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Spis. zn.: 38057/2010 
Č.j.: 42813/2010  

       

U S N E S E N Í  

z 95. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.04.2010 
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. 
 

5071/10 Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk za rok 2009 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk za rok 2009. 
 
 

5072/10 Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2009 

bere na vědomí 
Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2009. 
 
 

5073/10 OZV č. xx/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/1993, o zřízení městské 
policie města Šumperka, ve znění OZV č. 6/2003 a OZV č. 3/2008 

doporučuje ZM 
vydat v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. h) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 1 odst. 
1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. xx/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2003 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 s účinností 
od 10. 5. 2010. 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

5074/10 Civilní ochrana 2009 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2009“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2009. 
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5075/10 Zpráva o stavu Požární ochrany za rok 2009 

bere na vědomí 
Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2009. 
 

5076/10 Návrh závěrečného účtu města za rok 2009 

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2009 bez výhrad.  
Výsledky města Šumperka k 31.12.2009: 
příjmy ve výši   867.854 tis. Kč 
výdaje ve výši    915.333 tis. Kč 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

5077/10 Návrh závěrečného účtu města za rok 2009  

bere na vědomí 
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2009 činí 54.297 

tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o 

ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2009 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

5078/10 Přehled fondů města 

bere na vědomí 
přehled fondů města. 
 
Tvorba a použití fondů města Šumperka v roce 2009 

 
Tvorba a použití fondů města Šumperka v roce 2009   

     
     

Fond stav příjmy výdaje  stav 
 k 1.1. 2009 2009 2009 k 31. 12. 2009 

     
Sociální fond 37.157,20 2.448.357,00 2.417.448,00 68.066,20 

     
Fond životního prostředí 2.067.541,86 77.370,00 39.074,00 2.105.837,86 

     
Fond na úpravu zevnějšku 0,00 106.700,00 106.700,00 0,00 
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5079/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2010: 
příjmy ve výši       21.955 tis. Kč 
výdaje ve výši      23.365 tis. Kč 
 
příjmy celkem     792.258 tis. Kč 
výdaje celkem     750.534 tis. Kč 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5080/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2010 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2010: 
příjmy celkem   792.258 tis. Kč 
výdaje celkem   750.534 tis. Kč 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

5081/10 Přijetí části výtěžku 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem smlouvy o odvodu části 
výtěžku, který firma ENDL+K, a.s., Riegrova 25, 772 00 Olomouc, poskytne podle 
svého určení v celkové částce 500.000,--Kč: 
- TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, ve výši 200.000,--Kč 
- Motýli, dětský pěvecký sbor, Komenského 9, Šumperk, ve výši 300.000,--Kč 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5082/10 Výtěžek z provozování VHP za rok 2009 

bere na vědomí 
částku výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2009 ve výši 
1.720.850,--Kč. 
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 5083/10 Výtěžek z provozování VHP za rok 2009 

schvaluje 
použití výtěžku z provozování VHP ve výši 1.720.850,--Kč na veřejně prospěšné 
účely, konkrétně na provoz zimního stadionu Šumperk.  
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

5084/10 Akční plán na léta 2010-2012 

doporučuje ZM  
schválit akční plán na léta 2010-2012 jako nedílnou součást Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka. 
 

       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

5085/10 Rozpočtový výhled 2011-2012 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na roky 2011-2012 dle předloženého 
materiálu. 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

5086/10 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2010 
v celkové výši 400.000,--Kč R. P.,  bytem  Šumperk, na rekonstrukci fasády a 
repase stávajících oken domu Hlavní třída 437/19. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5087/10 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku R. P.,  bytem Šumperk, jako podíl města 
v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2010 na rekonstrukci fasády a repase 
stávajících oken domu Hlavní třída 437/19 ve výši 103.500,--Kč. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 



RM 95 – 15.04.2010 

 
5 

 

5088/10 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2010 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z rezervy Programu regenerace MPZ na rok 2010 na 
Ministerstvo kultury ČR na opravu střechy oken domu Hlavní třída 437/19. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5089/10 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města za rok 2009 

doporučuje ZM  
schválit předloženou zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka za rok 2009. 
 

       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5090/10 Stavební úpravy MŠ Prievidzská 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zpracovatelem projektové dokumentace „Stavební úpravy MŠ Prievidzská 
v Šumperku“ firmu Jiří Frys-stavební projekce, Langrova 2794/12, Šumperk. 
Nabídková cena je 357.600,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5091/10 Stavební úpravy MŠ Temenická a MŠ Zahradní 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zpracovatelem projektové dokumentace „Stavební úpravy MŠ Temenická a MŠ 
Zahradní v Šumperku“ firmu Jiří Frys-stavební projekce, Langrova 2794/12, 
Šumperk. Nabídková cena je 357.600,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5092/10 Stavební úpravy ZŠ Vrchlického 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zpracovatelem projektové dokumentace „Stavební úpravy ZŠ Vrchlického 
v Šumperku“ firmu Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 2794/12, Šumperk. 
Nabídková cena je 594.000,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

5093/10 Revitalizace nám. Republiky – vegetační úpravy 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu akce 
„Revitalizace nám. Republiky – vegetační úpravy“, výsadbu zeleně provede firma 
MUGO zahradnická,  s.r.o., ul. J. z Poděbrad 704/75, 787 01 Šumperk. Nabídková 
cena je 612.416,38 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

5094/10 Revitalizace nám. Republiky – vegetační úpravy 

ukládá 
odboru FAP začlenit do rozpočtového opatření roku 2010 částku 24 tis. Kč na 
náhradní výsadbu nám. Republiky.  
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

5095/10 Revitalizace nám. Republiky – vegetační úpravy 

schvaluje 
uvolnění částky 530.568,60 Kč z fondu životního prostředí města Šumperka na 
výsadbu nové zeleně na nám. Republiky. 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar 
 

5096/10 Vyhodnocení námitek  uplatněných ke konceptu územního plánu Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit předložený návrh řešení námitek uplatněných ke konceptu územního 
plánu Šumperka dle přílohy č. 1 projednaného materiálu. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5097/10 Vyhodnocení připomínek uplatněných ke konceptu územního plánu 
Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit předložený  návrh řešení připomínek uplatněných ke konceptu územního 
plánu Šumperka dle přílohy 2 projednaného materiálu.  
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5098/10 MJP – zveřejnění záměru města darovat p.p.č. 1544/3 a další v k.ú. 
Rejchartice u Šumperka, Šumperk a Nový Malín, pozemky pod vodními toky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města darovat pozemky pod vodními toky z vlastnictví města 
Šumperka, zastoupené  starostou  Mgr. Zdeňkem Brožem, se  sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ  00303461,  jmenovitě: 
- p.p.č. 1544/3 o výměře  803 m2 a p.p.č. 1544/4 o výměře 180 m2 v k.ú 

Rejchartice u Šumperka 
- p.p.č. 2206/1 o výměře 2 255 m2, p.p.č.  2207 o výměře 1 074 m2 a p.p.č. 

2208 o výměře 963 m2 v k.ú. Šumperk 
- p.p.č. 1586 o výměře 18 m2 v k.ú. Nový Malín 
do vlastnictví Lesů  České republiky, s.p., se sídlem  Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, PSČ  501 68, IČ 42196451, DIČ CZ 421 96 451. 
Účel převodu: sjednocení vlastnictví a správy pozemků pod vodními toky  
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5099/10 MJP – smlouva o věcném břemeni v objektu budovy čp. 2322 na pozemku 
st.p.č. 297 v k.ú. Dolní Temenice, or. dům Kmochova 2, Šumperk a v objektu 
budovy čp. 445 na pozemku st.p.č. 631 v k.ú. Šumperk, or. dům Čsl. armády 
22, Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající:  
- v právu umístění a správy vstupu optického kabelu do přízemních prostor, 

umístění a správa  komunikačního zařízení, 1 ks  rozvaděče a  vedení UTP 
kabelů   v domě  čp. 2322 na st.p.č.  297 v k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2, Šumperk) 

- v právu umístění a správy vstupu optického kabelu do přízemních prostor, 
umístění a správa komunikačního zařízení, 1 ks rozvaděče a vedení UTP 
kabelů , v domě  čp. 445 na pozemku st.p.č. 631 v k.ú.  Šumperk (or. ozn. Čsl. 
armády 22, Šumperk) 
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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 AQUA, a.s.,  se sídlem  Závěrka 412, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 494 
47 360 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- Oprávněný z věcného břemene doloží podrobný technický popis 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 
 

5100/10 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 
2958/13 v Šumperku ke dni 30.4.2010 s nájemcem paní D. P.,  bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.5.2010, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s paní J. P., bytem Rychnov nad Kněžnou,  PSČ 516 01. 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5101/10 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: paní D. P.,  bytem Šumperk,  ke dni 30.4.2010. Paní D. P.,  
bytem Šumperk,  v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, 
že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s paní Jitkou Pohankovou.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 
2958/13 v Šumperku s paní J. P.,  bytem Rychnov nad Kněžnou,  PSČ 516 01, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1.5.2010.   
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5102/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 4936/10 a 4937/10 ze dne 25.02.2010 

ruší 
usnesení RM č. 4936/10 a 4937/10 ze dne 25.02.2010 k uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení práva 
provést stavbu, or. ul. Čajkovského, z důvodu přijetí nových usnesení.    
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5103/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
269/1 a další v k.ú. Šumperk a p.p.č. 925 a p.p.č. 964/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
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 zálohu ve 

výši 37.800,--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 provede oznámení o zahájení 
stavebních prací MěÚ, odbor RÚI  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží odsouhlasenou trasu MěÚ, 
odborem RÚI, v případě nemožnosti dodržení trasy bude  tento odbor ihned 
informovat  

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5104/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 269/1 a další v k.ú. 
Šumperk a p.p.č. 925 a p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. 
Čajkovského 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., 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 přes  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: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5105/10 MJP – nemocnice Šumperk, změna plánu oprav na rok 2010 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4698/09 ze dne 10.12.2009, kterým byl schválen a 
změněn plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2009 – dle 
nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších 
dodatků. 

 
- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného    1.010.764  Kč 
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného      3.487.140  Kč 
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného      8.136.664  Kč 

Výše nájmu pro rok 2010 po uplatnění inflace   12.634.568  Kč 
 
- přesun fondu investic roku 2009 do roku 2010     6.717.570  Kč 
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FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2010) 

 
Akce realizované v roce 2009 – finanční plnění v roce 2010(včetně splatnosti) 
- instalace systému MaR       2.966.570  Kč 
- rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny  

zemřelých oddělení patologie        900.000  Kč 
Akce přesunuta z plánu oprav na rok 2009 do plánu oprav na rok 2010 
 
- rekonstrukce vybavení trafostanice     2.851.000  Kč 
- celkem přesun fondu investic r.  2009 do roku 2010  6.717.570  Kč 

 
 

Akce realizované v roce 2010 
- rekonstrukce pacientského výtahu v pavilonu B   3.000.000  Kč 
- výstavba kardiologického odd. – pavilon B       380.000  Kč 
- instalace protislunečních fólií na pavilon C      300.000  Kč 
- instalace nového CT a stavební úpravy RTG   2.700.000  Kč 
- implementace nové struktur. kabeláže pro digit. přenos RTG snímků – pavilon 

C  1.200.000  Kč 
- instalace interiérové hliníkové stěny – nová chir. JIP       50.000  Kč 
- vybudování pacientské kuchyňky – pavilon F     300.000  Kč 
- instalace prosvětlovacích prvků na pacientské koupelny 

lůžkového objektu 150lB                   120.000 Kč  
 

- celkem fond investic roku 2010     8.050.000  Kč 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 

5106/10 MJP – přeřazení NP v domě Langrova 155/34 na seznam majetku určeného 
k prodeji 

doporučuje ZM 
přeřadit nebytový prostor č. 155/1 v domě č.p. 155 na st.p.č. 471/1 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Langrova 34) ze „Seznamu majetku určeného k ponechání 
v majetku Města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5107/10 MJP – přeřazení NP v domě Langrova 155/34 na seznam majetku určeného 
k prodeji 

doporučuje ZM 
schválit prodej nebytového prostoru č. 155/1 v domě č.p. 155 na st.p.č. 471/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Langrova 34)  o velikosti 891,4 m2 ve veřejném 
výběrovém řízení s vyvolávací cenu dle znaleckého posudku. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5108/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1999/6 a část st.p.č. 
1595/2, vše v k.ú. Šumperk, or. zahrada k domu Reissova 1452/21, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1999/6 o výměře       
284 m2 a část pozemku stavební parcela č. 1595/2 o výměře 260 m2 vše  v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada  k domu Reissova 1452/21, Šumperk). 
Účel pronájmu: zahrádkářské využití, pozemek pod stavbami, vymezený prostor 
k domu Reissova 1452/21, Šumperk 
 
       Termín: 19.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5109/10 MJP – stanovení kupních cen pro rok 2010 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1111/05 ze dne 27.01.2005 a usnesení ZM č. 914/08 ze dne 
23.10.2008 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5110/10 MJP – stanovení kupních cen pro rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit pravidlo určování kupních cen u  pozemků pro rok 2010, s platností od 
22.04.2010,  takto:   
- pod obytnými domy 105,--Kč/m2. Takto stanovená kupní cena platí pouze pro 

zastavěný pozemek, pokud je pozemek zastavěn jen z části, počítá se kupní 
cena rozdílně na zastavěnou část tj. 105,--Kč/m2 a  nezastavěnou část, tj. 
300,--Kč/m2.  V případě nevyužití nabídky , bude kupní cena stanovena s  
ohledem na kupní cenu stanovenou  oceňovací  vyhláškou  MF platnou pro 
daný rok 

- pod garážemi (pozemek již stavbou zastavěn)  500,--Kč/m2.  V případě 
nevyužití nabídky, bude kupní cena stanovena s  ohledem na kupní cenu 
stanovenou  oceňovací  vyhláškou MF platnou pro daný rok  

- nová výstavba garáží v souladu s vyhl. MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 
456/2008 Sb. a vyhl.č. 460/2009 Sb. 

- u zahrad a pozemků tvořící se zahradou funkční celek bez ohledu jak jsou 
pozemky vedeny v územním plánu, 300,--Kč/m2 s možností zvýšit kupní cenu, 
pokud pozemek je samostatný a je veden v územním plánu jako stavební 
pozemek, ale při prodeji výstavbou není podmiňován.   

- pod rodinným domem nebo přístavbou s rodinným domem souvisejícím v 
souladu s vyhl. MF č. 3/2008 Sb.  ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhl č. 
460/2009 Sb.  

 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5111/10 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1484/16 a dalších v k.ú. Šumperk – areál 
Benátek 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 
1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 
18215 m2 a p.p.č. 1491/2 o výměře 1245 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu určitá od 01.07.2010 do 30.09.2011 
- pronájem bude sjednán dodatkem ke stávající nájemní smlouvě 
 
       Termín: 20.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5112/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 v k.ú. Šumperk, u domu 
Šmeralova 766/4 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.11.2007 do 12.12.2007 dle usnesení rady města č.1522/07 ze 
dne 22.11.2007  a podle usnesení zastupitelstva města č. 519/07 ze dne 
13.12.2007, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 
1293/2 o výměře 338 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Šmeralova 766/4, Šumperk  
- kupní cena: uhrazena kupujícími ve výši sjednané kupní ceny , dle smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní  obch 0011/2008, přičemž kupní cena za 1m2 činí 
300,--Kč 

- kupující: P. D.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, M. G.,  podíl ve výši 1/4 na 
p.p.č. 1293/2, M. L.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, všichni bytem  
Šumperk a P. L.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, bytem  Šumperk 

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

- kupující se zavazují respektovat  věcné břemeno spočívající v právu  průchodu 
přes p.p.č. 1293/2 k bytové jednotce 766/4 v podílu 1/4 odpovídající 
oprávněnému J. L.,  bytem  Šumperk  a průchodu a vjezdu k objektu na st.p.č. 
5672 v k.ú. Šumperk, v  podílu ve výši 1/4 odpovídajícímu J. L.,  bytem  
Šumperk. Tímto závazkem jsou kupující vázáni k datu 31.07.2010. Pokud k 
tomuto datu nebude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, závazek 
zaniká 

- kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene  spočívajícího v právu  vstupu a vjezdu k bytové jednotce 766/4 v 
domě Šmeralova 4 a k objektu na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk, nejpozději však 
do 30.09.2010 

       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5113/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 v k.ú. Šumperk, u domu 
Šmeralova 766/4 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu a vjezdu přes pozemek p.č. 
1293/2 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 bytové jednotky 
766/4 v domě Šmeralova 766/4 na st.p.č. 938 v k.ú. Šumperk a vlastníka 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 objektu na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je J. L.,  bytem  
Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 120,--Kč včetně 

20% DPH s úhradou do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného  
břemene 

- oprávněný z věcného břemene bude udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene na své náklady, společně s dalšími vlastníky pozemku a to v podílu 
1/20 nákladů na údržbu  sjednaného věcného břemene ze strany povinného 

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

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5114/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 v k.ú. Šumperk, u domu 
Šmeralova 4 

bere na vědomí 
dopis pana J. L.,  bytem  Šumperk ze dne 14.04.2010. 
 

5115/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk, or. ul. Ladova, 
výstavba RD za domy při ul. Zábřežské 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15.05.2007 do 30.05.2007 dle usnesení rady města č.759/07 ze dne 
10.05.2007  a podle usnesení zastupitelstva města č. 400/07 ze dne 13.09.2007 a 
usnesení ZM č. 598/08 ze dne 31.01.2008, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2  v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu  
- kupní cena: 650,--Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní  obch 

48/2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.02.2008, doplatek kupní ceny bude 
uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu  kupní smlouvy  

- z důvodu kácení stromů a náhradní výsadby stromů na pozemku města, který 
není předmětem sjednaného příslibu prodeje,  se uznává sleva z kupní ceny ve 
výši 15.000,--Kč a za odstranění stavby přístřešku a za betonované jímky 
6.800,--Kč. Výše slevy za kácení stromů je podmíněna provedením náhradní 
výsadby v termínu stanoveného pro doplatek kupní ceny    
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- kupující: J. a A. K.,  oba bytem  Vřesina, PSČ 742 85 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5116/10 MJP – investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici, lokalita za 
hospodou U Hniličků 

doporučuje ZM 
schválit investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domů v k.ú. Horní Temenice na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob 
– p.p.č. 1070/2, 1070/3 1070/4, 1070/5, 1316/5 a p.p.č. 224 a pozemcích ve 
vlastnictví  města Šumperk  - pozemky ve ZJE p.č. 213, p.č. 222/101, p.č. 1206 a 
části pozemku ve ZJE  1031, vše v k.ú. Horní Temenice.   
Podmínky investičního  záměru  budou smluvně upraveny dále nepojmenovanou 
smlouvou, kdy účastníkem smlouvy na jedné straně bude město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, na druhé straně J. a M. G., bytem  
Šumperk.  
Podmínky stanovené pro investora město Šumperk: 
- vybuduje výhradně na své náklady společnou část komunikace, tj. komunikace 

od ul. Bohdíkovská po plánovanou účelovou komunikaci na pozemcích ve 
vlastnictví fyzických osob  

- požádá o vydání územního  a stavební povolení na výstavbu společné části 
komunikace v termínu tak, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno k 
datu 31.03.2011, projektová dokumentace bude výhradně na náklady investora  

 
- výstavba komunikace započne po nabytí právní moci stavebního povolení  a 

bude uvedena do předčasného užívání do listopadu roku 2011 
- společně s  komunikací  bude vybudováno veřejné osvětlení a odvod  

povrchových vod 
Podmínky stanovené pro investora J. a M. G.:   
- požádají o územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu společných  

inženýrských sítí, projektová dokumentace bude pořízena výhradně na náklady 
investora  

- vybudují výhradně na své náklady společné inženýrské sítě  (splašková 
kanalizace, vodovod a plyn), přičemž společné inženýrské sítě jsou dány studií 
ze dne 12.09.2010 „Inženýrské sítě – lokalita za Hniličkou“ vypracovanou ing. 
Petrem Dolečkem  

- inženýrské sítě společné části budou vybudovány do 31.12.2010, po kolaudaci 
budou předány správcům sítí 

Další podmínky:  
- město Šumperk se zavazuje, že vydá souhlas k napojení povrchových vod z 

účelové komunikace, kterou vybudují manželé G., do své dešťové kanalizace, 
která bude vybudována společně s komunikací 

- ostatní povrchové vody spojené s výstavbou rodinných domů na pozemcích 
fyzických osob budou řešeny samostatně 
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- účelová komunikace  k výstavbě ve vl. fyzických osob bude vybudována 
výhradně na náklady vlastníků pozemků a po kolaudaci zůstane v jejich 
majetku a správě 

- v rámci výstavby společných inženýrských sítí jsou manželé G.  povinni 
informovat  o průběhu prací odbor RÚI, který bude na stavbě vykonávat 
stavební dozor   

- manželé G.  se zavazují že v rámci řízení územního a stavebního povolení na 
inženýrské sítě v lokalitě, která je ve vlastnictví města Šumperk dají souhlas s 
napojením na sítě, kterými budou investory 

 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5117/10 MJP – investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici, lokalita za 
hospodou U Hniličků 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p.č. 223/1 o výměře 145 m2  a p.p.č. 1376 o výměře 
140 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí 
- prodávající: J. G.,  bytem  Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5118/10 MJP – investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici, lokalita za 
hospodou U Hniličků 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku ve ZJE – p.č. 1316 o výměře cca 400 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí 
- prodávající: F. H.,  bytem  Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 250,--Kč/m2 
- 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 
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- kupující zadá a uhradí geometrický plán k určení předmětu výkupu 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5119/10 MJP – výkup pozemku p.č. 921/13 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek pod 
komunikací na ulici Blatné  

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p.č. 921/13 o výměře 20 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Blatné 
- prodávající: A. H.,  bytem Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 30,--Kč/m2 
- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního, které 

vázne na pozemku p. č.  921/13 v k. ú. Dolní Temenice  
 

       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5120/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 555/23 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada k domu Balbínova 1535/26, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 555/23 o výměře 
36 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady  k domu Balbínova 1535/26, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 19.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5121/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1920/4 v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada k domu Gen. Krátkého 731/2, Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1920/4 o výměře        
461 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada  k domu Gen. Krátkého 731/2, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou, přístupové plochy a 
vymezený prostor k domu Gen. Krátkého 731/2, Šumperk. 
 
       Termín: 19.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5122/10 MJP – zřízení věcného břemene v domě Kmochova 810/2 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění 
objektové předávací  stanice pro distribuci tepla a výroby TUV v domě č.p. 2322 
na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
- povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, PSČ  787 01,   IČ 303461 
- oprávněný z věcného břemene: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem 

Slovanská 21, Šumperk, PSČ 787 01,  IČ 65138163 
- oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku za umístění OPS 

v domě č.p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice ve výši 
1.000,--Kč včetně DPH do 15 dnů po uzavření smlouvy před podáním smlouvy 
na KÚ 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva 

odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí ve výši 500,--Kč   
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5123/10 MJP – prodloužení nájmu NP Komenského 810/9 Šumperk, nájemce 
Telefónica O2 Czech Republic 

schvaluje 
prodloužení doby nájmu nebytového prostoru o podlahové ploše 15m² a části 
střechy pro umístění 5 ks anténních stožárů v budově Komenského 810/9, 
Šumperk, pronajatého na základě nájemní smlouvy ze dne 25.6.1999 městem 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336, na dobu určitou do 30.6.2019, a to za 
následujících podmínek: 
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- roční nájemné bude zvýšeno s účinností od 1.7.2010 na částku 60.000,--Kč + 

DPH 
- nájemní smlouva bude doplněna o podmínku součinnosti nájemce při 

zpracování projektu stavebních úprav podkroví objektu tak, aby nájemní vztah 
mohl být zachován 

- nájemní smlouva bude doplněna o podmínku výpovědi z důvodu stavebních 
úprav budovy s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro případ, že stavební úpravy 
budou takového rozsahu, že nebude možné v rekonstruovaných prostorách 
zachovat stávající předmět nájmu  

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5124/10 MJP – dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, Vila Doris 
Komenského 810/9 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2004 
ve znění pozdějších dodatků, kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem Dům dětí a mládeže a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. 
listopadu 691/2, Šumperk, IČ 00851507. Předmětem dodatku je: 
- zúžení  předmětu nájmu o prostor o výměře 15 m² na půdě a část střechy pro 

umístění 5 ks anténních stožárů budovy Komenského 810/9, Šumperk, a to 
bez vlivu na výši nájemného 

- doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor o podmínku akceptovat 
v objektu případné stavební úpravy a technická propojení, prováděná se 
souhlasem pronajímatele druhým nájemcem budovy, kterým je Telefónica O2 
Czech Republic, a.s.   

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5125/10 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu Nemocnice v Šumperku“ 

schvaluje 
- vypsání zadávacího řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení), na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu 
nemocnice v Šumperku“ 

 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, 
Martin Juřička 

 

náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír 
Polášek, Daniela Kalasová 
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-  

- Minimální seznam oslovených zájemců: 
ENCO group. s.r.o., se sídlem Kosmonautů 989/ 8, Olomouc , PSČ 772 11, IČ 
26828570 
ELEKTROMONT Brno, a.s., se sídlem Stránského 10, Brno, PSČ 602 00, IČ 
48906549 
TELO a.s., se sídlem Bratří Čapků 998/ 3, Šumperk, IČ 47675870  
MORAVE.Cz, s.r.o., se sídlem K Lužím 300, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČ 
26861160 
JAS ENERGO CZ, s.r.o., se sídlem Anglická 14, Šumperk, IČ 25854127 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5126/10 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Rekonstrukce a modernizace trafostanice v areálu Nemocnice v Šumperku“ 

schvaluje 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace 
trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5127/10 MJP – Žádost nájemců Kmochova 2322/2 o snížení kupní ceny – poskytnutí 
finančního příspěvku do fondu oprav 

doporučuje ZM 
neschválit snížení kupní ceny a trvat na usnesení zastupitelstva města č. 1433/09 
ze dne 10.12.2009, kterým byly schváleny  nové „Zásady pro prodej bytových 
domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka“. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

5128/10 MJP – Žádost nájemců Kmochova 2322/2 o snížení kupní ceny – poskytnutí 
finančního příspěvku do fondu oprav 

doporučuje ZM 
v souvislosti s odprodejem domu č.p. 2322 stojící na pozemku st.p.č. 297 
(orientačně Kmochova 2 v Šumperku) schválit poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 350.000,--Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) do fondu oprav nově 
vzniklého společenství vlastníků  jednotek v domě Kmochova 2322/2 v Šumperku 
Podmínky: finanční příspěvek  do fondu oprav bude fakticky poskytnut po prodeji a 
zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí poslední bytové jednotky v domě 
Kmochova 2 v Šumperku  
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5129/10 MJP – ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt zvláštního určení č. 2958/4 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14   
v Šumperku, s budoucím kupujícím panem J. Č.,  bytem Šumperk, ke dni 
31.7.2010.  
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5130/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 2674/08 ze dne 18.9.2008 

ruší 
usnesení RM č. 2674/08 ze dne 18.9.2008 z důvodu budoucího přijetí nového 
usnesení. 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5131/10 MJP – podmínky prodeje nebytového prostoru č. 1646/1 v domě or. ozn. 
nám. Republiky 1-5, bývalý sklad CO a místnost pro ztráty a nálezy 

doporučuje ZM 
schválit kupní cenu pro prodej nebytového prostoru č. 1646/1 o velikosti 173,02 m2  

v domě č.p. 1642-1646 na st. p.č. 1912 v k. ú. Šumperk (or. ozn. nám. Republiky 
1-5) v minimální výši 100,--Kč/m2, kdy jednotlivé nabídky budou přijímány 
v uzavřených obálkách pouze od vlastníků jednotek v domě č.p. 1642-1646 (or. 
ozn. nám. Republiky 1-5). 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5132/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
MJP/P/0001/2009 uzavřené dne 27. 04. 2009  na dobu určitou  do 30. 04.  2010  
mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a manžely V. a Z. Š.,  oba bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž 
předmětem je byt   č. 1 v domě na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku. 
Prodloužení doby nájmu   od 01. 05. 2010 do 30. 04. 2011.  
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5133/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
976/2008-N uzavřené dne 14.05.2008 a dodatku č. 1 ze dne 11. 05. 2009,  na 
dobu určitou  do 31. 05.  2010  mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a manžely J. a B. Š.,  oba 
bytem Šumperk  jako nájemci, jejímž předmětem je byt   č. 6 v domě na ulici 
Banskobystrická 1276/44 v Šumperku. Prodloužení doby nájmu  od 01. 06. 2010 
do 30. 11. 2010.  
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5134/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 63 na ulici Kmochově 2322/2 v Šumperku Z. H.,  v souladu   
s § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5135/10 MJP – opatření č. 2/2010, o nakládání se smlouvami a objednávkami 

bere na vědomí 
opatření č. 2/2010, o nakládání se smlouvami a objednávkami, které nabývá 
účinnosti dnem 15. 4. 2010. 
 

5136/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
589/4 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Zábřežská  

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní vedení NN přes p.p.č. 589/4, p.p.č. 605/1, p.p.č. 
589/8, p.p.č. 589/3  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  25.300,--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 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
30.04.2012  

- 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 dodrží podmínky MěÚ, odboru RÚI 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5137/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 589/4, p.p.č. 605/1, p.p.č. 589/8 a p.p.č. 589/3  v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemního vedení NN 
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, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5138/10 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s J. a D. P., oba bytem  
Šumperk, nájemci obecního bytu číslo 10 na adrese Zahradní 33 v Šumperku, na 
dlužnou částku 26.192,--Kč,  za podmínek: 
délka splatnosti   18 měsíců 
datum splátky   25. kalendářní den měsíce 
měsíční splátka   1.460,--Kč 
poslední splátka ve výši  1.372,--Kč 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5139/10 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
s účinností od 1.5.2010 uzavírat dohody v působnosti majetkoprávního odboru 
s podpisem starosty, o uznání dluhu a splátkové kalendáře s nájemci obecních 
bytů – dlužníky nájemného a služeb spojených s užíváním obecního bytu, a to za 
následujících podmínek: 
dlužná částka  do 50.000,--Kč 
délka splatnosti  do 18 měsíců 
datum splátky  25. kalendářní den měsíce 
pohledávka nebyla dosud předána k soudnímu vymáhání  
dlužník není evidován v insolvenčním rejstříku 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 
       Termín: 01.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5140/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1273/18 v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada k domu 17. listopadu 1394/4, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1273/18 o výměře      
170 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  oplocená zahrada k domu 17. listopadu 1394/4, Šumperk 
 
       Termín: 19.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5141/10 MJP – prodej u domu Reissova 25, Šumperk, or. lokalita výstavby nad 
Kauflandem 

bere na vědomí 
dopis ze dne 11.03.2010 zaslaný M. N., bytem Záb řeh.  
 
 

5142/10 MJP – zveřejnění části p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk, nám. Republiky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 227 o výměře cca 1m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel pronájmu: umístění otočných hodin s reklamou 
- sazba nájemného 2.000,--Kč/rok 
- hodiny budou umístěny výhradně na náklady nájemce 
- elektrická energie bude hrazena nájemcem, po předchozím odsouhlasení 

pronajímatele 
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- nájemce v případě poruchy hodin tyto opraví do 7 dnů ode dne výzvy 
- nájemné na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou 
 

       Termín: 20.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5143/10 Změna usnesení ZM č. 1480/10 – vydání příslibu prodeje k výstavbě 
parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí kupující SAN-JV, s.r.o., 
or. lokalita naproti hotelu HANSA 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28.01.2010,  která spočívá ve 
změně   stanovené úhrady zálohy na kupní cenu ze 70% budoucí kupní ceny na  
25% budoucí kupní ceny  a dále z povinnosti  budoucího kupujícího koupit kupní 
smlouvou inženýrské sítě nově na povinnost budoucího kupujícího  uzavřít 
budoucí kupní smlouvu na inženýrské sítě. 

 
Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5144/10 Změna usnesení ZM č. 1480/10 – vydání příslibu prodeje k výstavbě 
parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí kupující SAN-JV, s.r.o., 
or. lokalita naproti hotelu HANSA 

doporučuje ZM 
schválit doplnění usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28.01.2010 , kdy budoucímu 
kupujícímu se ukládá povinnost koupit projektovou dokumentaci „p řípojky pro 
p.p.č. 2347 v k.ú. Šumperk, z.č. 0308-09/4, červen 2009“. 
Ostatní  podmínky stanovené usn. ZM č. 1480/10 ze dne 28.01.2010 zůstávají 
beze změny. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5145/10 Změna usnesení ZM č. 1480/10 – vydání příslibu prodeje k výstavbě 
parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí kupující SAN-JV, s.r.o., 
or. lokalita naproti hotelu HANSA 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu prodeje inženýrských sítí – přípojka vody, přípojka 
splaškové kanalizace, chráničky na teplovod a elektro, včetně projektové 
dokumentace „přípojky pro p.p.č. 2347 v k.ú. Šumperk, z.č. 0308-09/4, červen 
2009“ kupujícímu SAN-JV,  s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk za dále 
uvedených podmínek:  
- kupní cena 363.658,47 Kč + 20% DPH  
- kupní cena za inženýrské sítě a projektovou dokumentaci bude uhrazena 

společně s doplatkem kupní ceny sjednané za pozemky, které jsou p ředmětem 
budoucího převodu vlastnického práva dle usn. ZM č. 1480/10 ze dne 
28.01.2010 
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- příslib prodeje bude sjednán smlouvou o smlouvě budoucí kupní společně se 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní na převod budoucího prodeje vlastnického 
práva k předmětu prodeje daného usnesením ZM č. 1480/10 ze dne 
28.01.2010 a usneseními č.  5143/10 a 5144/10 

 
Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5146/10 MJP - oprava usnesení RM č. 5040/10 z 25.04.2010 k prodeji části p.p.č. 500/1 
a dalších v k.ú. Šumperk, za ul. Bludovskou za stávajícími řadovými 
garážemi 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5040/10 ze dne 25.04.2010 k prodeji části p.p.č. 500/1 o 
výměře 521 m2, části p.p.č. 498/1 o výměře 254 m2, dle GP 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. 
V usnesení bylo chybně uvedeno „schvaluje“, když správně má být „doporučuje 
ZM schválit“. 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5147/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
udělení výjimky k zařazení žádosti do evidence žadatelů o poskytnutí nájmu bytu 
v domech zvláštního určení – DPS: 
- S. R.,  bytem Šumperk 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 

5148/10 Byty podle opatření č. 13/2009   

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS Gagarinova 
2376/11, Šumperk: 
- S. R., k bytu č. 4, Gagarinova 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 

místností  
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.05.2010 do 30.04.2011 
 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5149/10 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o průběhu jarního úklidu veřejných ploch a komunikací a zajištění péče o 
zeleň a zprávu o plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od října 
2009 do března 2010. 
 

5150/10 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na pozemku p.č. 
2247 v k.ú. Šumperk o velikosti 60 m2 na dobu určitou od 24.04.2010 do 
31.10.2010, za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu 
ozn. jako „C“ při ul. Na Hradbách v Šumperku. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5151/10 MJP – vyúčtování poskytnuté dotace 2009 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál 
bazénů Na Benátkách v Šumperku za rok 2009. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 

5152/10 MJP – vyúčtování poskytnuté dotace 2009 

schvaluje 
snížení výše dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na 
Benátkách v Šumperku pro rok 2010 o 700 tis. Kč na novou výši dotace ve výši 
2.689  tis. Kč, formou uzavření příslušného dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování 
dotace na činnost společnosti provozující areál plaveckých bazénů Na Benátkách 
v Šumperku ze dne 2.1.2007. 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
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5153/10 MJP – bratrušovské koupaliště, tobogán 

schvaluje 
- ukončení platnosti nájemní smlouvy č. MP 276/00/Pro/Ko ze dne 28.04.2000 

dohodou k 31.05.2010 
 
- provedení vypořádání nájemní smlouvy č. MP 276/00/Pro/Ko ze dne 

28.04.2000 uzavřené mezi městem Šumperk a Agrega, a.s., Polní ul., Bludov, 
IČ 47673443, zast. Ing. Jiřím Pavlíkem, předsedou představenstva, ve výši 
celkem 872.333,--Kč za podmínek: 
- úhrada ve 4 splátkách ve výši 218.083,25 Kč/rok, vždy k 15.09. běžného 

roku 
- první úhrada k 15.09.2010 
- poslední úhrada k 15.09.2013   

 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 5154/10 MJP – bratrušovské koupaliště, tobogán 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na nájem technologického zařízení „tobogan“ na 
pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice v areálu bratrušovského koupaliště 
v Šumperku nájemci Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81 
Šumperk, IČ 27786781, zast. Ing. Luďkem Šperlichem, jednatelem společnosti, za 
podmínek: 
- doba nájmu neurčitá 
- počátek nájmu od 01.06.2010 
- nájemné ve výši 218.000,--Kč/rok 
- splatnost nájmu k 30.09. běžného roku 
- účel nájmu: provozování zařízení při provozu bratrušovského koupaliště 
 

       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5155/10 MJP – bratrušovské koupaliště, tobogán 

schvaluje 
určení správce majetku města v areálu bratrušovského koupaliště v Šumperku 
v rozsahu: 
- název majetku: technologický soubor zařízení „tobogán“ 
- správce majetku: Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk 
- účinnost od 01.06.2010 

 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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5156/10 Kino Oko – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, přijmout dar, v souladu s § 27 odst. 
5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15.605,--Kč, který bude účelově 
poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: pí Holubářová 

5157/10 Změna tajemníka komise cestovního ruchu 

bere na vědomí 
žádost Martiny Holubcové o uvolnění z funkce tajemníka komise cestovního ruchu 
ke dni 30.4.2010. 
 

5158/10 Změna tajemníka komise cestovního ruchu 

jmenuje 
Bohuslava Vondrušku, DiS., tajemníkem komise cestovního ruchu od 1.5.2010. 
 
       Termín: 25.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5159/10 Přihláška města Šumperka do projektu „Putování po historických městech 
 Čech,  Moravy a Slezska“ 

bere na vědomí 
přihlášení města Šumperka do projektu „Putování po historických městech Čech,  
Moravy a Slezska“. 
 

5160/10 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22. 
 hodině 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2010 takto: 
 
1. Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk 
 

      17.06. (čtvrtek) - sourozenci Ulrychovi do 24.00 hod. 
18.06. (pátek)  - Špek Fest do 02.00 hod. 
19.06. (sobota)  - Festival Blues Aperitiv do 01:30 hod. 
13.08. (pátek) - Revival Fest do 02:00 hod. 
Výše uvedené akce se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora. 
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2. Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3 
 11.06. (pátek)  - Borůvčí, aneb fraška nadivoko – letní scéna (Vila   
       Doris) do 23:30 hod. 
 12.06. (sobota) - Dámská šatna – letní scéna (Vila Doris) do 23:30 hod. 
 13.06. (neděle) - Hvězdy na vrbě – Pavlínin dvůr do 23:30 hod. 
 14.06. (pondělí) - Nejstarší řemeslo – letní scéna (Vila Doris) do 23.30  
        hod. 

 
3. Město Šumperk 

 04.06. (pátek) - Slavnosti města Šumperka 2010 – ohňostroj (sady 1.  
         máje) do 24:00 hod. 

 
4. Sdružení přátel folkloru Horní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou 
20.08. (pátek) - Mezinárodní folklorní festival, kulturní vystoupení,   
     ohňostroj (sady 1. máje – Pavlínin dvůr) do 24:00 hod. 
21.08. (sobota)        - Mezinárodní folklorní festival, kulturní vystoupení,    

   veselice (sady 1. máje – Pavlínin dvůr) do 01.00 hod. 
 
     Termín: 15.04.2010 
     Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5161/10 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22. 
 hodině 

neuděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro hudební produkce v prostorách 
bratrušovského koupaliště  dle žádosti Radoslava Večeři, Hanušovická pivnice, 
Zemědělská 20.   
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5162/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Tělocvičnou jednotu Sokol Šumperk, U Tenisu 4 na akci II. 
vyjížďka On-line. 
Datum a čas konání akce: 30.04.2010 (pátek) od 16:00 – 19:00 hod. 
Místo konání akce:  sady 1. máje – u Sovy 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5163/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Komunistickou stranu Čech a Moravy, Lidická 56, na akci oslavy 
1. máje. 
Datum a čas konání akce: 01.05.2010 (sobota) od 8:00  14:00 hod. 
Místo konání akce: Smetanovy sady 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5164/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Občanskou demokratickou stranu na akci: Městečko řešení. 
Datum a čas konání akce: 03.05.2010 (pondělí) od 14:00 – 19:00 hod. 
Místo konání akce: sady 1. máje – u Sovy 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5165/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Českou stranu sociálně demokratickou, Lidická 56, na akci: oslavy 
1. máje a mítink s občany. 
Datum a čas konání akce: 01.05.2010 (sobota)  09:00 – 15:00 hod. 
    05.05.2010 (středa)    08:00 – 20:00 hod. 
Místo konání akce: Vila Doris – letní scéna, Hlavní třída, sady 1. máje  
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5166/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro  TOP 09, Dolní náměstí 17, Olomouc, na akci: předvolební  
mítink. 
Datum a čas konání akce: 19.05.2010 (středa) od  14:30 – 17:00 hod. 
Místo konání akce: sady 1. máje  
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5167/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro  Tělocvičnou jednotu Sokol Šumperk, U Tenisu 4, na akci: III. 
vyjížďka On-line. 
Datum a čas konání akce: 27.05.2010 (čtvrtek) od  16:00 – 22:00 hod. 
Místo konání akce: Pavlínin dvůr 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5168/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro  město Šumperk na akci: Slavnosti města Šumperka 2010. 
Datum a čas konání akce: 04.06.2010 (pátek)    15:00 – 24:00 hod. 
    05.06.2010 (sobota)   08.00 – 19:00 hod. 
Místo konání akce: sady 1. máje 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5169/10 Výjimka z OZV o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
výjimku z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro  Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Postřelmov, na akci: 
Mezinárodní folklorní festival. 
Datum a čas konání akce: 18.08.2010 (středa) od 17:00 do 23.08.2010 (pondělí) 
do 20:00 hod. 
Místo konání akce: sady 1. máje, Pavlínin dvůr 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

5170/10 Výjimka z OZV č. 8/2007 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – 
používání pyrotechnických výrobků ke konání ohňostroje u příležitosti konání 
Slavností města Šumperka v pátek 4.6.2010 v prostorách sadů 1. máje, Šumperk, 
v době od 22:30 do 23:00 hod. v délce 15 minut. Pořadatelem je město Šumperk. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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5171/10 Půjčka společnosti Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy  se společností Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, 
Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 68923244 o poskytnutí půjčky z rozpočtu města 
Šumperka na rok 2010 ve výši 875.600,--Kč na období květen –  15.12.2010. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5172/10 Použití investičního fondu MŠ Pohádka Šumperk 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 567/4B v souladu s ustanovením  § 
31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování údržby a oprav  majetku, který příspěvková 
organizace používá pro svou činnost, a to na opravy nemovitého majetku a 
vnitřního vybavení školy, v celkové výši do 120 tis. Kč. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: pí Havlíčková 

5173/10 Monografie Josefa Pavlíčka 

doporučuje ZM 
schválit ideový záměr města Šumperka vydat knižní monografii fotografa Josefa 
Pavlíčka v roce 2011 u příležitosti jeho životního jubilea 85 let. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5174/10 Poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka na rok 2010 

schvaluje 
uvolnění  finanční částky ve výši 20.000,--Kč z rozpočtu města na zabezpečení 
organizace večera u příležitosti 30. výročí otevření šumperského Domu kultury. 
 
       Termín: 15.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

5175/10 Problematika cestovního ruchu 

bere na vědomí 
informativní materiál k problematice cestovního ruchu.  
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5176/10 Výjimka z ustanovení čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě  
Šumperku 

uděluje 
v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku, výjimku pro V. K.,  bytem  Šumperk, na udělení slevy při zakoupení 
parkovací karty pro vozidlo r.z. 1AM 0554, jehož provozovatelem je právnická 
osoba.   
       Termín: 20.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

   Ing. Dočekal 

5177/10 Konání svatebních obřadů 

bere na vědomí 
vyjádření oddělení matriky ke konání svatebních obřadů. 
 
 

5178/10 Odstoupení od výzvy č. 40 OP LZZ 

schvaluje 
odstoupení ze žádosti o dotaci do operačního programu 4 OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost na projekt „Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Šumperk“.  
 
       Termín: 14.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

5179/10 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 22.04.2010 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                          1. místostarosta  
 

 



                           Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo IV.

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Ostatní neinvestiční transfery 810
24/IV Od obcí na dojíždějící žáky 810 celkem 810.508,--Kč
25/IV SFŽP energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 619 účelová dotace 619.355,--Kč
26/IV FS EU energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 10 529 účelová dotace 10.529.056,--Kč
27/IV SFŽP energetické úspory ZŠ Šumavská 555 účelová dotace 555.384,--Kč
28/IV FS EU energetické úspory ZŠ Šumavská 9 442 účelová dotace 9.441.550,--Kč

PŘÍJMY CELKEM 21 955

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. výdaje tis. Kč položku celk.

Odbor RÚI 23 365
29/IV Projekty 1 400  
29/IV Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 12 387 dotace a vlastní zdroj města
30/IV Energetické úspory ZŠ Šumavská 11 108 dotace a vlastní zdroj města
31/IV Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací -2 350 převedeno na energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše a Šumavská
32/IV Drobné akce 50 stojany na kola u Geschaderova domu
33/IV Dešťová kanalizace Žerotínova 650 nová akce
34/IV Pavlinin dvůr (kotelna) 120 odhlučnění kotelny

VÝDAJE CELKEM 23 365
PŘÍJMY - VÝDAJE -1 410


