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Spis. zn.: 48981/2010 
Č.j.: 52645/2010  

 

U S N E S E N Í  

z 98. schůze Rady města Šumperka ze dne 13.05.2010 
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. 
 

5194/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu pergoly na  p.p.č. 1999/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu v souladu s ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění,  kterou město Šumperk, jako vlastník pozemku p.p.č. 1999/9       
v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníky J. a E. K., bytem  Šumperk,  právo  provést 
stavbu pergoly na předmětném pozemku p.č. 1999/9 v k.ú. Šumperk, v rozsahu 
dle předložené žádosti. 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5195/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2010: 
příjmy ve výši:        3.429 tis. Kč 
výdaje ve výši:        3.742 tis. Kč 
 
příjmy celkem:    795.687 tis. Kč 
výdaje celkem:    754.276 tis. Kč 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

5196/10 Jmenování zodpovědné osoby 

jmenuje 
v souladu s § 15 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické 
formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 
záznamů, v platném znění, 
- zodpovědnou osobu Ing. Jiřího Andrleho, bytem  Šumperk 
- náhradní zodpovědnou osobu Ing. Milenu Peluhovou, bytem  Šumperk 
 

       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5197/10 Žádost Základní školy Šumperk, Šumavská 1915/21 o příspěvek 

schvaluje 
účelově vázaný příspěvek ve výši 107.000,--Kč Základní škole Šumperk, 
Šumavská 1915/21, příspěvkové organizaci, IČ 00852287, na pokrytí platu 
správce sportovního hřiště na rok 2010, který bude ke konci roku vyúčtován. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5198/10 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

souhlasí 
s přijetím daru pro Základní školu Šumperk, Šumavská 1915/21, příspěvková 
organizace, IČ 00852287, od Krajského úřadu Olomouckého kraje bezúplatným 
převodem prostřednictvím darovací smlouvy do majetku školy euronástěnku, a to 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5199/10 Příspěvková organizace města Šumperka - přijetí daru  

souhlasí 
s přijetím daru pro Základní školu Šumperk, 8. května 870/63, příspěvková 
organizace, IČ 00852317, od Krajského úřadu Olomouckého kraje bezúplatným 
převodem prostřednictvím darovací smlouvy do majetku školy euronástěnku, a to 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5200/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 1907/25, příspěvková organizace,   
IČ 60801085 v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 16.182,--Kč. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5201/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 94/20, příspěvková 
organizace, IČ 00852082, 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 prav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravy v objektu táborové základny Hraběšice, v celkové 
výši do 95 tis. Kč. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5202/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 1915/21, příspěvková organizace, IČ 
00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
elektrického varného kotle, v celkové výši do 141 tis. Kč. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

5203/10 Kulturní akce na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 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. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, ÚZEMNÍ SKUPINA Č. 218, 

Havlíčkova 8, Šumperk, IČ 70930775 
27.05. (čtvrtek) – V. Ročník mezinárodního bowlingového turnaje s večerním 
posezením a hudební produkcí na zahrádce HOTELU HANSA do 24:00 hod. 
 

2. Kostas Akritidis, Bratrušovská 4, Šumperk 
28.05. (pátek) – rocková akce RockForYe v Pavlínině dvoře do 01.00 hod. 
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3. Radoslav Večeřa, HANUŠOVICKÁ PIVNICE, Zemědělská 20 (Bratrušovské 
koupaliště) 
12.06. (sobota) – hudební produkce v prostorách bratrušovského koupaliště do 
24:00 hod. 
17.07. (sobota) – hudební produkce v prostorách bratrušovského koupaliště do 
24:00 hod. 
28.08. (sobota) – hudební produkce v prostorách bratrušovského koupaliště do 
24:00 hod. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5204/10 Zvýšení kapacity Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1  

bere na vědomí 
zvýšení celkové kapacity Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace, IČ 00852091, na 280 dětí s účinností od 01.09.2010.  
 
 

 

5205/10 Plnění investiční výstavby k 30.04.2010 

schvaluje 
plnění  investiční výstavby k 30.04.2010. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5206/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku 
„Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ vyloučit firmy VHH 
THERMONT, s.r.o., Troubelice 352, PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 
Brno, Prumhor, spol. s r.o., Nerudova 31, Šumperk a DECPLAST Trade, s.r.o., 
Vítkovická  3299/2A, Příbor, z další účasti v otevřeném řízení. 
 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5207/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ vyloučit firmy 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, BDSTAV MORAVA, s.r.o., 
Družstevní 2288, Frýdek-Místek, SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk a Sdružení 
– PMP Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, Prostějov a POZEMSTAV Prostějov, 
a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov z další účasti v otevřeném řízení. 

 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  

 

5208/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ zhotovitelem stavby 
firmu Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc, IČ 
25385551. Nabídková cena je 27.070.422,13 včetně DPH. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5209/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská, Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku 
„Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ vyloučit firmy PSK Group, spol.  s 
r.o., Vídeňská 148/104/b, Brno, Prumhor, spol. s r.o., Nerudova 31 Šumperk a 
DECPLAST Trade, s.r.o., Vítkovická 3299/2A, Příbor, z další účasti v otevřeném 
řízení. 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5210/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská, Šumperk 

schvaluje 
na základě na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku „Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“  vyloučit firmy 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, BDSTAV MORAVA, s.r.o., 
Družstevní 2288, Frýdek-Místek, SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk a Sdružení 
– PMP Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, Prostějov a POZEMSTAV Prostějov, 
a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, z další účasti v otevřeném řízení. 
 

       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5211/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská, Šumperk 

schvaluje 
na základě na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku „Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“  zhotovitelem 
stavby SDRUŽENÍ LAWSTAV 2 – Lawstav, s.r.o., Palánek 373/19A, Vyškov, IČ 
27677109 a PB PLAST, spol. s r.o., Nádražní 4/3, Vyškov, IČ 60717424. 
Nabídková cena je 23.392.366,20 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5212/10 Žádost o dotaci – MŠ Vrchlického, Šumperk 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 
3.2.-Realizace úspor energie na projekt „Snižování energetické náročnosti MŠ 
Vrchlického“. 
       Termín: 21.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

5213/10 Přechodový ostrůvek na ulici Jesenické u potoka 

doporučuje 
ZM schválit zapracování částky 184.000,--Kč  včetně DPH na akci „Přechodový 
ostrůvek na ulici Jesenické“ do  rozpočtu na rok 2011.  
 
       Termín: 17.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5214/10 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení RM č. 3976/09, 4069/09, 4323/09, 4489/09, 4578/09, 
4589/09, 4672/09, 4691/09, 4736/09, 4757/10, 4758/10, 4771/10, 4779/10, 
4782/10, 4783/10, 4784/10, 4785/10, 4788/10, 4789/10, 4807/10, 4811/10, 
4823/10, 4828/10, 4829/10, 4830/10, 4831/10, 4838/10, 4839/10, 4840/10, 
4847/10, 4848/10, 4849/10, 4850/10, 4853/10, 4857/10, 4858/10, 4861/10, 
4862/10, 4865/10, 4909/10, 4910/10, 4935/10, 4938/10, 4939/10, 4940/10, 
4941/10, 4945/10, 4950/10, 4951/10, 4952/10, 4953/10, 4954/10, 4955/10, 
4956/10, 4957/10, 4958/10, 4959/10, 4960/10, 4961/10, 4962/10, 4963/10, 
4965/10, 4966/10, 4967/10, 4968/10, 4969/10, 4970/10, 4971/10, 4972/10, 
4975/10, 4976/10, 4977/10, 4978/10, 4979/10, 4980/10, 4981/10, 4984/10, 
4985/10, 4986/10, 4987/10, 4988/10, 4989/10, 4990/10, 4991/10, 4992/10, 
4993/10, 4994/10, 4995/10, 4996/10, 4997/10, 4999/10, 5000/10, 5001/10, 
5002/10, 5003/10, 5005/10, 5006/10, 5007/10, 5008/10, 5010/10, 5011/10, 
5012/10, 5013/10, 5014/10, 5019/10, 5020/10, 5024/10, 5025/10, 5030/10, 
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5035/10, 5036/10, 5037/10, 5038/10, 5042/10, 5043/10, 5045/10, 5046/10, 
5047/10, 5050/10, 5054/10, 5063/10, 5064/10, 5065/10, 5066/10, 5070/10, 
5073/10, 5076/10, 5077/10, 5079/10, 5080/10, 5081/10, 5084/10, 5085/10, 
5086/10, 5087/10, 5088/10, 5089/10, 5090/10, 5091/10, 5092/10, 5094/10, 
5095/10, 5096/10, 5097/10, 5098/10, 5100/10, 5101/10, 5102/10, 5106/10, 
5107/10, 5108/10, 5109/10, 5110/10, 5111/10, 5112/10, 5115/10, 5116/10, 
5117/10, 5118/10, 5119/10, 5120/10, 5121/10, 5127/10, 5128/10, 5129/10, 
5130/10, 5131/10, 5139/10, 5140/10, 5142/10, 5143/10, 5144/10, 5145/10, 
5146/10, 5147/10, 5148/10, 5150/10, 5151/10, 5152/10, 5156/10, 5158/10, 
5160/10, 5161/10, 5162/10, 5163/10, 5164/10, 5165/10, 5166/10, 5167/10, 
5168/10, 5169/10, 5170/10, 5171/10, 5173/10, 5174/10, 5176/10, 5178/10, 
5184/10, 5185/10, 5186/10, 5190/10, 5191/10, 5192/10, 4651/09, 5010/10, 
5093/10, 5182/10. 
 

5215/10 Kontrola usnesení 

souhlasí 
s prodloužením termínu plnění usnesení:  
2139/08 do 31.12.2010 Z: Ing. Bittnerová 
4232/09 do 31.12.2010 Z: Ing. Bittnerová 
4329/09 do 31.07.2010  Z: Ing. Répalová 
4413/09 do 31.07.2010  Z: Ing. Répalová 
4671/10 do 31.05.2010  Z: Ing. Répalová 
4777/10 do 30.09.2010  Z: Ing. Répalová 
4842/10 do 30.06.2010  Z: Ing. Répalová 
4833/10 do 30.06.2010  Z: Ing. Répalová 
4834/10  do 30.06.2010  Z: Ing. Répalová 
5016/10  do 03.06.2010  Z: Ing. Bittnerová 
5021/10 do 30.06.2010  Z: Ing. Šperlich 
5022/10  do 30.06.2010 Z: Ing. Šperlich 
5039/10  do 30.06.2010  Z: Ing. Répalová 
5138/10 do 31.05.2010  Z: Ing. Répalová 
5153/10  do 31.05.2010  Z: Ing. Répalová 
5154/10  do 31.05.2010  Z: Ing. Répalová 
5172/10  do 30.08.2010  Z: pí Havlíčková 
5187/10  do 31.05.2010  Z: Ing. Répalová 
 
 

5216/10  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk   

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 45 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 na dobu 
neurčitou, za účelem rozšíření venkovní předzahrádky k provozovně-pizzerie 
Istria-předzahrádka typ 1. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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5217/10 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2247 v k.ú. 
Šumperk  

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2247 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 60 m2 nájemci SAN JV, s.r.o., Lidická 56, IČ 64618951, zast. Josefem 
Vymazalem, jednatelem společnosti, a to na dobu určitou od 24.04.2010 do 
31.10.2010 za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu 
ozn. jako „C“ při ulici Na Hradbách v Šumperku, výše nájemného celkem 2.842,--
Kč včetně DPH. 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5218/10 MJP – záměry PMŠ, a.s., v oblasti výroby a distribuce tepla 

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
bere na vědomí 
investiční záměry společnosti v oblasti výroby a distribuce tepla pro období     
2010-2011 v rozsahu I. etapa, formou a způsobem dle návrhu představenstva 
PMŠ,  a.s. 
 

5219/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1670 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1670 o výměře cca 175 m2 v k.ú. 
Šumperk   (pozemek pod domem Krapkova 914/2, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5220/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 966 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 966 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk   
(pozemek pod domem B.Němcové 805/7, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  zastavěná část pozemku pod domem  105,--Kč/m2, nezastavěná 

část pozemku 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 



RM 98 – 13.05.2010 

 
9 

5221/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 998 a p.p.č. 546/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 998 o výměře 186 m2 (pozemek pod 
domem Myslbekova 840/24, Šumperk)  a p.p.č. 546/6 o výměře 197 m2 v k.ú. 
Šumperk   za podmínek:  
- kupní cena:  st.p.č. 998 zastavěná část pozemku pod domem  105,--Kč/m2, 

nezastavěná část pozemku 300,--Kč/m2, p.p.č. 546/6...... 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka, zahrada k domu  
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5222/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1029 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1029 o výměře 331 m2 v k.ú. Šumperk 
(pozemek pod domem Balbínova 863/11, Šumperk, včetně zázemí k  domu) za 
podmínek:  
- kupní cena:  zastavěná část pozemku pod domem  105,--Kč/m2, nezastavěná 

část pozemku 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5223/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 546 a p.p.č. 347 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 546 o výměře 730 m2   (pozemek pod 
domem Nemocniční 341/5, Šumperk, včetně zázemí k domu) a p.p.č. 347 o 
výměře    1664 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: st.p.č. 546 zastavěná část pozemku pod domem  105,--Kč/m2, 

nezastavěná část pozemku 300,--Kč/m2, p.p.č. 347 ....300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka, zahrada k domu  
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5224/10 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1708/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1708/1 o výměře  322 m2 v k.ú. 
Šumperk   (pozemek pod domem B. Václavka 1487/9, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5225/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1806 a p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1806 o výměře 238 m2 v k.ú. Šumperk   
(pozemek pod domem Jesenická 1547/35, Šumperk)  a p.p.č. 1413/4 o výměře 
639 m2 za podmínek:  
- kupní cena: st.p.č. 1806...... 105,--Kč/m2, p.p.č. 1413/4 ......300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka, zázemí k domu  
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5226/10 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1859 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1859 o výměře cca 159 m2 v k.ú. 
Šumperk   (pozemek pod domem Zborovská 1572/5, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5227/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1869/1 o výměře  160 m2 v k.ú. Šumperk   
(pozemek pod domem Jeremenkova 1592/44, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5228/10 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1981 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1981 o výměře  cca 197 m2 v k.ú. 
Šumperk   (pozemek pod domem J. z Poděbrad 1713/59A, Šumperk) za 
podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5229/10 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1982 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat části st.p.č. 1982 o výměře cca 197 m2 v k.ú. 
Šumperk (pozemek pod domem J. z Poděbrad 1714/59B, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5230/10 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1984 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1984 o výměře  cca 197 m2 v k.ú. 
Šumperk   (pozemek pod domem J. z Poděbrad 1716/61B, Šumperk) za 
podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5231/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 294/2 o výměře  212 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice   (pozemek pod domem Gagarinova 2390/21, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5232/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní Temenice  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 294/3 o výměře  213 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice   (pozemek pod domem Gagarinova 2389/19, Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5233/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 3293 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3293 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5234/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 3406 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3406 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5235/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 3871 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3871 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5236/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 4889 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  st.p.č. 4889 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5237/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 5253 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 5253 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5238/10 MJP – zveřejnění prodeje  st.p.č. 5254 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 5254 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5239/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 1745/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl o velikosti 2908/10000 na st.p.č. 1745/1      
v k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5240/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 1717/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 248/1000 na st.p.č. 1717/1 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.09.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5241/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 1714/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 157/1000 na st.p.č. 1714/2 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.09.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5242/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 1712 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl o velikosti 149/1000 na st.p.č. 1712 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.09.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5243/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 1676/10000 na st.p.č. 1740/1 v 
k.ú. Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5244/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 536 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5245/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 111/1000 na st.p.č. 538 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5246/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 695/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl o velikosti 132/1000 na st.p.č. 695/1 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.09.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5247/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 901 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 2414/10000 na st.p.č. 901 v k.ú. 
Šumperk   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5248/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 294/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl o velikosti 924/10000 na st.p.č. 294/4 v k.ú. 
Dolní Temenice   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5249/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 437 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  podíl o velikosti 285/10000 na st.p.č. 437 v k.ú. 
Dolní Temenice   
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.07.2010  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5250/10 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2009 

bere na vědomí 
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003, uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, informaci o 
výsledcích hospodaření MS Šumperský les  za rok 2009. 
 

 

5251/10 MJP – bezúplatný převod pozemků pod vodními toky 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.04.2010 do 10.05.2010 dle usnesení rady města 5098/10 ze dne 
15.04.2010, schválit   bezúplatný převod pozemků 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: 17.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5252/10 MJP – bezúplatný převod pozemků pod vodními toky 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29.03.2010 do 14.04.2010 dle usnesení rady města 4971/10 ze dne 
25.03.2010, schválit   bezúplatný převod pozemků pod vodními toky z vlastnictví 
města Šumperka, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jmenovitě:  
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p.p.č. 755/28 – 83 m2 
p.p.č. 755/34 – 102 m2 
p.p.č. 914/4 – 2 923 m2 
p.p.č. 2174 – 454 m2 
p.p.č. 2175/3 – 23 m2 
p.p.č. 2175/4 – 16 m2 
p.p.č. 2175/7 – 81 m2 
p.p.č. 2176/2 – 1 m2 
p.p.č. 2176/3 – 45 m2 
p.p.č. 2176/4 – 7 m2 
p.p.č. 2176/5 – 24 m2 
p.p.č. 2176/6 – 84 m2 
p.p.č. 2176/7 – 50 m2 
p.p.č. 2176/11 – 24 m2 
p.p.č. 2176/13 – 59 m2 
p.p.č. 2187/1 – 113 m2 
p.p.č. 2190 – 1636 m2 
2317/1 – 1 054 m2 
k.ú. Dolní Temenice 
p.p.č. 274/11 – 581 m2  
p.p.č. 316/3 – 215 m2 
p.p.č. 626 – 995 m2 
p.p.č. 874/3 – 27 m2 
p.p.č. 2707/1 – 882 m2 – k.ú. Bludov 
p.p.č. 1674 – 21 m2 – k.ú. Bratrušov 
p.p.č. 1676 – 126 m2 k.ú. Bratrušov    
do vlastnictví Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa, 
organizační složka  Ministerstva zemědělství, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno,   
IČ  00020451 
Účel převodu: sjednocení vlastnictví pozemků a správy pod vodními toky  
 
       Termín: 17.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5253/10 MJP – Bratrušovské koupaliště, pronájem části pozemku p.č. 565/1 včetně 
technologického zařízení „tobogan“ 

schvaluje 
na základě zveřejnění schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 26.4.2010 do 12.5.2010 dle usnesení rady města č. 
5186/10 ze dne 22.4.2010, pronájem části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní 
Temenice a souboru technologického zařízení označeného jako „tobogán“, 
stojícího na předmětné části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce:  Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81 Šumperk, 
   IČ 27786781, zast. Ing. Luďkem Šperlichem, jednatelem  
   společnosti, za podmínek: 
 
Doba nájmu:   neurčitá s účinností ode dne 1.6.2010 
 
Nájemné:       218.000,--Kč/rok bez DPH (slovy: dvěstěosmnácttisíc korun 
   českých/rok). K nájemnému bude účtováno DPH v příslušné
   sazbě, dle platných právních předpisů. 
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Splatnost nájmu: k 30.09. běžného roku 
 
Účel nájmu:  provozování zařízení při provozu Bratrušovského koupaliště 
   v Šumperku a   sjednocení nájemce areálu Bratrušovského  
   koupaliště v Šumperku 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5254/10 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p.č. 449/3 v k.ú. Dolní 
 Temenice – kynologická základna 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část pozemku p.č.  449/3 – ostatní 
plocha v k.ú. Dolní Temenice a na ní stojící vybudované stavební prvky 
kynologické základny, a to zejména kynologický objekt – budova vystavěna do 
výše 1 m obvodového zdiva, kompletní kotce pro psy (7 kusů), oplocení, přípojku 
NN, jímku na vyvážení odpadu a studnu. 
Účel výpůjčky: možnost užívání části pozemku p.č. 449/3 v k.ú. Dolní Temenice a  
stavebních prvků kynologické základny do doby převodu vlastnického práva 
 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5255/10 MJP – pronájem části p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk, nám. Republiky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.04.2010  do 10.05.2010 dle usnesení rady města 5142/10 ze dne 
15.04.2010  pronájem části  p.p.č. 227 o výměře  1 m2  v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- nájemce:  BORN spol. s r.o. 
- účel pronájmu: umístění otočných hodin s reklamou 
- sazba nájemného 2.000,--Kč/rok 
- hodiny budou umístěny výhradně na náklady nájemce, po předchozím 

odsouhlasení pronajímatele 
- elektrická energie bude hrazena nájemcem  
- nájemce v případě poruchy hodin tyto opraví do 7 dnů ode dne výzvy 
- nájemné na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou 

 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5256/10 MJP – pronájem části p.p.č. 779/2 v k.ú. Dolní Temenice, za baseballovým 
 hřištěm 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.3.2010 do 14.4.2010 dle usnesení rady města 4961/10 ze dne 
25.3.2010 pronájem části p.p.č. 779/2 o výměře 3500 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
za těchto podmínek: 
- nájemce: Český kynologický svaz, Základní organizace Šumperk – Temenice, 

IČ 60801352 
- účel pronájmu: výcvik psů 
- sazba nájemného: dohodou 3.500,--Kč/k celku/rok s garancí nájemného po 

celou dobu sjednaného nájmu 
- doba nájmu: určitá od podpisu nájemní smlouvy do 30.6.2015 s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou 
- z důvodu prokázaného užívání pozemku nájemce uhradí nájemce nájemné od 

1.1.2010 
 

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5257/10 MJP – pronájem části p.p.č. 779/2, st.p.č. 712, st.p.č. 713, st.p.č. 714 a st.p.č. 
 715, vše v k.ú. Dolní Temenice, za baseballových hřištěm 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29.03.2010   do 14.04.2010 dle usnesení rady města 4962/10 ze 
dne 25.03.2010  pronájem části  p.p.č. 779/2 o výměře 3533 m2, st.p.č. 712 o 
výměře 22 m2, st.p.č.713 o výměře 42 m2, st.p.č. 714 o výměře 47 m2 a st.p.č. 
715 o výměře 54 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice,  za těchto podmínek: 
- nájemce:  Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a 

činností České republiky, Šumperk-Temenice, IČ  68318405 
- sazba nájemného: dohodou   3.698,--Kč  k celku/rok s garancí nájemného  po 

celou dobu sjednaného nájmu 
- nájemce uhradí nájemné od 01.01.2010 z důvodu prokázaného užívání 

předmětu pronájmu 
- účel pronájmu: střelnice 
- doba pronájmu: určitá od  podpisu nájemní smlouvy do 30.06.2015 
- v případě porušení podmínek smlouvy  se stanovuje dvouměsíční výpovědní 

lhůta 
       Termín: 30.6.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5258/10 MJP – pronájem p.p.č. 1484/16, p.p.č. 1487/1, p.p.č. 1487/2, p.p.č. 1491/1        
a  p.p.č. 1491/2, vše v k.ú. Šumperk, areál Benátek 

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem 22.04.2010   do 10.05.2010 dle usnesení rady města 5111/10 ze dne 
15.04.2010,  uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 5/2007 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 29.12.2007, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2008 a dodatku č. 3 ze dne 
30.12.2009, kterým dojde k  prodloužení účinnosti nájemní smlouvy a to do 
30.09.2011. Pronajímatel z nájemní smlouvy je město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, nájemce Český rybářský svaz – místní 
organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 33/11, Šumperk, IČ 18050430. Ostatní 
podmínky  stanovené nájemní smlouvou MP 5/2007/Pro/Vr  ze dne 17.1.2007 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2007, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2008  a dodatku 
č. 3 ze dne 30.12.2009 se nemění.  
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5259/10 MJP – výpůjčka p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice  

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem od 29.03.2010  do 14.04.2010 dle usnesení rady města 4963/10 ze dne 
25.03.2010, uzavřít dodatek ke smlouvě  o výpůjčce obch 0026/2008 ze dne 
10.07.2008, kterým dojde k prodloužení účinnosti smlouvy o výpůjčce do 
30.06.2012. Půjčitelem  ze smlouvy o výpůjčce je město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, vypůjčitel EKOZIS, spol. s r.o. se sídlem Na 
Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01,  IČ 41031024. 
Ostatní podmínky  stanovené smlouvou o výpůjčce obch 0026/2088  ze dne 
10.07.2008 se nemění.  
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5260/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 532/16, dle GP zak.č. 5592-164/2009 
 p.p.č. 532/16 a p.p.č. 532/17, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Ladova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 532/16 o výměře 44 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5592-164/2009 p.p.č. 532/16 o výměře 27 m2 a p.p.č. 
532/17 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5261/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1708/2, p.p.č. 1439/1, st.p.č. 1709/2 a st.p.č. 
 1707/2, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. B. Václavka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1708/2 o výměře 285 m2, p.p.č. 1439/1 o 
výměře 1827 m2, st.p.č. 1709/2 o výměře 62 m2 a st.p.č. 1707/2 o výměře         
440 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do KN 
- nabídka dle tohoto zveřejnění platí  do 31.12.2010 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5262/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 583/2 a p.p.č. 565/8 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Nemocniční 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 583/2 o výměře 403 m2 a p.p.č. 565/8 o 
výměře 213 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- kupující odstraní na své náklady nejpozději do 31.12.2010 stavby postavené 
na p.p.č. 583/2 k.ú. Šumperk 

- pokud nebudou stavby odstraněny ve stanoveném termínu sjednává si 
prodávající možnost od smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do KN 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.12.2010 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5263/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1999/6 a st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Reissova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č.1999/6 o výměře 284 m2 a st.p.č. 1595/2 o 
výměře 402 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši min. 10%, dále bude kupní cena hrazena ve splátkách nejpozději 
do 31.12.2012 

- lhůta pro podání nabídek: do 31.12.2010 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5264/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 144/1 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. 
 Bohdíkovská 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č.144/1 o výměře 369 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- lhůta pro podání nabídek: do 31.12.2010 
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5265/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 122/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. Revoluční 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č.122/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek za účelem výstavby garáže.  
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5266/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 583/3 a části p.p.č. 585/2 v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. Zábřežská 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 585/3 o výměře 737 m2 a část p.p.č. 
585/2 o výměře 1199 m2  v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2, u částí pozemků zatížených věcných břemenem 

250,--Kč/m2 (rozsah bude dán geometrickým plánem) 
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- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny   

- lhůta pro podání nabídek: do 30.07.2010 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- před prodejem částí p.p.č. 585/3 a p.p.č. 585/2 v k.ú. Šumperk bude na 

částech pozemků vyznačeno věcné břemeno vjezdu k objektu na st.p.č. 786/1 
v k.ú. Šumperk 

- kupující jsou povinni strpět právo podzemního a nadzemního vedení NN, sítě 
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 a dalších zapsaných 
věcných břemen 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5267/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 119 a části st.p.č. 101 v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 119 o výměře cca 35 m2 a část st.p.č. 
101 o výměře cca 380 m2  v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- lhůta pro podání nabídek: do 10.06.2010 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující  do 31.12.2010 je povinen respektovat  povinnosti a práva z uzav řené 

nájemní smlouvy na užívání p.p.č. 119 a st.p.č. 101 v k.ú. Dolní Temenice 
 

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5268/10 MJP -  smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 355/10 v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. Třebízského 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 355/10  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního vedení NN přes jmenovaný pozemek a umístění  
rozpojovací skříně na jmenovaném pozemku, 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 
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- stavebník provede opravu stávajícího zemního elektro vedení NNk  v původní  
trase v souvislosti s usnesením RM č. 3568/09 ze dne 16.04.2009 bod C 
písmeno a) 

- stavebník – investor na své náklady nechá vyhotovit  zaměření skutečného 
stavu stavby včetně zákresu  hranic parcel a včetně zaměření výškopisu před 
zahrnutím, které doloží do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací na 
majetkoprávní odbor 

- stavebník – investor doloží do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací  
zaměření skutečného stavu  formát SHP nebo DGN na odbor strategického 
plánování, ÚP a investic, MěÚ Šumperk 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5269/10 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
 břemene, or. ul. Anglická 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0012/2010/Foj, jehož předmětem bude zúžení předmětu věcného břemene 
o  právo uložení zemního vedení NN přes  pozemek p.č. 921/1 a p.p.č. 212/9  
v k.ú.  Dolní Temenice 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: 
P. a   J. R.,  oba bytem Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0012/2010/Foj: 
- budoucí  straně  oprávněné  z  věcného břemene bude vrácena částka ve  výši 

100,--Kč 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5270/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. ul. 
 Anglická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní přípojky NN přes p.p.č. 921/1 a p.p.č. 212/9  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: 
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 
31.05.2012  

- 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 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5271/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 921/1  a p.p.č. 219/9 
 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Anglická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  921/1 a p.p.č. 212/9  v k.ú. Dolní Temenice, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení zemní  přípojky 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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5272/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 742 a další v k.ú. Hraběšice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 742, pozemku 
ve ZJE původ PK p.č. 694/1 a hlavního řadu splaškové kanalizace  přes pozemek 
ve ZJE původ PK p.č. 694/2  v  k.ú. Hraběšice 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: 
Obec Hraběšice, se sídlem Hraběšice 50, PSČ 788 15, IČ 00635928  
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši   1.210,--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 
31.05.2012  

- 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 Zemědělské 
vodohospodářské správy, pracoviště Šumperk 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky Podniků města 
Šumperka, a.s. 

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5273/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 742 a další v k.ú. 
 Hraběšice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 742, pozemku ve ZJE původ PK 694/1 a pozemku ve ZJE 
původ PK p.č. 694/2 v k.ú. Hraběšice, tj. město Šumperk vydá souhlas s právem 
uložení  splaškové kanalizační přípojky na p.p.č. 742 a pozemku ve ZJE původ PK 
p.č. 694/1 a uložení hlavního řadu splaškové kanalizace na pozemku ve ZJE 
původ PK p.č. 694/2  v  k.ú. Hraběšice, a to pro stavebníka Obec Hraběšice, se 
sídlem Hraběšice 50, PSČ 788 15, IČ 00635928  
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1,  Šumperk, IČ 00303461 
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Stavebník: 
Obec Hraběšice, se sídlem Hraběšice 50, PSČ 788 15, IČ 00635928  
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 
- stavební dodrží podmínky Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště 

Šumperk 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky Podniků města 

Šumperka, a.s. 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5274/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 9/10 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu: 
- uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes p.p.č. 9/24, p.p.č. 9/26, 

p.p.č. 11/8, 9/10 a p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk 
- uložení a správa lapolu a tukové kanalizace přes p.p.č. 9/10 v k.ú. Šumperk   
- umístění staveb v rámci stavebních úprav budovy denního centra v Šumperku 

na p.p.č. 9/10, p.p.č. 9/26 a p.p.č. 9/24 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 pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 
Okresní organizace Šumperk, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, IČ 62 35 
32 92 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši   6.160,--Kč včetně DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č. 
3568/09 ze dne 16.04.2009 a  bude uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene 

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

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby  a  jejího  uvedení  do  provozu  dle stavebního zákona, nejpozději však 
do 31.05.2012   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5275/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 9/10 a další v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 9/10, p.p.č. 9/24, p.p.č. 9/26, p.p.č. 11/8 a  p.p.č. 2159/5 v 
k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
- s právem uložení dešťové kanalizační  přípojky přes p.p.č. 9/24, p.p.č. 9/26, 

p.p.č. 11/8, p.p.č. 9/10  a  p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk  
- umístění staveb v rámci stavebních úprav budovy denního centra v Šumperku 

na p.p.č. 9/10, p.p.č. 9/26 a p.p.č. 9/24 k.ú. Šumperk 
- umístění lapolu a tukové kanalizace na p.p.č. 9/10 v k.ú. Šumperk, a to pro 

stavebníka Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o.s. Okresní organizace Šumperk, se sídlem Šumavská 1915/13, 
Šumperk, IČ 62 35 32 92 

Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 364/11,  IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 
Okresní organizace Šumperk, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk,                
IČ 62 35 32 92 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5276/10 MJP – změna uživatelů a budoucích kupujících bytu č. 8 v domě Prievidzská 
 2922/25, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.6.2010 nájem bytu č. 2922/8 v III. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 se stávajícím nájemcem 
paní M. Š., bytem  Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2010, jejímž 
předmětem bude byt č. 2922/9 v domě při ul. Prievidzská 2922/25 v Šumperku 
s manžely I. a R. P., oba bytem Raškov, Bohdíkov, 
PSČ 789 64. 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5277/10 MJP – změna uživatelů a budoucích kupujících bytu č. 8 v domě Prievidzská 
 2922/25, Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody mezi paní M. Š., bytem  Šumperk, na straně jedné a  
městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 30.6.2010 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 
podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 
2.10.2003, ve znění dodatku č. 1, na budoucí převod bytu č. 2922/8 v III. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/8 v III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucími nabyvateli manžely I. a R. P.,  oba bytem Raškov, 
Bohdíkov, PSČ 789 64. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2010. 
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/8 
v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 
včetně příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod 
domem.  
 
       Termín: 17.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5278/10 MJP – zřízení věcného břemene přes p.p.č. 829/1 a p.p.č. 873/1 v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy dešťové kanalizace včetně dešťových vpustí v p.p.č. 829/1 a p.p.č. 873/1  
v k. ú. Dolní Temenice   
- oprávněný  z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČ 00303461 
- povinný z věcného břemene: R. D.,  bytem  Rapotín, PSČ 788 14 
- oprávněný z  věcného břemene město Šumperk uhradí částku ve výši       

1.980,--Kč za věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy dešťové 
kanalizace včetně dešťových vpustí do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy       
o zřízení věcného břemene 

- geometrický plán pro zaměření skutečné trasy věcného břemene nechá na své 
náklady vyhotovit oprávněný z věcného břemene město Šumperk 

- oprávněný z věcného břemene město Šumperk uhradí správní poplatek za 
zápis práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5279/10 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést části pozemků ve 
 vlastnictví města, pod zálivy u autobusových zastávek 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést níže uvedené pozemky 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, ve správě Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou zálivů u autobusových 
zastávek:  
- část p.p.č. 2315 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk,  dle GP č. 5689-31/2010 ze 

dne 9. 3. 2010 označenou jako p.p.č. 2315/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk 
- část p.p.č. 1992/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk,  dle GP č. 5696-251/2009 

ze dne 1.4.2010 označenou jako p.p.č. 1992/14 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- část p.p.č. 1992/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk,  dle GP č. 5696-251/2009 
ze dne 1.4.2010 označenou jako p.p.č. 1992/16 o výměře 11 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- část p.p.č. 108/15 o výměře 51 m2 a část p.p.č. 108/16  o výměře 30 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice dle GP č. 766-50/2010 ze dne 13.4.2010  sloučené a 
označené jako p.p.č. 108/41 o výměře 81 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

- část p.p.č. 2115/2 o výměře cca 80 m2  v k.ú. Šumperk  
- část p.p.č. 1257/52 o výměře cca 70 m2 a část p.p.č. 1168/2  o výměře cca 30 

m2 v k.ú. Šumperk  
- mezi účastníky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací, vlastní 

darovací smlouva bude uzavřena po datu 1.1.2016 
 

       Termín: 28.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5280/10 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést části pozemků ve 
 vlastnictví města, pod zálivy u autobusových zastávek 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést z vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do 
vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05,  IČ 65993390, část p.p.č. 2254/11 o 
výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk dle GP č. 5704-30/2010 ze dne 15.4.2010 
označenou jako díl „f“ za účelem narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku 
pod stavbou zálivu u autobusové zastávky. Mezi účastníky bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě darovací, vlastní darovací smlouva bude uzavřena po 
datu  1.1.2016. 
       Termín: 28.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5281/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1484/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1484/5 o výměře 367 m2 
v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu Lidická 77, Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, přístupové plochy, pozemek pod stavbou 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5282/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 243/10 v k.ú. Šumperk, lokalita za bývalým Katexem  

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení  NN přes p.p.č. 243/10  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  3.060,--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 
31.05.2012  

- 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 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5283/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 243/10 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 243/10  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního vedení NN (přeložka) přes jmenovaný pozemek a 
demontáž stávajícího vedení NN na p.p.č. 243/10 v k.ú. Šumperk, 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: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5284/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 1900/20 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Horova a Lidická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu: 
- uložení a správy  NTL plynovodu přes p.p.č. 2115/3 a p.p.č. 1900/20  v k.ú. 

Šumperk  
- uložení a správy NTL přípojek přes p.p.č. 1423/9, st.p.č. 2084/2, p.p.č. 2115/3, 

p.p.č. 1399/21 a p.p.č. 2139/1  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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ     
702 72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši 13.640,--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 
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- 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 
31.05.2012. 

- 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 Podniků města 
Šumperka, a.s. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI, a to, že 
trasa plynové přípojky k domu na pozemku st. p.č. 2007 v k.ú. Šumperk bude 
provedena protlakem, v místě nově vybudované autobusové zastávky dle  
situace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, bude vedení NTL plynovodu  vedena v komunikaci p.p.č. 
2115/1 v k.ú. Šumperk, nesmí zasahovat do rekonstruovaného chodníku 

- na  stavební práce (zádlažby a asfaltové povrchy komunikace bude záruka 5 
let) 

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí termín zahájení stavebních 
prací   obyvatelům domu Horova 5, Šumperk, jelikož na p.p.č. 1423/9 mají 
uzavřenu  nájemní smlouvu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene předloží doklady o demontáži starého 
potrubí. V místech, kde dochází ke změně trasy z důvodu vzrostlé zeleně 
v blízkosti potrubí, nových dlažeb, bude potrubí ponecháno v zemi. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI, a to, že 
trasa plynové přípojky k domu na pozemku st. p.č. 2007 v k.ú. Šumperk bude 
provedena protlakem, v místě nově vybudované autobusové zastávky dle  
situace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, bude vedení NTL plynovodu  vedena v komunikaci p.p.č. 
2115/1 v k.ú. Šumperk, nesmí zasahovat do rekonstruovaného chodníku, 
pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, 
zhotovitel bude okamžitě informovat odbor RÚI 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5285/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1900/20 a další 
 v k.ú. Šumperk, or. ul. Horova a Lidická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2115/3 a p.p.č. 1900/20  p.p.č. 1423/9, p.p.č. 2084/2, p.p.č. 
2115/3, p.p.č. 1399/21, p.p.č. 2139/1 v k.ú. Šumperk, vydá souhlas s právem 
uložení  NTL plynovodu přes 2115/3 a p.p.č. 1900/20  v  k.ú. Šumperka  uložení a 
správy NTL přípojek přes p.p.č. 1423/9, st.p.č. 2084/2, p.p.č. 1399/21, p.p.č. 
2139/1 a p.p.č. 2115/3 v k.ú. Šumperk, a to pro stavebníka SMP Net, s.r.o., se 
sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1,  Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky Podniků města 

Šumperka, a.s. 
- stavebník do 60 dnů ode dne ukončený stavebních prací na majetkoprávní 

odbor doloží doklad o provedení demontáže, stavební deník 
- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací doloží na 

majetkoprávní odbor zaměření skutečného stavu, na odbor strategického 
rozvoje, ÚP plánování a investic doloží v elektronické podobě (formát SHP 
nebo DGN) zaměření skutečného stavu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene předloží doklady o demontáži starého 
potrubí. V místech, kde dochází ke změně trasy z důvodu vzrostlé zeleně 
v blízkosti potrubí, nových dlažeb, bude potrubí ponecháno v zemi. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI, a to, že 
trasa plynové přípojky k domu na pozemku st. p.č. 2007 v k.ú. Šumperk bude 
provedena protlakem, v místě nově vybudované autobusové zastávky dle  
situace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, bude vedení NTL plynovodu  vedena v komunikaci p.p.č. 
2115/1 v k.ú. Šumperk, nesmí zasahovat do rekonstruovaného chodníku, 
pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, 
zhotovitel bude okamžitě informovat odbor RÚI. 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5286/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 1900/20 a další 
 v k.ú. Šumperk, or. ul.  Horova a Lidická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1459/3, p.p.č. 1457/7, p.p.č. 1423/8, p.p.č. 1423/9, p.p.č. 
2115/3, p.p.č. 2115/8, p.p.č. 2139/1, p.p.č. 1402/8, p.p.č.  1402/7, p.p.č. 1402/9, 
p.p.č. 1424/2, p.p.č. 1396/1, p.p.č. 1438/4, p.p.č. 1438/1, p.p.č.  1425/21, p.p.č. 
1424/3, p.p.č. 2115/2, p.p.č. 1900/20, p.p.č. 1900/1, p.p.č. 2149/2,  p.p.č. 1950/39, 
p.p.č. 1423/9, st. p.č. 2084/2, p.p.č. 1397/7, p.p.č. 1399/21, p.p.č. 1424/1, p.p.č. 
1400/2, 1400/3, 1893/1 v k.ú. Šumperk, vydá souhlas s právem uložení  NTL 
plynovodu přes p.p.č. 1459/3, p.p.č. 1457/7, p.p.č. 1423/8, p.p.č. 2115/3, p.p.č. 
2115/8, p.p.č. 2139/1, p.p.č. 1402/8, p.p.č.  1402/7, p.p.č. 1402/9, p.p.č. 1424/2, 
p.p.č. 1396/1, p.p.č. 1438/4, p.p.č. 1438/1, p.p.č.  1425/21, p.p.č. 1424/3, p.p.č. 
2115/2, p.p.č. 1900/20, p.p.č. 1900/1, p.p.č. 2149/2,  p.p.č. 1950/39 v k.ú. 
Šumperk a uložení NTL přípojek přes p.p.č. 1457/7, p.p.č. 1423/8, p.p.č. 1423/9, 
p.p.č. 2084/2, p.p.č. 2115/8, p.p.č. 2115/3, p.p.č. 1402/7, p.p.č. 1397/7, p.p.č. 
1402/9, p.p.č. 1424/1, p.p.č. 1396/1, p.p.č. 1424/2, p.p.č. 1424/3, p.p.č. 2115/2, 
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p.p.č. 1900/20, p.p.č. 1400/2, p.p.č. 1400/3, p.p.č. 1900/1, p.p.č. 1893/1 v k.ú. 
Šumperk a uložení odběrného plynárenského zařízení přes p.p.č. 1423/10 a 
st.p.č. 3850 v k.ú. Šumperk, a to pro stavebníka 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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ    
702 72, IČ 277 68 961 
Vedlejší účastník: 
manželé J. a N. N. ,  oba bytem  Šumperk (p.p.č. 1423/10 v k.ú. Šumperk) 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník oznámí termín zahájení stavebních prací   obyvatelům domu Horova 

5, Šumperk, jelikož na část p.p.č. 1423/9  v k.ú. Šumperk  mají uzavřenu 
nájemní smlouvu 

- na část  p.p.č.  1397/7  v  k.ú. Šumperk  je uzavřena nájemní smlouva, nájemci 
budou informování  o započetí stavebních prací minimálně 14 dnů předem 

- stavebník do 60 dnů ode dne ukončený stavebních prací na majetkoprávní 
odbor doloží doklad o provedení demontáže, stavební deník 

- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací doloží na 
majetkoprávní odbor zaměření skutečného stavu, na odbor strategického 
rozvoje, ÚP plánování a investic doloží v elektronické podobě (formát SHP 
nebo DGN) zaměření skutečného stavu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene předloží doklady o demontáži starého 
potrubí. V místech, kde dochází ke změně trasy z důvodu vzrostlé zeleně 
v blízkosti potrubí, nových dlažeb, bude potrubí ponecháno v zemi. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI, a to, že 
trasa plynové přípojky k domu na pozemku st. p.č. 2007 v k.ú. Šumperk bude 
provedena protlakem, v místě nově vybudované autobusové zastávky dle  
situace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, bude vedení NTL plynovodu  vedena v komunikaci p.p.č. 
2115/1 v k.ú. Šumperk, nesmí zasahovat do rekonstruovaného chodníku, 
pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, 
zhotovitel bude okamžitě informovat odbor RÚI. 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5287/10 MJP –  žádost Ing. Březiny a o vydání souhlasu se stavbou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vybudování nového vstupu do 
prodejny a rozšíření prodejny a ve výstavbě chodníku k prodejně, to vše v budově 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a na pozemku st.p.č. 140/5 v obci a k.ú. Šumperk. 
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Vlastník nemovitostí:  
Město Šumperk, zastoupené Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
L. B.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61, vlastník nebytového prostoru č. 249/1 v domě 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 
Podmínky uzavření práva provést stavbu:  
- stavebník provede stavební práce v souladu s projektovou dokumentací 
- stavebník  před zahájením stavebních prací uzavře smlouvu o výpůjčce 

pozemku p.č. 140/5  (jde o cca 7,5 m2) dle OZV č. 1/2008 s Podniky města 
Šumperka, a.s. 

- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou uvedeny ve smlouvě o 
zřízení práva provést stavbu 

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5288/10 MJP –  žádost Ing. Březiny a o vydání souhlasu se stavbou 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku st.p.č. 140/5  o výměře cca 10 m2 
v obci a k.ú. Šumperk: 
- účel prodeje: vybudování chodníku k prodejně 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 

rozdělení pozemku 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5289/10 MJP – snížení nájemného za pronájem stánku v areálu Tyršova stadionu, 
zrušení usnesení RM č. 4831/10 

ruší 
usnesení RM č. 4832/10 ze dne 4.2.2010, kterým bylo schváleno uzavření 
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0047/2009 ze dne 4.11.2009 uzavřené 
mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a společností Fotbalový klub SAN-JV, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 
3061/2, Šumperk, IČ 2784786, jako nájemcem. Předmětem dodatku je úprava 
nájemného z důvodu zvýšené sazby DPH. Toto usnesení se ruší z důvodu přijetí 
jiného usnesení v téže záležitosti. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5290/10  MJP – snížení nájemného za pronájem stánku v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MP/0047/2009 ze dne 4.11.2009 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a společností Fotbalový klub SAN-JV s.r.o., se 
sídlem Hlavní třída 3061/2, Šumperk, IČ 2784786, jako nájemcem. Předmětem 
dodatku je úprava nájemného z důvodu zvýšené sazby DPH a zároveň jeho 
snížení ze současné výše 16.814,--Kč včetně 19% DPH/rok na částku ve výši 
8.407,--Kč včetně 20% DPH/rok. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5291/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytového prostoru č. 1213/7  M.R.Štefánika 22  

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytový prostor č. 1213/7 o výměře         
75,60 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1295/10000 na společných částech 
domu č.p. 1213 na st.p.č. 1273 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1295/10000 na 
st.p.č. 1273 v obci a k.ú.Šumperk (or. ozn. M.R.Štefánika 22) ve ve řejném 
výběrovém řízení.  
Jde o nebytový prostor s trvajícím nájemním vztahem. Nájemní smlouva uzav řena 
na dobu neurčitou s možností ukončení dle zákona č. 116/1990 Sb. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena:  763.509,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká, složená kauce se 
nevrací  a na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí dle výsledku VVŘ.  

- nabízené nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- kupující se zavazuje zachovat stávající využití nebytového prostoru, tj. 
prodejna potravin 

- termín konání VVŘ -  7.6.2010 v 14.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ  
(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
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Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5292/10 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 876/6 v domě Myslbekova 6 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 876/6 o výměře 28,00 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na společných částech domu č.p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000  na st.p.č.  1024 v  
obci a k.ú. Šumperk, (or. ozn. Myslbekova 6) ve veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena: 106.948,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká, složená kauce se 
nevrací a na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí dle výsledku VVŘ.  

- nabízené nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- možnost prohlídky bytu dne 2.6.2010  v 15.00 hod  
- termín konání VVŘ -  7.6.2010 v 15.00 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ  

(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.   
 

       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5293/10 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 1763/14 v domě Jesenická 55 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1763/14 o výměře      
59,74 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č.p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000  na 
st.p.č.  2005 v  obci a k.ú. Šumperk, (or. ozn. Jesenická 55) ve veřejném 
výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena: 325.916,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká, složená kauce se 
nevrací a na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí dle výsledku VVŘ  

- nabízené nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- možnost prohlídky bytu dne 2.6.2010  v 15.30 hod  
- termín konání VVŘ -  7.6.2010 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ 

(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.   
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5294/10 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 1763/36 v domě Jesenická 55 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1763/36 o výměře      
22,79 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000 na společných částech 
domu č.p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000  na 
st.p.č.  2005 v  obci a k.ú. Šumperk, (or. ozn. Jesenická 55) ve veřejném 
výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
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Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena: 111.491,--Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický 
symbol 22, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu 
z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě 
kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující  

- uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká, složená kauce se 
nevrací a na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí dle výsledku VVŘ.  

- nabízené nemovitosti jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání a jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně 

- možnost prohlídky bytu dne 2.6.2010  v 15.30 hod  
- termín konání VVŘ -  7.6.2010 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ 

(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5295/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Příčná 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu: 
- umístění 2 ks sloupů pro trakční vedení na p.p.č. 1645/5 a 1 ks sloupu pro 

trakční vedení na p.p.č. 1645/6 v k.ú. Šumperk (GP č. 5658-45/2009) 
- v právu uložení kabelového zemního vedení 22 kV přes p.p.č. 1645/5 a p.p.č. 

1676/2 v k.ú. Šumperk  (GP č. 5632-40/2009) 
- uložení kabelu pro traťové zabezpečovací zařízení přes p.p.č. 832/57 v k.ú. 

Šumperk (GP č. 5665-47/2009) 
- v právu uložení kabelu pro elektrický ohřev výhybek přes p.p.č. 1645/5 v k.ú. 

Šumperk (GP č. 5671-2/2010) 
- v právu  uložení kabelového vedení 22 kV přes p.p.č. 1645/5 a p.p.č. 1645/6 

v k.ú. Šumperk (GP č. 5603-276/2009) 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
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oprávněný z věcného břemene: 
Správa  železniční  dopravní cesty,  státní  organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 70994234 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno částku ve 

výši 69.204,--Kč včetně DPH na základě znaleckého posudku č. 1370-33/2010 
a č. 1312-140/2009, částka bude uhrazena 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. 5658-45/2009, č. 5632-40/2009, č. 5665-
47/2009, č. 5671-2/2010 a č. 5603-276/2009, 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: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5296/10 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, or. pozemky při ul. Gagarinově 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu, vyplývajícího ze smlouvy o nájmu 
nemovitosti MP 37/2005/Pro/Vr, uzavřené dne 17.10.2005 s nájemcem – V. K.,  
bytem Velké Losiny, PSČ 788 15, k pronájmu části p.p.č. 613/3, části p.p.č. 
613/10 v k.ú. Dolní Temnice a části p.p.č. 1969/2 v k.ú. Šumperk, které tvoří 
zázemí k budově č.p. 2201 na st.p.č. 307 v k.ú. Dolní Temenice. Účinnost dohody 
ke dni uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5297/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 613/3 a další v k.ú. 
Dolní Temenice a část p.p.č. 1969/2 a další v k.ú. Šumperk, or. při ul. 
Gagarinově 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 613/3 o výměře 6 m2, část p.p.č. 
613/10 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, část p.p.č. 1969/2 o výměře 
52 m2, část p.p.č. 1969/7 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1969/5 o výměře 140 m2, vše 
v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu: zázemí k prodejně v budově č.p. 2201 na st.p.č. 307 v k.ú. Dolní 
Temenice - pozemky pod chodníkem, rampou pro imobilní a zpevněné plochy pro 
zásobování. 
 
       Termín: 17.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5298/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Fibichova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  zemního telefonního vedení p řes 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 22, IČ 601933 36 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši   3.850,--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 
31.05.2012  

- 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 Podniků města 
Šumperka, a.s. 

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5299/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní 
 Temenice, or. ul. Fibichova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá 
souhlas s právem uložení  zemního telefonního vedení přes p.p.č. 564/1 v k.ú. 
Dolní Temenice, a to pro stavebníka Telefónica O2 Czech republic, a.s.,  se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, IČ 601933 36 
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 22, IČ 601933 36 
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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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5300/10 MJP – výpůjčka stavby hřiště a dřevostavby na části pozemku p.č. 564/1 
 v k.ú. Dolní Temenice – ZŠ Šumperk, Šumavská 2325/21 

schvaluje 
vypůjčit Základní škole Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, 
Šumperk, IČ 00852287: 
- stavbu hřiště situovanou na části pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, 

označené geometrickým plánem č. 767-538/2010 jako pozemek p.č. 564/14 
v k.ú. Dolní Temenice, s tím, že  Základní škola Šumperk, Šumavská 21, je 
povinna v souladu s požadavky zhotovitele stavby hřiště zpracovat a vydat 
provozní řád 

- dřevostavbu situovanou na části pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
označené geometrickým plánem č. 767-538/2010 jako pozemek p.č. st. 817 
v k.ú. Dolní Temenice 

to vše ve vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,         
IČ 00303461. 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5301/10 MJP – bytová problematika,  podnájem obecního bytu č. 19, Zahradní 
2707/35, Šumperk  

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu č. 19 na ulici Zahradní 35 v Šumperku – nájemce T. 
D.,  bytem Šumperk,  pro H. K.,  trvalým pobytem  Šumperk, na dobu od 1.5.2010 
do 30.11.2010. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5302/10 MJP – stavební úpravy objektu ZUŠ, Žerotínova 267/11, Šumperk 

bere na vědomí 
stavebně technický stav budovy  ZUŠ, Žerotínova 267/11, Šumperk. 
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5303/10 MJP – koncepce pro dlouhodobé využití objektu Žerotínova 267/11, Šumperk 

schvaluje 
koncepci pro dlouhodobé využití objektu Žerotínova 267/11, Šumperk pro účely 
základní umělecké školy a tím spojené nutné stavební úpravy v budově. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5304/10 MJP – možnosti financování stavebních úprav budovy Žerotínova 267/11, 
 Šumperk 

ukládá 
majetkoprávnímu odboru předložit možnosti financování pro zajištění nezbytného 
rozsahu všech potřebných stavebních úprav pro zachování účelu výuky v budově 
ZUŠ Žerotínova 267/11, Šumperk, aby bylo možno zahájit stavební práce již 
v roce 2010. 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5305/10 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky v lokalitě obchodního 
 centra u Kauflandu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků v lokalitě obchodního centra u Kauflandu, a to formou směnné smlouvy 
za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, budou převedeny do vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk, 
s.r.o.,  se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 250 33 310, 
pozemky p. č. 1961/7 o výměře 125 m2 a p.č. 1961/8 o výměře 193 m2, část 
p.p.č. 1959/4  o výměře cca 65 m2, část p.p.č. 1959/2  o výměře cca 11 m2 a 
část p.p.č. 2035/12 o výměře cca 91 m2 vše v k. ú. Šumperk  

- z vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk, s.r.o.,  se sídlem Obchodní zóna 
266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 250 33 310, budou převedeny do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, část 
pozemku p. č. 1950/17 o výměře cca 5 m2, část pozemku p. č. 1950/19 o 
výměře cca 100 m2, část pozemku p. č. 1955/15 o výměře cca 160 m2, část 
p.p.č. 1955/16 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 1959/8 o výměře cca 40 m2 
v k. ú. Šumperk  

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene, kterou 
Sallerova výstavba Šumperk, s.r.o., jako povinný z věcného břemene zřídí ve 
prospěch města Šumperka jako oprávněného z věcného břemene věcné 
břemeno spočívající v právu umístění plochy pro vylepování plakátů na 
pozemku p. č. 1961/7 v k.ú. Šumperk a v právu uložení a správy veřejného 
osvětlení v pozemku p. č. 1961/7, p.č. 1961/8 a v části p.p.č. 2035/12 v k.ú. 
Šumperk, která bude předmětem směny 
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- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků a 

vyznačení věcného břemene budou uhrazeny společně, každá strana se bude 
podílet jednou polovinou 

       Termín: 28.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5306/10 MJP – zrušení pevné telefonní linky v objektu ZUŠ, Langrova 155/34, 
Šumperk 

schvaluje 
zrušení pevné telefonní linky instalované v objektu Základní umělecké školy 
Šumperk, Langrova 155/34, Šumperk. 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5307/10 MJP – převod telefonního čísla v objektu ZUŠ, Žerotínova 267/11, Šumperk 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o převodu telefonního čísla mezi Městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, Základní uměleckou školou Šumperk, 
se sídlem Žerotínova 267/11, Šumperk, IČ 00852333 a společností Telefónica O2 
Czech Republik, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, 
IČ 60193336, telefonní linka umístěná v objektu Žerotínova 267/11, Šumperk. 
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5308/10 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků pro umístění inzertních skříněk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část  p.p.č. 108/1 o výměře 1m2, část p.p.č. 
126/1 o výměře 1m2, část p.p.č. 274/8 o výměře 1m2 a část p.p.č. 547/1 o výměře 
1m2 v k.ú. Šumperk za účelem umístění inzertních skříněk.  
 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5309/10 MJP – uzavření budoucí nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově 
 Jesenická 1819/61 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   29.3.2010 do 14. 4.2010  dle usnesení rady města č.  4969/10 ze 
dne 25.3.2010 uzavření budoucí nájemní smlouvy s A. D.,  bytem  Šumperk,  IČ 
75961831, jejímž předmětem bude nebytový prostor, nacházející se v  I. NP 
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budovy Jesenická 1819/61 v Šumperku  odlahové ploše 27,36 m², stávající 
schválený účel užívání: opravna deštníků  
Podmínky: 
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na provozovnu kadeřnictví 

a holičství včetně nákladů na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze 
svého nájemce 

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu do 30.9.2010 
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, 

legalizujících změnu účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
- výpovědní lhůta 3 měsíce  
- výše nájemného 20.000,--Kč/rok, nájemné dle § 56 odst. 3 zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění osvobozeno od 
DPH 

- možnost valorizace nájemného o koeficient míry inflace od roku 2011 
- zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, teplo, 

společná elektřina a úklid ve výši 18.000,--Kč/rok 
- záloha ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb 
- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění 

nájemcem provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn 
tyto provedené úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na 
náhradu finančních prostředků vložených do majetku pronajímatele 
v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5310/10 MJP – uzavření budoucí NS na nebytový prostor ve dvorním traktu budovy 
Hlavní třída 289/12 v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   29.3.2010 do 14. 4.2010  dle usnesení rady města č.  4967/10 ze 
dne 25.3.2010 uzavření budoucí nájemní smlouvy se společností Pekárna 
SLOVAN CAFE, s.r.o., se sídlem Uničov, Šumperská 537, PSČ 783 91, IČ 
28607481,  jejímž předmětem budou nebytové prostory, nacházející se ve 
dvorním traktu budovy Hlavní třída 289/12 v Šumperku  
Podmínky: 
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na sklady včetně nákladů 

na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze svého nájemce 
- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu do 30.9.2010 
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, 

legalizujících změnu účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
- výpovědní lhůta 3 měsíce  
- výše nájemného 45.000,--Kč/rok, k nájemnému bude účtována DPH 

v platné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění 

- možnost valorizace nájemného o koeficient míry inflace od roku 2011 
- zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, teplo, 

společná elektřina a úklid ve výši 12.000,--Kč/rok 
- záloha ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb 
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- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění 
nájemcem provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn 
tyto provedené úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na 
náhradu finančních prostředků vložených do majetku pronajímatele 
v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor. 

- omezení provozní doby pondělí – sobota od 6:00 hod do max. 22:00 hod 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5311/10 MJP – zveřejnění pronájmu štítové zdi Banskobystrická 1276/44 v Šumperku 
 k reklamním účelům 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část štítové zdi budovy Banskobystrická 
1276/44 v Šumperku o celkové ploše 82 m2 k reklamním účelům. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5312/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, or. ul. K.H.Máchy 
 před pivovarem 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- kupujícím se uznává  sleva z kupní ceny za každé zřízené věcné břemeno 
vjezdu 6.000,--Kč včetně 20% DPH k samostatným objektům umístěných v 
zahradě u domu K.H.Máchy 11, Šumperk, nebo vstupu k bytové jednotce v 
domě K.H.Máchy 11, Šumperk, které bude zřízeno před převedením 
vlastnického práva k p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk do katastru nemovitostí 

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

- lhůta pro podání nabídek: do 30.09.2010 
- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 

označen předmět prodeje 
       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5313/10 MJP – žádost Armády spásy o podporu při zřízení denního centra 

bere na vědomí 
žádost Armády spásy o podporu při zřízení nízkoprahového denního centra pro 
osoby bez přístřeší, a to investici do stavebních úprav a nezbytného vybavení 
denního centra, která je odhadována na 300 tis. Kč. Finanční krytí provozních 
nákladů na dobu 18 měsíců předpokládá Armáda spásy z dotačního programu 
Olomouckého kraje.  
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5314/10 MJP – žádost Armády spásy o podporu při zřízení denního centra 

ukládá 
oddělení správy majetku odboru MJP zahájit v souladu s usnesením RM č. 
4414/09 ze dne 8.10.2009 jednání s Armádou spásy, projektantem a vlastníkem 
budovy č.p. 475 v obci Šumperk za účelem zjištění rozsahu potřebných 
stavebních úprav pro zřízení nízkoprahového denního centra včetně finančního 
vyčíslení. 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5315/10 MJP – souhlas s umístěním dopravního značení kulturních a turistických cílů 

souhlasí 
s umístěním svislého dopravního značení kulturních a turistických cílů 
Olomouckého kraje na území města Šumperka za podmínky, že investor požádá 
odbor dopravy Městského úřadu Šumperk jako správní orgán o vydání rozhodnutí, 
které bude obsahovat stanovení dopravního značení. Dále bude investor před 
vlastní realizací osazení dopravního značení informovat správce komunikací ve 
vlastnictví  města Šumperka, kterým jsou Podniky města Šumperka, a.s., se 
sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, o termínu montáže, p ři čemž budou 
upřesněny podrobnosti osazení dopravního značení. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 5316/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5641-268/2009 p.p.č. 914/98 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- kupní cena: 250,--Kč/m2  s možností kupní cenu splácet po dobu 36 měsíců se 

zápisem vlastnického práva k pozemku přede dnem zaplacení kupní ceny   
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- společně s prodejem pozemku bude  zřízeno zástavní právo k pozemku k výši 
sjednané pohledávky  

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

        Termín: 20.05.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5317/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 547/24 a části p.p.č. 1903/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat části p.p.č. 547/24 o výměře cca 35 m2 a části 
p.p.č. 1903/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk  za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2  
- účel prodeje: rozšíření stávajícího panelového domu – zateplení, úprava 

schodiště a okapových chodníků 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po dokončení plánovaných úprav 

panelového domu Bří. Čapků  1828/16, Šumperk 
- vlastník pozemku uzavře s vlastníky domu Bří. Čapků 1828/16 smlouvu dle     

§ 51 OZ 
- před kupní smlouvou bude na předmět plánovaného převodu vlastnického 

práva dle tohoto zveřejnění bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní 
se závazkem úhrady 70% kupní ceny při podpisu smlouvy 

- po dokončené úpravě domu Bří. Čapků 1828/16 Šumperk kupující uhradí 
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na označení předmětu 
převodu pozemků 

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

       Termín: 20.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5318/10 Žádost Charity Zábřeh o dofinancování centra denních služeb Oáza 

bere na vědomí 
žádost Charity Zábřeh o dofinancování centra denních služeb Oáza v roce 2010. 
 
 

5319/10 Žádost o finanční příspěvek – Charita Zábřeh 

neschvaluje 
poskytnutí příspěvku na dofinancování centra denních služeb Oáza Charity 
Zábřeh v roce 2010. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
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5320/10 Městský program prevence kriminality na rok 2009 a Systém včasné 
intervence 

bere na vědomí 
- vyhodnocení dílčích projektů Městského programu prevence kriminality na rok 

2009  
- vyhodnocení Systému včasné intervence v okrese Šumperk za rok 2009 
 
 

5321/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická 2924/35, 
Šumperk: 
- J. F.  k  bytu č. 107 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk,  o velikosti kk+2 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.06.2010 do 31.05.2011  
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5322/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Gagarinova 2376/11, 
Šumperk: 
- K. S.  k bytu č. 13 na ulici Gagarinově č. 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.06.2010 do 31.05.2011 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5323/10 Smlouva o dílo na aktualizaci plánu lokálního územního systému ekologické 
stability pro správní obvod Šumperka 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo na aktualizaci plánu lokálního územního systému 
ekologické stability pro správní obvod Šumperka mezi městem Šumperk a 
zhotovitelem – RNDr. Leo Bureš, Podlesí 30, Světlá Hora, Podlesí 30, IČ 
14573491 – bez předchozího vypsání veřejné zakázky. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

5324/10 Petice proti holubům  

bere na vědomí 
petici proti holubům, zaslanou občany města Šumperka, ul. Gagarinova.  
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5325/10 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě 
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
 

       Termín: 16.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 

5326/10 Partnerství v projektu „Zkvalitnění realizace začlenění výuky ochrany 
člověka za mimořádných událostí do ŠVP“ 

schvaluje 
partnerství mezi městem Šumperk a Obchodní akademií a Jazykovou školou 
s právem státní jazykové školy, Hlavní tř. 31, Šumperk, za účelem přípravy a 
realizace projektu „Zkvalitnění realizace začlenění výuky ochrany člověka za 
mimořádných událostí do ŠVP“. 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 

5327/10 Časový a obsahový program schůzí  rady města na II. pololetí 2010 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2010. 
 
       Termín: 01.07.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5328/10 Časový a obsahový program  zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 
2010 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2010. 
 
       Termín: 17.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5329/10 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, organizační změnu, spočívající ve snížení celkového přepočteného stavu 
zaměstnanců v pracovním poměru u Městského úřadu Šumperk:  
k 1.6.2010   stav 216,25 zaměstnanců  (- 1 odbor VYS) 
k 1.10.2010   stav 215,25 zaměstnanců   (- 1 odbor SVV) 
 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5330/10 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném 
znění, organizační změnu, spočívající ve zrušení oddělení provozního odboru 
správního a vnitřních věcí k 30.9.2010. 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5331/10 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, organizační změnu, spočívající ve zřízení oddělení spisové a archivační 
služby kanceláře tajemníka a zřízení oddělení provozu budov na odboru správním 
a vnitřních věcí k 1.10.2010. 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5332/10 Podání žádosti o dotaci – technologické centrum 

ruší 
usnesení RM č. 4692/09, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2.1 zavádění ICT v územní 
veřejné správě na projekt  „Technologická centra obcí s rozšířenou působností“. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

5333/10 Podání žádosti o dotaci – technologické centrum 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2.1 
zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt: „Technologické centrum, 
elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk“. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5334/10 Podání žádosti o dotaci – technologické centrum 

schvaluje 
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, 
prioritní osy 2.1 zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk“. 
 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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5335/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1630/10 

ukládá  
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2010 částku ve výši 190.000,--Kč na 
výkupy pozemků v lokalitě „Nad Hniličkou“ a částku ve výši 400.000,--Kč na 
vypracování projektové dokumentace pro výstavbu komunikace, ve řejného 
osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě „Nad Hniličkou“.  
 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5336/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1631/10 

ukládá  
zapracovat do rozpočtu města na rok 2011 částku ve výši 4.500.000,--Kč na 
výstavbu komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě „Nad 
Hniličkou“. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5337/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1635/10 

ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště na ulici 
Finské v Šumperku.  
 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.                       Ing. Marek Zapletal  v.r. 
         starosta              1. místostarosta 
 
 

 



     Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo VI.

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

Daňové příjmy -1 279
37/VI      - za správní poplatky  dopravy -1 000 dle skutečnosti, nižší výběr
38/VI     - část výtěžku z VHP -279 dle skutečnosti RM 5083/10

Nedaňové příjmy 876
39/VI Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) 876 vrácení půjčky ZM 1641/10

Ostatní neinvestiční transfery 3 832
40/VI Volby do Evropského parlamentu doplatek 2009 295 doplatek účelové dotace 295.559,40Kč
41/VI Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 1 799 účelová dotace 1.798.729,--Kč
42/VI MF ČR sociálně-právní ochrana dětí 1 178 účelová dotace II. čtvtletí 1.178.034,--Kč UZ 98216
43/VI MV ČR prevence kriminality 508 účelová dotace UZ 14005
44/VI Petrov nad Desnou - výkon přenesené působnosti obce 52 účelová dotace 

PŘÍJMY CELKEM 3 429

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

Odbor sociálních věcí 508
45/VI Prevence kriminality 508 účelová dotace UZ 14005

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 2 782
46/VI      -  ZŠ Šumavská  p.o. 107 navýšení příspěvku na správce hřiště
47/VI      - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce 1 799 účelová dotace 1.798.729,--Kč
48/VI Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) 876 na spolufinancování dotace ZM 1641/10

Odbor finanční a plánovací -573
49/VI  - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) -700 RM 5152/10
50/VI  - Dům kultury s.r.o. 23 navýšení dle smlouy o 1 % DPH
51/VI Program reg. MPZ Roman Petr 104 podíl města ZM 1638/10

Investiční příspěvky 1 400
Odbor ŠKV

52/VI Kino Oko p.o. 1 400 usnesení ZM 1553/10 
Odbor RÚI -375

53/VI Prievidzská 6. a 8. etapa 1 vyjádření ke stavbě
54/VI Revitalizace nám. Republiky - parkovací místa 24 RM 5094/10
55/VI Parkoviště při ulici Finské 1 000 ZM 1636/10
56/VI Technologické centrum 210 studie proveditelnosti, VŘ
57/VI Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací -1 610 spolufinancování kina Oko a technologického centra

VÝDAJE CELKEM 3 742
PŘÍJMY - VÝDAJE -313


