906/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2139/2 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Kocourkova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  2139/2, p.p.č. 1534/24, p.p.č. 1534/42 
a p.p.č. 1581/6 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení 
zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – 
Moravská Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská 
Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické 

podobě (formát DGN nebo SHP) a zaměření skutečného stavu na 
majetkoprávní odbor 
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- stavebník dodrží hloubku uložení nového vedení NTL plynovodu a p řípojek dle  

PD č. výkresu 005 – 007 č. zak.  P 020/2009 
- stavebník – investor v případě  nutnosti přeložení sítě v budoucnosti  z důvodu 

zjištění, že síť byla uložena v rozporu s PD (trasa + hloubka uložení), bude 
hradit veškeré náklady na přeložky a stavební práce spojené s přeložkami 

 
Termín: 30.06.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

4907/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2095/6 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Kocourkova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  2095/6, p.p.č. 2096/9, p.p.č 2095/9, 
p.p.č.  2095/10,  p.p.č. 1194/17, p.p.č. 1194/16 a p.p.č. 1257/89 v k.ú. Šumperk, tj. 
město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemního  plynového vedení NTL 
+ přípojek přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka Společnost SMP Net, 
s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 
277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3,  Ostrava – Moravská 
Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické 

podobě (formát DGN nebo SHP) a zaměření skutečného stavu na 
majetkoprávní odbor 

- stavebník dodrží hloubku uložení nového vedení NTL plynovodu a p řípojek dle  
PD č. výkresu 005 – 007 č. zak.  P 020/2009 

- stavebník – investor v případě  nutnosti přeložení sítě v budoucnosti  z důvodu 
zjištění, že síť byla uložena v rozporu s PD (trasa + hloubka uložení), bude 
hradit veškeré náklady na přeložky a stavební práce spojené s přeložkami 

 
Termín: 30.06.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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4908/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1346/10 a další 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Javoříčko 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č. 1346/10, p.p.č. 3084, p.p.č. 1257/88, 
p.p.č. 1346/7, p.p.č. 1346/19, p.p.č. 1346/18, p.p.č. 1346/11, p.p.č. 1346/9, p.p.č. 
1346/6, p.p.č. 1346/5, p.p.č. 1346/4, p.p.č. 1354/12, p.p.č. 1354/10, p.p.č. 1354/11 
a p.p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení 
zemního  plynového vedení NTL + přípojek přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – 
Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  nám Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické 

podobě (formát DGN nebo SHP) a zaměření skutečného stavu na 
majetkoprávní odbor 

- stavebník dodrží hloubku uložení nového vedení NTL plynovodu a p řípojek dle  
PD č. výkresu 004 – 006 č. zak.  P 028/2009 

- stavebník – investor v případě  nutnosti přeložení sítě v budoucnosti  z důvodu 
zjištění, že síť byla uložena v rozporu s PD (trasa + hloubka uložení), bude 
hradit veškeré náklady na přeložky a stavební práce spojené s přeložkami 

 
Termín: 30.06.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

4909/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v domě 17. listopadu 7, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v domě č.p. 1327 na parcele 
st.p.č. 188/4 v obci Šumperk k.ú. Šumperk  or. ozn. 17. listopadu 7) 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. Jmenovitě: 
- nebytový prostor č. 1327/4 o výměře 53,71 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1536/10000 na společných částech domu č.p. 1327 na st.p.č. 188/4 v obci a 
k.ú. Šumperk a spoluvlastnický podíl o velikosti 1536/10000 na st.p.č. 188/4 
v obci a k.ú. Šumperk 
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- nebytový prostor č. 1327/5 o výměře 37,42 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1070/10000 na společných částech domu č.p. 1327 na st.p.č. 188/4 v obci a 
k.ú. Šumperk a spoluvlastnický podíl o velikosti 1070/10000 na st.p.č. 188/4 
v obci a k.ú. Šumperk. 

 
Účel zveřejnění: prodej předmětu zveřejnění stávajícímu nájemci 
 

Termín: 31.03.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

4910/10 MJP – výpůjčka movitých věcí společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi: 
Půjčitel: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Vypůjčitel:  
PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Temenická 2620/05, Šumperk,   IČ 25843907 
 
Předmět výpůjčky: 
taneční úbor (tričko + kalhoty)    30 ks 
kabeláž       55 ks 
sportovní vybavení: 
- pálky na stolní tenis     10 ks 
- míčky na stolní tenis       6 sad 
- fotbalový míč        2 ks 
- basketbalový míč       2 ks 
- volejbalový míč        2 ks 
- volejbalová síť         1 ks 
- karimatka       30 ks 
 
Účel: využití předmětu výpůjčky v rámci realizace projektu „Nízkoprahový klub pro 
děti a mládež Rachot“, který je jako dílčí projekt součástí programu „Městský 
program prevence kriminality“ 
  
Doba výpůjčky: neurčitá  
 
Ukončení výpůjčky: dohodou případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních  
stran. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce  
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
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4911/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1485/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Krapkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes pozemek  p.č.  1485/3  v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ00303461 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: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši  440,--Kč včetně DPH, skutečná částka je vypočtena na základě 
usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 5626-300/2009,  částka činí  
295,--Kč včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
přeplatek  ve výši 145,--Kč, přeplatek bude uhrazen straně oprávněné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5626-300/2009 

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

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

       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4912/10 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 1875/4 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu při ul. Vyhlídka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 1875/4 o výměře 
cca 1 600 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada u domu 
- kupní cena:  300,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 1875/4 v k. ú. 

Šumperk uhradí kupující  
 
       Termín: 12.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4913/10 MJP – změna usnesení ZM č. 1509/10 – příslib prodeje části pozemku p.č. 
262/1 v k.ú. Šumperk před budovou Blue Star Bowling 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1509/10 ze dne 28. 1. 2010, kterým byl 
schválen příslib prodeje části p.p.č. 262/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Šumperk 
společnosti LUCKY Plus, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 2802/16 A, Šumperk, IČ 
25390406, za kupní cenu pozemku 500,--Kč/m2 spolu s kupní cenou stavby 
chodníku ze zámkové dlažby 467,--Kč/m2. 
Změna spočívá v tom, že budoucí kupující nebude hradit kupní cenou stavby 
chodníku ze zámkové dlažby ve výši 467,--Kč/m2, neboť zámková dlažba bude 
před realizací stavby předána Podnikům města Šumperka, a.s.  
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4914/10 MJP – stanovení ceny pro výkup pozemků pro realizaci stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ 

doporučuje 
ZM schválit jednat s vlastníky pozemků v k. ú. Šumperk dotčených plánovanou 
stavbou „Cyklokomunikace Desná“ o výkupu částí pozemků o celkové výměře cca 
3 537 m2 za maximální kupní cenu ve výši  100,--Kč/m2 za účelem realizace 
stavby „Cyklokomunikace Desná“. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
        

4915/10 MJP – prodej části p.p.č. 145/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek vedle budovy 
obchodního domu Jednota 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 1. 2010 do 25. 1. 2010  dle usnesení rady města č. 4737/09 ze 
dne 30. 12. 2009, schválit prodej části p.p.č. 145/3 o výměře cca 70 m2 v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k budově č.p. 1923 
- kupující: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo 

náměstí 45/5, Zábřeh, PSČ 789 19, IČ 00032433 
- kupní cena:  150,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu za rozdělení pozemku p. č. 145/3 

v k. ú. Šumperk uhradí kupující 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4916/10 MJP – cestovní a úrazové pojištění starosty a místostarostů 

schvaluje 
s účinností od 1.3.2010 uzavřít pojistnou smlouvu se současným pojistitelem 
majetku města Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - Českou 
pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956. 
Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční služby, pojištění 
odpovědnosti za škodu občana, úrazové pojištění a pojištění cestovních 
zavazadel. Pojištěné osoby: pan Mgr. Zdeněk Brož, starosta, pan Ing. Marek 
Zapletal, 1. místostarosta a pan Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta. Územní 
platnost: Evropa. Výše pojistného činí 1.700,--Kč/rok za pojištěnou osobu, tj. 
celkem 5.100,--Kč/rok.   

 
Termín:  28.02.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4917/10 MJP – cestovní a úrazové pojištění starosty a místostarostů 

schvaluje 
s účinností od 1.3.2010 uzavřít pojistnou smlouvu se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 
110 01, IČ 47116617. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti následkem 
úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození 
následkem úrazu při pracovní i mimopracovní činnosti. Pojištěné osoby: pan Mgr. 
Zdeněk Brož, starosta, pan Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta a pan Ing. Petr 
Suchomel, 2. místostarosta. Celková výše pojistného za všechny pojištěné osoby 
činí 3.567,--Kč/rok.   
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4918/10 MJP – prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny společnosti 
 FORTEX-AGS, a.s. 

doporučuje  
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 375/07 ze dne 13.9.2007 ve znění usnesení 
ZM č. 1438/09 ze dne 10.12.2009, týkající se prodeje části pozemku p.č. 1845/25 
o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví města Šumperk do vlastnictví 
společnosti FORTEX-AGS, a.s. Změna spočívá v posunutí termínu úhrady 
doplatku kupní ceny, a to z  termínu do 28.2.2010 na nový termín do 30.4.2010. 
 
       Termín: 11.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4919/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 2110/8 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení VN přes pozemek  p.č.  2110/8  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: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši  5.712,--Kč včetně DPH, skutečná částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 5660—291/2009,  
skutečná částka činí  1.155,--Kč včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  přeplatek  ve výši  4.557,--Kč, přeplatek bude uhrazen straně 
oprávněné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5660-291/2009 

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

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

 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4920/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. Na 
 Kopečku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní přípojky NN přes p.p.č. 1845/134  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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši  1.100,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

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

 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4921/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. Na Kopečku  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  1845/134   v k.ú. Šumperk, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemní  přípojky NN přes jmenovaný 
pozemek, a to pro stavebníka Společnost 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: 
Společnost 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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4922/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. Na 
 Kopečku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní  přípojky NN přes p.p.č. 1845/134  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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši  220,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4923/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. Na Kopečku  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  1845/134   v k.ú. Šumperk, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemní přípojky NN přes jmenovaný 
pozemek, a to pro stavebníka Společnost 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  Šumperk, nám. Míru  364/1, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
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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 splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4924/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. 
 Uničovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení plynové  přípojky přes p.p.č. 3080  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: 
P  & L, spol. s.r.o., se sídlem Biskupce 206, PSČ 763 41, IČ 00351504 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši 220,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene uloží přípojku do hloubky minimálně  
     1 m  
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4925/10 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. Uničovská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  3080   v k.ú. Šumperk, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení plynové  přípojky přes  jmenovaný 
pozemek, a to pro stavebníka P  & L, spol. s.r.o., se sídlem Biskupce 206, PSČ 
763 41, IČ 00351504 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
P  & L, spol. s.r.o., se sídlem Biskupce 206, PSČ 763 41, IČ 00351504 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavební uloží přípojku do hloubky minimálně 1 m 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4926/10 MJP – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. VBb/0029/2009/Foj 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0029/2009/Foj, jehož předmětem bude zúžení předmětu věcného břemene 
o  právo uložení zemního vedení NN přes pozemek p.č. 2148/1  v k.ú. Šumperk 
z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s.  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
D. J.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 787 01 
V. N.,  bytem  Rapotín, PSČ 788 14 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/0029/2009/Foj: 
- budoucí  straně  oprávněné  z  věcného břemene bude vrácena částka ve  výši 

1.300,--Kč 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4927/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. 
 komunikace Samota 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní přípojky NN přes p.p.č. 2148/1  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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši  2.585,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

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

 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4928/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or.  komunikace Samota 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č.  2148/1   v k.ú. Šumperk, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemní  přípojky NN přes jmenovaný 
pozemek, a to pro stavebníka Společnost 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: 
Společnost 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 
 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4929/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. 17. listopadu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník st. p.č. 184/1, p.p.č. 125/1, p.p.č. 125/2, p.p.č. 
2033. p.p.č. 2109 a p.p.č. 2258   v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního vedení VN přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka Společnost 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: 
Společnost 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 splní podmínky RÚI:  

- přesný termín realizace stavby je nutné dojednat s odborem RÚI po vydání 
všech povolení a  po výběru zhotovitele 

- odboru RÚI bude předložen rozpočet zpracovaný projektantem na případné 
společné práce 

- odbor  RÚI  bude informován o vybraném zhotoviteli vzhledem ke 
koordinaci prací – souběh kabelů VN a multifunkční sítě v úseku dle snímku 
se zákresem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva provést 
stavbu 

- odboru RÚI bude předložen vysoutěžený rozpočet  na zemní práce ve 
společném úseku 

- k vytýčení trasy  před zahájením prací  bude pozván zástupce odboru RÚI 
- po dokončení realizace stavby předá investor odboru RÚI nové digitální 

zaměření celé trasy opravovaného vedení (formát DGN nebo SHP) 
- nesmí dojít k narušení trasy, kde je plánována výsadba  nové aleje p ři ul. 

17. listopadu – inv. akce města  
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
        Termín: 30.06.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4930/10  MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 465/5 a st.p.č. 1710/3 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.08.2007 do 29.08.2007 dle usnesení rady města 1087/07 ze dne 
09.08.2007, schválit   prodej  p.p.č. 465/5 o výměře 395 m2 a st.p.č. 1710/3 o 
výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk  za těchto podmínek: 
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- účel  prodeje: zahrada a vstup do domu Balbínova 306/1, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, kupní cena byla splácena v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí kupní obch 0062/2007, v případě nedoplatku u budoucích 
kupujících  bude    tento uhrazen při podpisu kupní smlouvy  

- kupující odkoupí pozemky do vlastnictví každý z nich v podílu ve výši 1/8, 
jmenovitě:  J. a L. K.,  R. K.,  M. a V. Z.,  M.J.,  F. E. P a D. E., J. M.,  všichni 
bytem Šumperk, I. W., bytem Šumperk, H. R.,  bytem  Šumperk  

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

        Termín: 11.03.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

4931/10 MJP – prodej  části st.p.č. 1593/2 a p.p.č. 1999/4, dle GP st.p.č. 1593/2, p.p.č. 
1999/4, p.p.č. 1999/20, p.p.č. 1999/21 a p.p.č. 1999/22, vše v k.ú. Šumperk, 
Reissova 25 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 08.06.2009  do 24.06.2009 dle usnesení rady města 3845/09 ze dne 
04.06.2009, schválit   prodej části st.p.č. 1593/2 o výměře  353 m2  a p.p.č. 1999/4 
o výměře 341 m2  vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5654-106/2009 st.p.č. 1593/2 
o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/4 o výměře 93 m, p.p.č. 1999/20 o výměře 81 m2, 
p.p.č. 1999/21 o výměře 100 m2 a p.p.č. 1999/22 o výměře 86 m2, vše v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada  vstupy a vjezdy k domům 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující: Z. K.,  bytem  Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek 

p.č. 1999/21 o výměře 100 m2 v k.ú. Šumperk, A. L.,  bytem  Šumperk, podíl 
ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek p.č. 1999/4 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Šumperk, M. a E. Č.,  oba bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 
a pozemek p.č. 1999/22 o výměře 86 m2 v k.ú. Šumperk, M. N.,  bytem 
Hoštejn, PSČ 78901  a D. N.,  bytem Zborov, PSČ 789 01,  podíl ve výši 1/4 na 
st.p.č. 1593/2 a pozemek p.č. 1999/20 o výměře 81 m2 v k.ú. Šumperk. 
Pozemky jsou nově označeny dle GP zak.č. 5654-106/2009 

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

- kupní    smlouva musí být podepsána kupujícími nejpozději do 15 dnů ode dne 
výzvy k podpisu smlouvy, nejpozději však do 31.05.2010. Pokud podepsána 
nebude, bude kupujícímu, který smlouvu nepodepsal, zrušeno schválení 
prodeje pozemku nebo podílu pozemku  a pozemek bude nabídnut jinému 
zájemci  
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- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu společně s kupní 

cenou a  to ve výši každý z kupujících v podílu 1/4 nákladů  
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do   

katastru nemovitostí 
        Termín: 11.03.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4932/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 3748/09 

ruší 
usnesení RM č. 3748/09 ze dne 14.05.2009, kterým byl zveřejněn záměr města 
prodat část p.p.č. 498/1, část p.p.č. 500/1 a část p.p.č. 513/10 vše v k.ú. Šumperk 
z důvodu přijetí nového usnesení. 
       Termín: 25.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4933/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č 500/1, části p.p.č. 498/1, dle GP p.p.č. 
 500/12, p.p.č. 500/13 a p.p.č. 513/10, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  části p.p.č. 500/1 o výměře 521 m2, části p.p.č. 
498/1 o výměře 254 m2,  dle GP 5619-84/2009 p.p.č. 500/12 o výměře 730 m2, 
p.p.č. 500/13 o výměře 45 m2 a p.p.č. 513/10 o výměře 32 m2, vše v k.ú. 
Šumperk  za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada  k domu  
- kupní cena: 

p.p.č. 500/12 a 513/10 .........200,--Kč/m2 , kupní cena je stanovena s  ohledem 
na zatížení pozemku věcným břemenem 

 p.p.č. 500/13 ........................300,--Kč/m2 
- kupující uhradí  náklady na vyhotovení geometrického plánu  
- společně s kupní smlouvou bude na p.p.č. 500/12 v k.ú. Šumperk pro město 

Šumperk, jako vlastníka p.p.č. 500/11 v k.ú. Šumperk, sjednáno věcné 
břemeno chůze a jízdy  

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

 
        Termín: 05.03.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4934/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Jesenická 31 a 61,  
 Šumperk – komplexní úklidové práce“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Komplexní úklidové práce 
v objektu městského úřadu – Jesenická 31 a 61, Šumperk“ zhotovitelem akce 
firmu KBN servis, s.r.o., se sídlem K. H. Máchy 900/15, Šumperk, IČ 27762271.  
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Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena na dobu určitou od 
01.03.2010 do 28.02.2011. Nabídková cena je 63.480,--Kč včetně DPH měsíčně. 
        
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4935/10 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na ul. 28. října 1 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 
29.10.1998, kde pronajímatelem je město Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem je Střední odborná škola železniční, stavební 
a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, se sídlem Bulharská 8, 
Šumperk, IČ 14461107. 
Předmět nájmu: nebytové prostory, označené jako školské zařízení – Střední 
odborná škola památkové péče na ulici 28. října v domě č.o. 1 v Šumperku o 
celkové podlahové ploše 2 181 m² 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 31. 3. 2010 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4936/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. 
 Čajkovského 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
uložení  zemního telefonního vedení přes p.p.č. 269/1, p.p.č. 2163, p.p.č. 2039/1 v 
 k.ú.  Šumperk, p.p.č. 925 a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem  Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 
140 00, IČ 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši 31.320,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  
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- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky odboru RÚI, které 

budou nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  

        Termín: 30.06.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4937/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. Čajkovského 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník p.p.č. 269/1, p.p.č. 2163, p.p.č. 2039/1 v  k.ú.  
Šumperk,  p.p.č. 925 a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, 
vydá souhlas s právem uložení zemního telefonního vedení p řes  jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem  Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 60193336 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem  Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 60193336 
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 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky odboru RÚI, které 

budou nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  

 
        Termín: 30.06.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4938/10 MJP – nesouhlas s přechodem nájmu bytu 

schvaluje 
vydat nesouhlas s přechodem nájmu bytu č. 6 na ulici Banskobystrické 1276/44 
v Šumperku pro manžele E. a  J. B.  ve smyslu ustanovení § 708 občanského 
zákoníku. 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4939/10 MJP – návrh na vyklizení bytu 

schvaluje 
podání návrhu na vyklizení bytu č. 20 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku 
proti manželům P. a D. K.,  po uplynutí doby určité, na kterou byl nájem sjednán. 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4940/10 MJP – uzavření nájemní smlouvy k bytu 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici Lidická 1313/77, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a V. M. a   J. M.,  první bytem  Šumperk, druhá  
bytem Kamenná, PSČ 789 74, jako nájemcem na straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  01. 03. 2010  do 28. 02. 2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
        Termín: 31.03.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4941/10 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 974/2008-N 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.974/2008-N uzavřené dne 26. 03. 2008 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 
19. 02. 2009,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a A. Š.   bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je byt č. 8 v domě na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 01. 03. 2010 do 31. 12. 
2010,  smluvní nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4942/10 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Oprava mostu      
11-092b přes potok Temenec v obci Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník  p.p.č. 1140/7,  p.p.č. 2046/2, p.p.č. 2046/3, 
p.p.č. 2046/4, p.p.č. 2047/6, p.p.č. 2047/28, p.p.č. 2159/4 a  p.p.č. 1093/38 vše 
v k. ú. Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, zřídí pro stavebníka, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05,  IČ 65993390, právo provést 
stavbu „Oprava mostu 11-092b přes potok Temenec v obci Šumperk“ včetně 
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přeložky kabelů veřejného osvětlení na výše uvedených pozemcích, za těchto 
podmínek:   
- stavebník splní podmínky Podniků města Šumperka, a.s., a podmínky Odboru 

strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu 
Šumperk, které budou nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva provést 
stavbu 

- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník provede přeložku kabelů veřejného osvětlení na své náklady a po 

pravomocné kolaudaci ji převede bezúplatně do majetku města a současně 
doloží geometrické zaměření skutečné  trasy 

 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4943/10 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu uložení a správy kabelů veřejného osvětlení přes pozemek p.č. 1140/6  
v k. ú. Šumperk  mezi 
budoucí oprávněný  z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, a 
budoucí povinný z věcného břemene: 
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, 
Zábřeh, PSČ 789 19, IČ 00032433 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno spočívající 

v právu uložení a správy kabelů veřejného osvětlení  zálohu ve výši  2.090,--Kč 
včetně  20% DPH, částka  bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 1 roku  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
bude smlouva o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, 
občanský zákoník, kterou JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, jako vlastník 
p.p.č. 1140/6 v k. ú. Šumperk zřídí stavebníkovi, tj. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05,  
IČ 65993390, jenž bude dalším účastníkem smlouvy,  právo provést uložení 
kabelů veřejného osvětlení do p.p.č. 1140/6 v k. ú. Šumperk v rámci stavby 
„Oprava mostu 11-092b přes potok Temenec v obci Šumperk“  

- stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR nechá na své náklady vyhotovit 
geometrický plán pro zaměření skutečné trasy věcného břemene  

 
        Termín: 31.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4944/10 MJP – nájem jižního a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora 
 Domem kultury Šumperk, s.r.o., žádost o souhlas s podnájmem 

souhlasí  
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – část přízemí v jižním 
křídle Pavlínina dvora, pro podnájemce společnost ARBEST, s.r.o., se sídlem 
Blanická 2787/10 Šumperk, IČ 26846845.  
       Termín: 15.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4945/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Šumperk, 
Temenická 2795/109: 
- nezl. M. K.,  zastoupen zákonnými zástupci H. F. a  J. K. – byt č. 1 na ulici 

Temenické 2795/109, o velikosti 1+2 obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.04.2010 do 31.03.2011 
 
       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4946/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská č. 
2336/24, Šumperk: 
- L. D.,  k bytu č. 102 na ul. Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+1 

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

4947/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská č. 
2336/24, Šumperk:  
- A. T.,  k bytu č. 305 na ul. Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.03.2010 do 28.02.2011  
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4948/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská č. 
2336/24, Šumperk:  
- N. K.  k bytu č. 307 na ul. Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+1 

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

4949/10 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 11.03.2010 včetně programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 

 
 


