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           Spis.zn.: 64630/2010 

Č.j. 67333/2010 
            

U S N E S E N Í  

ze 100. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.6.2010 
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. 
 
 

5454/10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné                
a nalezené psy 

schvaluje  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené 
psy, schválené usnesením RM č. 2986/08 ze dne 4.12.2008 s účinností od 
1.7.2010. 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 

 
 

5455/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2010: 
příjmy ve výši         5.719 tis. Kč 
výdaje ve výši         4.383 tis. Kč 
 
příjmy celkem     805.801 tis. Kč 
výdaje celkem     761.658 tis. Kč 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

5456/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, IČ 00851400, v souladu 
s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, posílit investiční fond převodem 
finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši 500 tis. Kč. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5457/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, IČ 00851400, 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 na digitalizaci kina s rozšířením na 3D 
projekci v celkové výši do 1.400 tis Kč. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5458/10 Plat ředitele DDM U radnice Šumperk, nám . Míru 20 

schvaluje 
změnu tarifního platu řediteli DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20 panu 
PaedDr. Zdeňku Formánkovi, časovým postupem s účinností od 1.8.2010.   
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5459/10 Finanční dary absolventům bakalářského studia v Šumperku v akademickém 
roce 2009/2010 

schvaluje 
vyčlenit z částky 450 tis. Kč schválené usnesením ZM č. 1476/10 ze dne 
28.1.2010 jako dar z rozpočtu města Šumperka Nadačnímu fondu Centra 
bakalářských studií pro rok 2010 finanční částku 22 tis. Kč, která bude použita 
jako: 
- finanční dar 4 nejlepším studentům – absolventům bakalářského studia 

v Šumperku v akademickém roce 2009/2010 v celkové výši 17 tis. Kč 
- finanční dar ve výši 5 tis. Kč za vedení účetnictví NF v roce 2010  

 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5460//10 Změna organizace školního roku 2009/2010 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

bere na vědomí 
informaci  o změně organizace školního roku 2009/2010 na ZŠ Šumperk, 
Vrchlického 22, IČ 60339381. 
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5461/10 Příspěvková organizace města – přijetí daru  

schvaluje 
přijmout finanční dar, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 5.000,--Kč, Základní škole Šumperk, Sluneční 2692/38, 
příspěvkové  organizaci, IČ 00852864, který bude účelově poskytnut na činnost 
kroužku mažoretky SANY III. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: pí Hynková 
 

5462/10 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2009/2010 

doporučuje 
ZM vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve 
školním roce 2009/2010. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5463/10 Informace o nepřijatých dětech k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

bere na vědomí 
informaci o nepřijatých dětech k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a 
jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 2010/2011. 
 
  

5464/10 Předfinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ 

doporučuje  
ZM schválit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na 
předfinancování a spolufinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ na úhradu 
výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci Regionálního operačního 
programu Střední Morava: 
1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.463.227,--Kč Základní  škole Šumperk, 

8. května 63, IČ 00852317, určené ke spolufinancování projektu „Škola 
jazykům otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava v letech 2010-2011 

2. poskytnutí příspěvku ve výši 332.536,--Kč Základní škole, Šumperk, 8. května 
63, IČ 00852317, účelově určeného k úhradě vlastního podílu žadatele v rámci 
projektu „Škola jazykům otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního 
operačního programuj Střední Morava v letech 2010-2011. 
 

       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5465/10 Předfinancování projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace 
učeben ZŠ“ 

doporučuje 
ZM schválit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na 
předfinancování a spolufinancování projektu „21. století míří do Šumperka – 
modernizace učeben ZŠ“ na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o 
finanční dotaci Regionálního operačního programu Střední Morava: 
1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.573.383,--Kč Základní škole Šumperk, 

Šumavská 21, IČ 00852287, určené ke spolufinancování projektu „21. století 
míří do Šumperka – modernizace učeben ZŠ“, realizovaného v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2010-2011 

2. poskytnutí příspěvku ve výši 347.407,--Kč Základní škole, Šumperk, Šumavská 
21, IČ 00852287, účelově určeného k úhradě vlastního podílu žadatele v rámci 
projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace učeben ZŠ“, 
realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 
v letech 2010-2011. 

        Termín: 13.07.2010 
        Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5466/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0014-2010 ze dne 10.06.2010 
uzavřené se sdružením firem Lawstav, s.r.o. a PB PLAST, spol. s r.o., na akci: 
„Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ na provedení změn do maximální 
částky 377.656,--Kč včetně DPH (cena díla se nemění  a zůstává dle SoD na 
částce 23.392.366,20 Kč včetně DPH). 
 

        Termín: 26.07.2010 
        Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

5467/10 Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu  
„Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice“ vyloučení společnosti DaF-
PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5468/10 Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu  
„Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk-Temenice“ zpracovatelem projektové 
dokumentace společnost Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01  Šumperk, IČ 
27821251. Nabídková cena 903 713,52 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5469/10 Výměna oken v MŠ Evaldova a MŠ Gen. Krátkého 

schvaluje 
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Výměna oken       
v MŠ Evaldova a MŠ Gen. Krátkého“. 
 
       Termín: 13.07.2010  
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

5470/10 Výměna oken v MŠ Evaldova a MŠ Gen. Krátkého 

schvaluje 
- a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v MŠ Evaldova a MŠ 

Gen. Krátkého“ 
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jiří Frys, Jarmila Palová, Rudolf 
Krňávek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Monika Tomanová,                        
Pavlína Žďárská, Ludmila Veselá 

 
- seznam  zájemců ve složení: 

DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek  a.s.,  Nemocniční 734/13, 
787 01 Šumperk 

    SULKO s.r.o., Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh 
    ANODUS CZ s.r.o., Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk 
    AKTOS OKNA s.r.o., Petrov 137, 788 16 Sobotín 
    VPO Plast s.r.o., Polská 4, 790 81 Česká Ves 

  
                         a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců 
 

        Termín: 13.07.2010 
        Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5471/10 Revitalizace ul. J. z Poděbrad v Šumperku – dvouletá následná péče o zeleň 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jana Mikisková – zahradní a krajinářská 
tvorba, Nemocniční 53, Šumperk na akci „Revitalizace ul. J. z Poděbrad 
v Šumperku – dvouletá následná péče o zeleň“ ve výši částky 1.041.252,88 Kč 
bez DPH, tj. 1.249.503,46 Kč včetně 20 % DPH. 
 
       Termín: 26.07.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

5472/10 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení:  
4864/10, 5040/10, 4492/09, 4671/09, 4780/10, 4860/10, 4911/10, 4919/10, 
4920/10, 4921/10, 4922/10, 4923/10, 4924/10, 4925/10, 4926/10, 4927/10, 
4928/10, 4932/10, 4943/10, 4964/10, 4973/10, 4974/10, 5015/10, 5016/10, 
5041/10, 5048/10, 5051/10, 5060/10, 5061/10, 5083/10, 5099/10, 5122/10, 
5125/10, 5126/10, 5132/10, 5138/10, 5153/10, 5155/10, 5180/10, 5181/10, 
5183/10, 5187/10, 5188/10, 5189/10, 5193/10, 5195/10, 5196/10, 5197/10, 
5198/10, 5199/10, 5200/10, 5201/10, 5202/10, 5203/10, 5205/10, 5206/10, 
5207/10, 5208/10, 5209/10, 5210/10, 5211/10, 5212/10, 5213/10, 5216/10, 
5217/10, 5219/10, 5220/10, 5221/10, 5222/10, 5223/10, 5224/10, 5225/10, 
5226/10, 5227/10, 5228/10, 5229/10, 5230/10, 5231/10, 5232/10, 5233/10, 
5234/10, 5235/10, 5236/10, 5237/10, 5238/10, 5239/10, 5240/10, 5241/10, 
5242/10, 5243/10, 5244/10, 5245/10, 5246/10, 5247/10, 5248/10, 5249/10, 
5251/10, 5252/10, 5253/10, 5254/10, 5260/10, 5261/10, 5262/10, 5263/10, 
5264/10, 5265/10, 5266/10, 5267/10, 5277/10, 5279/10, 5280/10, 5297/10, 
5300/10, 5301/10, 5303/10, 5304/10, 5305/10, 5308/10, 5309/10, 5310/10, 
5311/10, 5312/10, 5315/10, 5316/10, 5317/10, 5319/10, 5321/10, 5322/10, 
5325/10, 5326/10,  5328/10, 5332/10, 5333/10, 5334/10,  5335/10, 5337/10. 
 
 

5473/10 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje  
prodloužení termín u plnění usnesení: 
4586/09  do 30.09.2010 Z.: Ing. Répalová 
4942/10  do 30.09.2010  Z.: Ing. Répalová 
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5474/10 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5341/10 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5341/10 ze dne 13.5.2010 k investičnímu příspěvku v roce 
2011-2012 takto: 
V usnesení je chybně doporučeno ZM schválit částku 2.000,--Kč, správně má být 
„ve výši 2.000 tis. Kč“.  
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

5475/10 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5436/10 a 5437/10 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5436/10 a 5437/10 ze dne 3.6.2010 takto: 
U obou usnesení se opravuje nadpis tak, že chybný text se nahrazuje správným 
textem: 
MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2711 (Zahradní 33, 35 a 37) 
v Šumperku“    
Další text v usnesení 5436/10 a 5437/10 zůstává v platnosti.   
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5476/10 MJP - audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2009 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
bere na vědomí  
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly 
stavu účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření účetní závěrky, 
ověření ekonomických ukazatelů a ověření skutečnosti mezi propojenými 
osobami, a to vše prováděné za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 auditorem p ři 
výkonu auditorské činnosti u společnosti. 
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5477/10 MJP - audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2009 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
ukládá 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady 
společnosti, po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2009 
představenstvem společnosti a dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve 
věci výsledků hospodaření společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za rok 
2009 v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o 

vztazích za rok 2009 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně 

přílohy k účetní závěrce za rok 2009 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2009 
- výroční zpráva za rok 2009 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2009 
- zpráva o činnosti správce za rok 2009 – závěrečný účet 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

5478/10 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 
ze dne 2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na 
pozemku st.p.č. 2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území 
Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi 
Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace jako 
pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 
25, PSČ 787 01 jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, 
uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem 
Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem na výpůjčku 
nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 20.2.2003. Doba pronájmu bude 
prodloužena od 1.7.2010 do 30.6.2011. Výnos nájemného bude p říjmem MŠ 
Sluníčko.  
        Termín: 30.06.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5479/10 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 
2590/04 ze dne 2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 
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1907/25, PSČ 787 01 jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se 
sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace vypůjčila obecně 
prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1.7.2010 do 30.6.2011. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5480/10 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1534/42 o výměře 14m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel pronájmu: vybudování parkovacího stání  pro vlastníka domu čp. 1560/1 
- sazba nájemného: dohodou 4.320,--Kč/k celku/rok 
- doba nájmu:  na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou 
- parkovací stání bude vybudováno výhradně na náklady nájemce 
- v případě ukončení nájmu nebudou náklady na vybudované parkovací místo 

kompenzovány  
- pronajímatel si vyhrazuje právo v případě opravy vedení VO na pozemek 

vstoupit a opravu provést s tím, že bude pozemek uveden do původního stavu  
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5481/10 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
 břemene mezi městem a spol. Reinvest Corporation, s.r.o. 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/47/07/Foj ze dne 27.2.2008, kterou se město Šumperk jako 
budoucí povinný z věcného břemene zavázalo ke zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni spočívajícího v právu uložení a správy zemního kabelového 
vedení VN přes p.p.č. 2099 v k.ú. Šumperk ve prospěch spol. Reinvest 
Corporation, s.r.o., se sídlem nám. Republiky 1, Brno, PSČ 614 00, IČ 26963671, 
jako budoucího oprávněného z věcného břemene. Předmětná smlouva bude 
ukončena ke dni 31. 8. 2010. Společnosti Reinvest Corporation, s.r.o., bude do 14 
dnů ode dne uzavření dohody o ukončení předmětné smlouvy vrácena záloha na 
úplatu za věcné břemeno ve výši 4.700,--Kč. 
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5482/10 MJP - souhlas vlastníka s akcí „Oprava krycí stěny na kuželně Šumperk“ 

souhlasí 
z titulu města Šumperka jako vlastníka objektu kuželny situované na pozemcích 
st.p.č.  2021/1 a st.p.č. 2021/2 v k.ú. Šumperk, s opravou zadní krycí stěny, která 
odděluje hrací prostor kuželny od strojovny, za těchto podmínek: 
- dodavatel opravy: Roman Sebeka, VK RENO, Uničovská 296/46, Šumperk 
- termín realizace: od 12. do 18.7.2010 
- předpokládané náklady: cca 10.600,--Kč 
- akce bude financována z prostředků Kuželkářského klubu Šumperk 
- Kuželkářský klub Šumperk nebude v souvislosti s touto opravou požadovat 

vůči městu Šumperk jakékoli finanční či jiné majetkové vyrovnání 
- oprava bude dokončena až po odsouhlasení předávacího protokolu 

Kuželkářským klubem Šumperk a společností Podniky města Šumperka, a.s. 
 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5483/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – plynovod v lokalitě U Vodárny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení vedeného pod názvem „Panorama I, Šumperk“, tj. STL φ 63, 
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je 
uloženo v povinném pozemku p.č. 1845/7, k.ú. Šumperk, v celkové délce 5,5 m, 
včetně jeho příslušenství a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek k pozemku p.č. 1845/7 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města 
Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, zastoupené 
místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 
oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 420/3,            
PSČ 702 72, IČ 27768961 
 
zastoupena na základě plné moci ze dne 31. 12. 2009 společností 

 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940,  Ústí nad Labem, PSČ  401 17, IČ 
272 95 567, DIČ CZ27295567, zastoupena  na základě plných mocí panem 
Mgr. Petrem Píškem, LL.M. Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a panem 
Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku 

 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- skutečná částka za věcné břemeno dle GP č. 5707-534/2010 ze dne 

13.4.2010, vyhotoveném geodetickou společností Vozda, s.r.o. bude 
vypočtena na základě usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 a bude 
uhrazena před podpisem této smlouvy stavebníkem a bude uhrazena 
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investorem stavby, společností FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 
1550/1, IČ 00150584, DIČ CZ00150584 (dále jen „investor plynového vedení“) 

- k ochraně plynárenského zařízení bude dle příslušných ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“) zřízeno ochranné pásmo v šíři  1 m 
na obě strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je zakázáno provádět 
činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména  stavební 
činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladňování 
materiálů, není-li oprávněným z věcného břemene stanoveno jinak. 

- Geometrický plán, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zřízení 
věcného břemene, uhradil na své náklady investor plynového vedení a bude 
doložen v potřebném počtu vyhotovení při podpisu smlouvy o věcném břemeni  

- povinný z věcného břemene podpisem této smlouvy udělí oprávněnému 
z věcného břemene plnou moc k podání návrhu na zahájení řízení o povolení 
vkladu práva odpovídajícímu věcnému břemeni dle této smlouvy do katastru 
nemovitostí a k zastupování ve věcech vkladu práv dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí, mimo doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení 
vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, a aby činil v této věci 
právní úkony, které jsou k tomu nezbytné, včetně písemných, a činil při tom 
podpisy 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku  

- smlouva bude uzavřena až po udělení kolaudačního souhlasu k užívání 
plynového vedení 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5484/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – přípojky vodovodu, dešťové a 
 splaškové kanalizace v lokalitě U Vodárny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení a správě 
přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v povinném pozemku p.č. 
1845/25 v k.ú. Šumperk, který bude ke dni vkladu do katastru nemovitostí ve 
vlastnictví města Šumperk a dále věcné břemeno spočívající v právu vedení, 
vstupu a vjezdu   na povinný pozemek p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk za účelem 
údržby, provozu a odstraňování poruch výše uvedených přípojek 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, zastoupené 
místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 
oprávněný z věcného břemene  
vlastníci pozemků p.č. 1845/107, 1845/110, 1845/113 - 1845/125, 1845/128, 
1845/67, 1845/68, 1845/79, 1845/80, 1845/87-1845/106, všechny v k.ú. Šumperk 
dle geometrického plánu č. 5702-526/2010 ze dne 7.4.2010 vyhotoveném 
geodetickou společností Vozda, s.r.o. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávnění z věcného břemene uhradí za věcné břemeno celkovou částku ve 

výši 60.038,--Kč vč. DPH, vypočtenou na základě usnesení RM č. 3568/09 ze 
dne 16.4.2009. Uvedenou částku jako oprávněný sám za sebe a jako příjemce 
věcného břemene ve prospěch ostatních oprávněných z věcného břemene 
uhradí společnost FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 
00150584, DIČ CZ00150584 

- geometrický plán pro zaměření skutečných tras věcného břemene a správní 
poplatek za podání návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni 
uhradí společnost FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 
00150584, DIČ CZ00150584 

 
        Termín: 30.09.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5485/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení břemene – přeložka NN, or. ul. 
 Okružní 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního vedení NN přes p.p.č. 421 a st.p.č. 532/1  v 
 k.ú.  Šumperk včetně umístění rozpojovací skříně na pozemku st.p.č. 532/1 v k.ú. 
Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na věcné břemeno ve 

výši  2.970,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16.4.2009 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2012  

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

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

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

 
        Termín: 30.09.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5486/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přeložka NN, or. ul. Okružní 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 421 a st.p.č. 532/1  v  k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461, zřídí stavebníkovi právo 
provést uložení zemního vedení NN přes jmenované pozemky včetně umístění 
rozpojovací skříně na pozemku st.p.č. 532/1 v k.ú. Šumperk v rámci stavby 
„Šumperk-Okružní,Město, NNk“, a to pro stavebníka Společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 za podmínek: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy    

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5487/10 MJP – příslib bezúplatného převodu v rámci majetkoprávního vypořádání 
 pozemků pod zálivy u autobusových zastávek 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5. 2010 do 2.6.2010 dle usnesení RM č. 5279/10 ze dne     
13.5.2010 a základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení RM č. 5414/10 
ze dne 3.6.2010 na schválit příslib bezúplatného převodu formou uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací  
- části p.p.č. 2315 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk,  dle GP č. 5689-31/2010 ze 

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

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

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

- části p.p.č. 108/15 o výměře 51 m2 a části 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  sloučených a 
označených jako p.p.č. 108/41 o výměře 81 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

- části p.p.č. 2115/2 o výměře 153 m2  v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5723-107/2010 
ze dne 26.5.2010 označené jako p.p.č. 2115/12 o výměře 153 m2 v k.ú. 
Šumperk  

- části p.p.č. 1257/52 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21.5.2010 označené jako p.p.č. 1257/161 o výměře 66 m2 v k.ú. 
Šumperk  

- části p.p.č. 1168/2  o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21.5.2010 označené jako p.p.č. 1168/12 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Šumperk 

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 těchto podmínek:  
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- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávního vztahu k pozemkům 
pod stavbou zálivů u autobusových zastávek 

- geometrický plán na zaměření skutečného stavu zajistilo na vlastní náklady 
město Šumperk 

- darovací smlouva bude uzavřena po datu 1.1.2016, nejpozději do 31.12.2016 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
 

       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5488/10 MJP – zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk, or. 
 při ul. B. Václavka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat část p.p.č. 1450/7 výměře 4 m2 v k.ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 5678-6/2010 ze dne 17.3.2010 označenou jako 
p.p.č. 1450/32 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada u domu 
-  kupní cena:  300,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 500,--Kč za zápis vlastnického práva 

do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 09.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5489/10 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemky pod částmi staveb garáží 
 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Jesenické 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat p.p.č. 1463/7 výměře 3 m2, p.p.č. 
1463/8 výměře 3 m2, p.p.č. 1463/9 výměře 3 m2, p.p.č. 1463/10 výměře 3 m2 a 
p.p.č. 1463/11 výměře 4 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  pozemky pod garáží 
- kupní cena:  500,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- jednotliví kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického 

plánu ve výši 1.440,--Kč včetně DPH 
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 

       Termín: 09.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5490/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk, or. ul. Příčná      
u sběrného dvora 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1645/5 o výměře 2m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba garáží 
- kupní cena: 1.383,--Kč/m2 
- další podmínky budou stanoveny usnesením o schválení prodeje dle tohoto 

zveřejnění a realizace prodeje v souladu s podmínkami smlouvy budoucí kupní 
– obch 0045/2008/Vr 

 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5491/10 MJP – prodej části p.p.č. 119 a části st.p.č. 101 v k. ú. Dolní Temenice, or. 
 křižovatka ul. Sládkovy a Šumavské      

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5267/10 ze dne 
13.5.2010, schválit   prodej části p.p.č. 119 o výměře 35 m2 a část st.p.č. 101 o 
výměře cca 380 m2  vše v k.ú. Dolní Temenice ,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada   
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:   J. D., bytem  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním    návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
 
        Termín: 16.09.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5492/10 MJP – prodej části p.p.č. 119 a části st.p.č. 101 v k. ú. Dolní Temenice, or. 
 křižovatka ul. Sládkovy a Šumavské   

nedoporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5267/10 ze dne 
13.5.2010, schválit   prodej části p.p.č. 119 o výměře 35 m2 a část st.p.č. 101       
o výměře cca 380 m2,  vše v k.ú. Dolní Temenice K. W.,  bytem  Šumperk, z 
důvodu prodej jinému zájemci. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5493/10 MJP – prodloužení výpůjčky části p.p.č. 307/1 a části p.p.č. 307/4 v k.ú. 
 Šumperk, or. při ul. Langrově a Na Hradbách 

schvaluje 
zveřejnění záměru města výpůjčit část p.p.č. 307/1 o výměře cca 270 m2 a část 
p.p.č. 307/4 o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel  výpůjčky: vybudování chodníku a schodů z ul. Langrovy na ul. Na 

Hradbách 
- doba výpůjčky: na dobu určitou do 31.5.2011 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5494/10 MJP – realizace prodeje části p.p.č. 1431/6 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.6.2010 do 23.6.2010 dle usnesení rady města č.5401/10 ze dne 
3.6.2010  a podle usnesení zastupitelstva města č. 1481/05 ze dne 15.12.2005, 
usnesení zastupitelstva města č. 955/08 a č. 956/08 ze dne 11.12.2008, kterými 
byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 1431/6 o výměře 
394 m2, dle GP zak.č. 5722-48/2010 p.p.č. 1431/6 o výměře 394 m2 vše   v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Jesenická 524/47, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0013/2006... 300,--

Kč/m2  
- kupující  uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující: J. a E. D.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, V. a E. S.,  podíl ve výši 
1/4 na p.p.č. 1431/6, L. K.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, všichni bytem, 
Šumperk a A. K.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, bytem  Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu  
 

       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5495/10 MJP – realizace prodeje st.p.č. 751/4 v k.ú. Šumperk, or. ul. Revoluční 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.4.2007 do 9.5.2007 dle usnesení rady města č.655/07 ze dne 
19.4.2007, kterým byl vydán příslib prodeje , schválit realizaci prodeje st.p.č. 751/4 
o výměře 350 m2,  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Revoluční 1374/57, Šumperk 
- kupní cena uhrazena: stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 

0057/2007  300,--Kč/m2  
- kupující: D. a  M. Č. ,  podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 751/4 a G. Š. , podíl ve výši 

1/4 na st.p.č. 751/4, všichni bytem  Šumperk, P. a B. E.,  podíl ve výši 1/4 na 
st.p.č. 751/4, bytem  Řecko a  O. a N. H.,  podíl ve výši 1/4 na st.p.p.č. 751/4,  
bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13 

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

 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5496/10 MJP – penzion G v Pavlínině dvoře v Šumperku 

souhlasí 
s navrhovanou změnou umístění prostoru k podávání snídaní v penzionu G 
v Pavlínině dvoře v Šumperku, pod podmínkou dodržení všech hygienických, 
bezpečnostních a dalších podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 
Změna spočívá ve zrušení stávajícího 4 lůžkového apartmánu v penzionu G 
v Pavlínině dvoře a jeho využití jako  snídaňové místnosti, a to s účinností od 
1.12.2010. 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5497/10 MJP – ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1488/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
ukončení stávající nájemní smlouvy MP/0042/2009 uzavřené dne 11.9.2009, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ: 787 93,   IČ 
00303461, jako pronajímatelem a T. Š.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem. 
Předmětem nájmu je pozemek p.č. 1488/4 – trvalý travní porost v k.ú. Šumperk. 
Způsob ukončení nájmu: dohodou, případně písemnou výpovědí jedné ze 
smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5498/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1488/4  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1488/4 – trvalý travní porost 
v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5499/10 MJP – zřízení věcného břemene uložení a správy dešťové a splaškové 
 kanalizace v lokalitě U Vodárny v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení dešťové 
a splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch dešťové a splaškové kanalizace, a to na pozemcích p.č. 
1845/86, 1845/107, 1845/110, 1845/113, 1845/114, 1845/115, 1845/116, 1845/117, 
1845/118, 1845/119, 1845/120, 1845/121, 1845/122, 1845/123, 1845/124, 1845/125, 
1845/128 a 1845/131 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví společnosti FORTEX-
AGS, a.s.  
 
Oprávnění z věcného břemene:   
1) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, 

IČ 47674954 
2) Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ  00303461 
 
Povinný z věcného břemene:    
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ  00150584 
 
Úplata za věcné břemeno:   
60.038,--Kč včetně DPH uhradí město Šumperk 
 
Doba trvání: neurčitá  
 
Společnost FORTEX-AGS, a.s., na své náklady zajistí geometrický plán pro 
vyznačení trasy věcného břemene. Správní poplatek za podáními návrhu na vklad 
práva odpovídající věcnému břemeni do KN zaplatí město Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5500/10 MJP – předání splaškové kanalizace a kanalizace a vodovodu v lokalitě         
U Vodárny do správy ŠPVS, a.s.  

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva ke splaškové kanalizaci a vodovodu vybudované 
společností FORTEX-AGS, a.s. v lokalitě U Vodárny v Šumperku,  předání 
splaškové kanalizace a vodovodu s příslušenstvím vybudované v lokalitě U 
Vodárny v Šumperku dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – 
odboru životního prostředí sp.zn. 105520/2006 ŽPR/ALTU, č.j. MUSP 
150996/2006 ze dne 27.9.2006 a dle kolaudačního souhlasu Městského úřadu 
Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 99644/2009 ŽPR/IVPU, č.j. MUSP 
109093/2009 ze dne 15.12.2009, do provozování společnosti Šumperská provozní 
vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem ul. Jílová 2769/6, Šumperk,  IČ  
47674911, a to na základě dodatku  ke Smlouvě o provozování vodovodů a 
kanalizací a úpravě vzájemných vztahů uzavřené dne 15.10.2004 mezi městem 
Šumperk jako vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, 
a.s., jako provozovatelem a za účasti společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s. Provozování kanalizace a vodovodu bude společností ŠPVS 
vykonáváno bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům 
provozovatelem, dle příslušných právních předpisů jeho jménem a na jeho účet. 
To vše do doby, kdy město Šumperk bude moci vložit kanalizaci a vodovod do 
majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 
2769/6, Šumperk,   IČ  47674954. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5501/10 MJP – předání komunikace, splaškové kanalizace a vedení VO v lokalitě       
U Vodárny do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva k místní komunikaci, dešťové kanalizaci a vedení VO 
vybudované společností FORTEX-AGS, a.s. v lokalitě U Vodárny v Šumperku,  
předání místní komunikace, dešťové kanalizace a vedení VO s příslušenstvím, 
vybudované v lokalitě U Vodárny v Šumperku dle kolaudačního rozhodnutí 
Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn.  105520/2006 
ŽPR/ALTU, č.j. MUSP 150996/2006 ze dne 27.9.2006, dle kolaudačního souhlasu 
Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 99644/2009 
ŽPR/IVPU, č.j. MUSP 109093/2009 ze dne 15.12.2009, dle kolaudačního 
rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru dopravy sp.zn. 123490/2006 
DOP/JAVI, č.j. MUSP 158675/2006 ze dne 27.9.2006, dle kolaudačního souhlasu 
Městského úřadu Šumperk – odboru dopravy sp.zn. 110222/2009 DOP/LEPO, č.j. 
MUSP 16297/2010 ze dne 11.2.2010 a dle  kolaudačního souhlasu Městského 
úřadu Šumperk – odboru výstavby sp.zn. 99643/2009 VYS/JAFI, č.j. MUSP 
104547/2009 ze dne 30.11.2009, do správy společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5502/10 MJP – realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ 
 – II. fáze 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2011 částku 
7.200.000,--Kč (slovy: sedm milionů dvěstě tisíc korun českých) a do rozpočtu 
města Šumperka na rok 2012 částku 4.766.000,--Kč (slovy: čtyři miliony 
sedmsetšedesátšest tisíc korun českých) na zajištění spolufinancování projektu 
„Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ -  II. fáze“, jehož investorem je 
společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5503/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 5305/10 a 5411/10 

ruší 
usnesení RM č. 5305/10 ze dne 13.5.2010 a č. 5411/10 ze dne 3.6.2010  ke 
zveřejnění a směně pozemků v lokalitě obchodního centra u Kauflandu z důvodu 
přijetí nového usnesení. 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5504/10 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 65 m2 geometrickým plánem č. 5635-550/2009 ze dne 
12.11.2009 označená jako p.p.č. 1959/22, část p.p.č. 1959/2  o výměře 11 m2 
geometrickým plánem č. 5635-550/2009 ze dne 12.11.2009 označená jako 
p.p.č. 1955/27 a část p.p.č. 1960/1 o výměře cca 94 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 8 m2, část pozemku p. č. 1950/19 o výměře cca 
120 m2, část pozemku p. č. 1955/15 o výměře cca 145 m2, část p.p.č. 1955/16 
o výměře 180 m2, geometrickým plánem č. 5635-550/2009 ze dne 12.11.2009 
označená jako p.p.č. 1955/16, část p.p.č. 1959/8 o výměře cca 25 m2, část 
p.p.č. 1960/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Šumperk  
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- 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. 1960/1 v k.ú. 
Šumperk, která bude předmětem směny 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků a 
vyznačení věcného břemene budou uhrazeny společně, každá strana se bude 
podílet jednou polovinou 

       Termín: 09.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5505/10 MJP – změna usnesení RM č. 5412/10 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5412/10 ze dne 3. 6. 2010 ve věci uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene mezi městem Šumperk a Sallerovou výstavbou 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 250 
33 310,    spočívajícího v právu uložení a správy veřejného osvětlení, a to tak, že 
namísto  pozemku p.č. 2035/12 bude uveden pozemek p.č. 1960/1, vše v k.ú. 
Šumperk. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5506/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu pergoly na p.č. 1346/3 v k.ú. 
 Šumperk, or. část zahrady u domu Javoříčko 10 

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. 1346/3 v 
k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka – M. H.,  bytem   Šumperk  - právo provést 
stavbu pergoly na předmětném pozemku p.č. 1346/3 v k.ú. Šumperk, v rozsahu a 
za podmínek dle doložené žádosti. 
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5507/10 MJP – změna plánu oprav na rok 2010 a jeho aktualizace – změna usnesení 
RM č. 5052/10 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5052/10 ze dne 25.3.2010, kterým byl schválen plán oprav 
a údržby nemovitostí v majetku Města Šumperka pro rok 2010 dle předloženého 
materiálu. 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5508/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
 Implementace nové strukturované kabeláže pro digitální přenos RTG 
 snímků“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk - 

Implementace nové strukturované kabeláže pro digitální p řenos RTG snímků“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, Lubomír Polášek, 
Martin Juřička 

 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela 
Kalasová, Irena Freudmannová 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

GATEWAY PLUS, spol. s r.o., se sídlem Hornoměcholupská 476/8, Praha 10, 
PSČ 102 00,  IČ 48534447, kontaktní osoba Ing. Jiří Novák 
AG COM, a.s., se sídlem Náměstí míru 22, Smiřice, PSČ 503 03, IČ 47452081, 
kontaktní osoba Ing. Josef Středa 
SPOJMONT BRNO, spol. s r.o., se sídlem Táborská 235/144, Brno, PSČ 615 
00, IČ 15548341, kontaktní osoba Ing. Jaroslav Pavlík 
MAREGS, spol. s r.o., se sídlem J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, IČ 
14617731, kontaktní osoba Jan Machoň   

 
       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5509/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
 Instalace nového CT a související stavební práce“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk - Instalace 

nového CT a související stavební práce“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, Lubomír Polášek, 
Martin Juřička 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela 
Kalasová, Irena Freudmannová 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
41031024 
SAN – JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951 
STAVREL veřejná obchodní společnost, se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, 
PSČ 788 33, IČ 42766443 
 

         Termín: 31.07.2010 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5510/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 
 11 – stavební úpravy ve 3. NP“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 – 

stavební úpravy ve 3.NP“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Zdeněk Botek, 
Lubomír Polášek,  
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bitnerová, Rudolf 
Krňávek, Pavel Hegedüs 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
41031024 
SAN – JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951 
STAVREL veřejná obchodní společnost, se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, 
PSČ 788 33, IČ 42766443 

 
       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5511/10 MJP – ZUŠ Šumperk, Žerotínova 267/11 – změna užívání služebního bytu 

schvaluje 
změnu užívání služebního bytu ve 4.NP budovy č.p. 267 na pozemku st.p.č. 552  
v kat. území Šumperk, obec Šumperk, or.označení Žerotínova 11 na nebytové 
prostory. 
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5512/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přístřešku pro parkování 
 vozidel, or. u domu Denisova 294/6 

schvaluje 
uzavřít smlouvu v souladu s ust. § 51, zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění,  kterou město Šumperk, jako vlastník pozemku stavební parcela 
č. 1745/2 v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníky – R. M. , bytem  Šumperk a A. K., , 
bytem  Šumperk - právo provést stavbu přístřešku pro účely parkování dvou 
osobních vozidel na předmětném pozemku st.p.č. 1745/2 v k.ú. Šumperk, 
v rozsahu a za podmínek dle doložené žádosti. 
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5513/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vodovodní 
 přípojka, or. ul. Dr. E. Beneše 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní  přípojky přes p.p.č.  2261  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: 
J. S.,  bytem Nový Malín, PSČ: 788 13 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

vodovodní  přípojky zálohu ve výši 1.080,--Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009   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 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12. 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: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5514/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – vodovodní přípojka, or. ul. 
 Dr. E. Beneše 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2261 v  k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem   nám. 
Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461, vydá souhlas s právem uložení vodovodní 
přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro stavebníka J. S.,  bytem Nový Malín,  
PSČ: 788 03 za podmínek: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy    

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5515/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vodovodní 
 přípojka, or. ul. 17. listopadu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní  přípojky přes st.p.č. 188/3 a p.p.č.  2109  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: 
A. J.,  bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 2ks 

vodovodních přípojek zálohu ve výši 8.640,--Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009   a bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

- na část  st.p.č.  188/3  v  k.ú. Šumperk pod domem or. ozn. 17. listopadu 5 je 
v průchodu uzavřena smlouva o věcném břemeni průchodu. Vlastníci a 
nájemci bytů a nebytových prostorů okolních nemovitostí (or. označení 
17.listopadu 1,  3, 5 a 7) budou informování  o započetí stavebních prací 
minimálně 14 dnů předem 

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12. 2012  
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- 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: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5516/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – vodovodní přípojka, or. ul. 
 17. listopadu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník st.p.č. 188/3 a p.p.č. 2109 v  k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461, vydá souhlas s právem uložení 
2 ks vodovodních přípojek přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka  A. J.,  
bytem Šumperk za podmínek: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy   

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5517/10 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.985/2008 uzavřené dne 16.12.2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Temenická 
2620/5, Šumperk, IČ 25843907, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 21 
v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1.7.2010 do 30.6.2012,  smluvní nájemné   ve výši 
47,--Kč/m²/měs.   
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5518/10 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.MJP/P/0003/2009 uzavřené dne 30.7.2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a manžely V. a B. 
P.  oba bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 17 v v domě 
na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1.8.2010 do   31.7.2011,  smluvní nájemné   ve výši 
47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5519/10 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
245/2008 uzavřené dne 17. 7. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a B. P.,   bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 11 v domě na ulici Banskobystrická 1276/44 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011,  smluvní 
nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5520/10 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.MJP/P/0002/2009 uzavřené dne 30.7.2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici 
Zahradní 2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1.8.2010 do   31.7. 2011,  smluvní nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.   
 
        Termín: 31.08.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5521/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+2 obytných místností ve  2. nadzemním 
podlaží obytného domu v Šumperku na nám. Míru 291/26, v souladu 
s ustanovením § 706 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu) , mezi městem 
Šumperk, se sídlem  nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, za   podmínek:  
- doba  neurčitá 
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m2/měs.   
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5522/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.8.2010, jejímž předmětem bude byt č. 
12 na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. a E. 
V.  oba bytem  Šumperk, jako nájemci na straně druhé, za podmínek: 
- doba neurčitá 
- smluvní nájemné ve výši 47,--Kč/m2/měs.     
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

  

5523/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1+3 obytných místností ve 3. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a manžely S. a L. L.,  první bytem Šumperk, 
druhá bytem  Šumperk, jako nájemci na straně druhé,  za podmínek: 
- doba určitá  od  1.7.2010  do 30.6.2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs. 

 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5524/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 o velikosti 1+3 obytných místností v 8. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a P. G., bytem Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1.7.2010  do 30.6.2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs.   

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 

 

5525/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 51 o velikosti 1+2 obytných místností ve 12. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a K. M.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, za podmínek: 
- doba určitá  od  1.7.2010  do 30.6.2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs.    

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5526/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1+3 obytných místností ve 3. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a H. R.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1.7.2010  do 30.6.2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs.   

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5527/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
- výpověď nájmu bytu č. 22  na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku B. Z.,  podle 

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

- výpověď nájmu bytu č. 19 na ulici Jesenická 1763/55 v Šumperku manželům 
M. a M. H.,   podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 

 
- výpověď nájmu bytu č. 35  na ulici Kmochova 2322/2 v Šumperku Z. Č.,   

zastoupené opatrovníkem Mgr. Michalem Zákravským, advokátem se sídlem 
Langrova 240/7, Šumperk,  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku 

 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5528/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1992/8 a další v k.ú. 
Šumperk, or. část zahrady u domu U sanatoria 1522/14, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1992/8 o 
výměře 25 m2 a část pozemku stavební parcela č. 1995/2 o výměře 20 m2 , vše 
v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu U sanatoria 1522/14, 
Šumperk). 
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití, volná zelená plocha u domu 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5529/10  MJP – zrušení usnesení RM č. 1184/99 ke zveřejnění záměru města 
pronajmout pozemky u domů Čsl. armády 31, 31A, 33, 33A, Šumperk   

ruší 
usnesení MR č. 1184/99 ze dne 16. 9. 1999, ve věci zveřejnění záměru města 
pronajmout pozemky u domů Čsl. armády 1597/31, 1598/31A, 1599/33 a  
1600/33A, Šumperk, z důvodu přijetí  nového usnesení. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 100 24.06.2010 

 
31 

 

5530/10  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u domů Čsl. armády 
31, 31A, 33, 33A, Šumperk   

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1564/2 o výměře 477 
m2, pozemek stavební parcela č. 1889/2 o výměře 257 m2, pozemek stavební 
parcela č. 1890/2 o výměře 292 m2, pozemek stavební parcela č. 1891/2 o výměře 
287 m2 a pozemek stavební parcela č. 1892/2 o výměře 479 m2  vše v k.ú. 
Šumperk (or. pozemky vymezené k domům Čsl. armády 1597/31, 1598/31A, 
1599/33 a 1600/33A, Šumperk). 
 
Účel pronájmu: oplocená zahrada, vjezd, přístup a vymezený užitný prostor 
k domům Čsl. armády 31, 31A, 33, 33A, Šumperk 
 
Nájemné: a) oplocená zahrada 2,--Kč/m2/rok 
  b) vjezd, přístup a vymezený užitný prostor 1,--Kč/m2/rok 
  c) společný vjezd na p.p.č. 1564/2, pro ½ plochy 1,--Kč/m2/rok, 
      pro ½ plochy 1,--Kč/za celek/rok 
 
Podmínky pronájmu:  
- povinnost nájemců udržovat oplocení předmětu nájmu na  vlastní náklady 
- povinnost nájemců umožnit vlastníkům garáží na st.p.č. 3879 – 3871 v k.ú. 

Šumperk vjezd ke garážím přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 
- povinnost nájemců udržovat pozemek p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk společně 

s vlastníky garáží 
        Termín: 30.06.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5531/10 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP 
110/2001/Pro/Vr  

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP 110/2001/Pro/Vr 
ze dne 17. 7. 2001, kterou město Šumperk jako pronajímatel přenechalo k  užívání 
část p.p.č. 2340 o výměře 50 m2 v k. ú. Šumperk nájemci J. A.,  bytem Šumperk 
za účelem užívání jako obslužná komunikace k domu Slovanská 2808/3, 
Šumperk, přičemž předmětná smlouva bude ukončena ke dni  uzavření smlouvy o 
změně rozsahu věcného břemene, jež bylo schváleno usnesením RM č. 4329/09 
ze dne 17.9.2009, případně RM schvaluje podání písemné výpovědi nájemního 
vztahu z výše uvedené smlouvy, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5532/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, Šumperk – 
demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž výtahu nového“ 

schvaluje  
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, Šumperk – 

demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“  
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Felkl, 
Lubomír Polášek 

 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek, Emilie Lovichová 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

VÝTAHY – POLÁK, s.r.o.,  se sídlem  Mrštíků 90, Ohrazenice, Pardubice, PSČ 
533 53, IČ 27468941 
CENOK – výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory, 
PSČ 709 00, IČ 25840363 
OTIS, a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254 

 
       Termín: 15.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5533/10  MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 
11 - oprava střechy“  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 – 

oprava střechy“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Zdeněk Botek, 
Lubomír Polášek  

 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bitnerová, Rudolf 
Krňávek, Pavel Hegedüs 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

EZAMONT, s.r.o. se sídlem Příčná 948/26, Šumperk, IČ 47974508 
AUGUSTIN STŘECHY, s r.o., se sídlem Hraběšická 134, Vikýřovice, PSČ 788 
13, IČ 26803184 
FRANKIE, spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 1997/37a, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
46577513 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5534/10 MJP – Bratrušovské koupaliště v Šumperku – rozpis nájemného  

schvaluje 
rozpis nájemného za jednotlivé předměty nájmu dle nájemní smlouvy č. MP 
25/2007 ze dne 28.2.2007, ve znění pozdějších dodatků, takto: 
Celková výše  schváleného nájemného: 238.120,--Kč/ročně 
Z toho nájemné: 

 
1/ za pronajaté pozemky  st.p.č. 667, st.p.č. 668,  část pozemku p.č. 565/15, 

část  pozemku p.č. 565/16 a pozemek p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
včetně oplocení - částku 10.120,--Kč/rok. Nájemné je dle § 56, odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
osvobozeno od DPH 

 
2/ za pronajaté budovy: budova  bez čp/če – technická vybavenost (objekt 

strojovny bazénu s technologií bazénu) stojící na  pozemku st.p.č. 667,  
budova bez čp/če – občanská vybavenost (vstupní objekt) stojící na 
pozemku st.p.č. 668 - částku  10.000,--Kč/rok, k nájemnému bude účtována 
příslušná sazba DPH dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění  

 
3/ za pronajaté technologické zařízení (tobogán) - částku 218.000,--Kč/ročně,  

k nájemnému bude účtována příslušná sazba DPH dle zákona 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  

 
Celkové nájemné bude nájemcem placeno vždy k 30.9. příslušného roku počínaje 
rokem 2010. 

 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5535/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
pozemky v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice – multifunkční síť III. Šumperk,  
or. ul. Evaldova, Kosmonautů a další 

schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu uložení a správy kabelů multifunkční sítě přes p.p.č. 2269/1, p.p.č. 2215/1, 
p.p.č. 2053/1, p.p.č. 2053/2, p.p.č. 1965/1, p.p.č. 1965/15, p.p.č. 1965/16, p.p.č. 
1965/5, p.p.č. 1318/2, p.p.č. 1318/3, p.p.č. 1340/1, p.p.č. 1391/2, p.p.č. 1391/1, 
p.p.č. 1404/2, p.p.č. 1340/2, p.p.č. 1335/1, p.p.č. 2219, p.p.č. 2137, p.p.č. 1405/1 
a st.p.č. 1955/2 vše  v  k.ú.  Šumperk a p.p.č. 613/9, p.p.č. 613/5, p.p.č. 613/2, 
p.p.č. 108/15, p.p.č. 108/17, p.p.č. 126/1, p.p.č. 920/13, p.p.č. 198/3, p.p.č. 199, 
p.p.č. 921/16, p.p.č. 921/17, p.p.č. 921/1, p.p.č. 921/15, p.p.č. 564/1, p.p.č. 564/4 
vše v k.ú. Dolní Temenice mezi 
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budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: AQUA, a.s., se sídlem Závěrka 4/412, 
Praha 6, PSČ 160 00, IČ 49447360 
Podmínky uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na věcné břemeno ve 

výši  377.000,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16.4.2009 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2012  

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

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

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

 
Termín:  31.10.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

5536/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na pozemcích v k.ú. Šumperk 
a D. Temenice – multifunkční síť III. Šumperk, or. ul. Evaldova, Kosmonautů 
a další 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2269/1, p.p.č. 2215/1, p.p.č. 2053/1, p.p.č. 2053/2, p.p.č. 
1965/1, p.p.č. 1965/15, p.p.č. 1965/16, p.p.č. 1965/5, p.p.č. 1318/2, p.p.č. 1318/3, 
p.p.č. 1340/1, p.p.č. 1391/2, p.p.č. 1391/1, p.p.č. 1404/2, p.p.č. 1340/2, p.p.č. 
1335/1, p.p.č. 2219, p.p.č. 2137, p.p.č. 1405/1 a st.p.č. 1955/2 vše  v  k.ú.  
Šumperk a p.p.č. 613/9, p.p.č. 613/5, p.p.č. 613/2, p.p.č. 108/15, p.p.č. 108/17, 
p.p.č. 126/1, p.p.č. 920/13, p.p.č. 198/3, p.p.č. 199, p.p.č. 921/16, p.p.č. 921/17, 
p.p.č. 921/1, p.p.č. 921/15, p.p.č. 564/1, p.p.č. 564/4 vše v k.ú. Dolní Temenice, tj. 
město Šumperk, se sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461, zřídí 
stavebníkovi společnosti AQUA, a.s., se sídlem Závěrka 4/412, Praha 6, PSČ   
160 00, IČ 49447360, právo provést uložení kabelů multifunkční sítě přes 
jmenované pozemky v rámci stavby „Multifunkční síť III. – Šumperk“ za podmínek: 
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- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy   

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
      Termín: 31.10.2010 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5537/10 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 468/5 v k.ú. Šumperk,  or. ul. 
Myslbekova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 468/5 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 
- 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 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5538/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 924/1 v k.ú. Horní Temenice, or. začátek 
Bratrušova  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 924/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. 
Horní Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k pozemkům ve vlastnictví fyzických 

osob 
- kupní cena: 50,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitost 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- lhůta pro podání nabídek:  do 31.10.2010 

 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5539/10 MJP – smlouva podle § 51 obč. zákoníku – výstavba plynovodu, vodovodu a 
kanalizace přes část p.p.č. 1209 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.č. 1209 –
pozemek ve ZJE, dle GP zak.č. 808-90/2010 p.p.č. 1316/7 v k.ú. Horní Temenice , 
tj. město Šumperk  zřídí pro stavebníky J. a M. G.,  oba bytem Šumperk právo 
provést na p.č. 1209 –pozemek ve ZJE, dle GP zak.č. 808-90/2010 p.p.č. 1316/7 v 
k.ú. Horní Temenice  stavbu plynovou v délce cca 32 m, vodovodu v délce cca 46 
m a kanalizace v délce 92 m. Inženýrské sítě budou vybudovány výhradně 
nákladem stavebníka.  Uzavřená smlouva bude nedílnou součástí smlouvy o 
závazcích investorů výstavby komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou 
výstavbu rodinných domů v Horní Temenice a podmínky v ní sjednané budou 
shodné  s podmínkami schválenými usnesením  ZM č. 1629/10 ze dne 22.4.2010. 
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5540/10 MJP – smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – uložení přípojky 
vodovodní a kanalizační přípojky pro dům Revoluční 1374/57, Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu uložení a vedení vodovodní  a kanalizační přípojky přes p.p.č. 2301  v k.ú. 
Šumperk mezi budoucím povinným z věcného břemene: městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a budoucími oprávněnými 
z věcného břemene: D. a M. Č., G. Š.,  všichni bytem Šumperk, P. a B. E., bytem 
Řecko a O. a N. H.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13 
Podmínky uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za uložení vodovodní přípojky 

zálohu na věcné břemeno ve výši 320,--Kč včetně  DPH a za uložení 
kanalizační přípojky  zálohu na věcné břemeno ve výši 120,--Kč včetně DPH, 
částky jsou vypočteny na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009 a 
bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene  

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2012  

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

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

       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5541/10 MJP – smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – uložení přípojky 
vodovodní a kanalizační přípojky pro dům Revoluční 1374/57, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, kterou 
vlastník st.p.č. 751/4 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníky D. a 
M. Č., G. Š.,  všichni bytem  Šumperk, P. a B. E.,  bytem Řecko a O. a N. H.,  
bytem Vikýřovice, PSČ 788 13 právo provést stavbu – kanalizační a vodovodní 
přípojka  na st..p.č. 751/4  v k.ú. Šumperk.  
Účinnost smlouvy zanikne převedením vlastnického práva ke st.p.č. 751/4 v k.ú. 
Šumperk na vlastníky, kteří jsou označeni v tomto usnesení jako stavebníci. 
 
       Termín: 30.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5542/10 MJP – pronájem NP v budově 28. října 1280/1, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.6.2010 do 23.6.2010  dle usnesení rady města č. 5434/10 ze dne 
3.6.2010, pronájem nebytových prostor, nacházejících se v I. NP objektu 28. října 
1280/1 v Šumperku, označené jako posilovna, šatna ženy, šatna muži a WC 
s umývarnou  o celkové podlahové ploše 99,86 m².   
 
Nájemce:  Billiard club Šumperk, o.s., se sídlem Sady 1.máje, Šumperk, IČ 

26660628 
Účel nájmu: sportovní činnost - billiard 
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1.8.2010,  výpovědní lhůta 1 měsíc   
Nájemné:  12.000,--Kč/rok/celek, nájemné dle zákona 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty v platném znění osvobozeno od DPH  
Služby: poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody a elektrická 

energie, výše záloh 6.000,--Kč/rok 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Podmínky: 
- náklady spojené s uvedením prostoru do provozuschopného stavu ponese ze 

svého nájemce 
- ze strany pronajímatele nebude zajišťováno vytápění pronajatého prostoru  
- v pronajatých prostorách bude platit zákaz kouření 



RM 100 24.06.2010 

 
38 

- nájemce bude užívat pronajaté prostory pouze pro činnost sportovního oddílu 
BC Šumperk 

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5543/10 MJP – souhlas s podnájmem výloh nebytového prostoru Gen. Svobody 
40/10, Šumperk 

souhlasí 
s podnájmem výloh nebytového prostoru Gen. Svobody 40/10, Šumperk, nájemce 
Irma Šopíková,  bytem Julia Fučíka 100/104, Rýmařov - Edrovice, PSČ 795 01, IČ 
64076377, pro podnájemce: 
- VV First Copany s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, PSČ 130 00, 

IČ 26819937 
- DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 236/15, Šumperk, 

IČ 25871706 
- Jiří Kousek, bytem Filipová 28, Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, IČ 64107345 

(ALFA REALITY – realitní kancelář) 
- Bohumír Lána, bytem Nový Malín 117, PSČ 788 03, IČ 12101273 (PMM 

reality) 
za následujících podmínek: 
- účel podnájmu: umístění reklamy a nabídky realitních kanceláří 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1.7.2010 
- reklamy a nabídky realitních kanceláří nebudou umístěny v uzamykatelných 

vývěsních skříňkách, umístěných na budově 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

městu Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  

 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5544/10 MJP – pronájem vývěsní skříňky umístěné na budově Gen. Svobody 40/10, 
Šumperk 

schvaluje 
pronájem vývěsní skříňky umístěné na budově Gen. Svobody 40/10, Šumperk, a 
to za následujících podmínek: 
Nájemce: TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČ 14617790 
Účel nájmu: umístění informačních materiálů TJ Šumperk, oddíl házené 
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1.7.2010,  výpovědní lhůta 3 měsíce   
Nájemné:  3.000,--Kč/rok/celek, výše nájemného je včetně příslušné sazby DPH 

dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
Záloha: bez zálohy 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5545/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Jeremenkova 19, Šumperk 
– oprava střechy“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Jeremenkova 19, Šumperk – oprava 

střechy“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Luděk Felkl, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek, Pavel Hegedüs 

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

K.Š.E.F.T., s.r.o., se sídlem  Anglická 3151/23, Šumperk, IČ 26872005 
SPIKAS ŠUMPERK s.r.o. – se sídlem Průmyslová 3083/1, Šumperk,             
IČ 26823322 
Krobot Alois, se sídlem Bohutín 107, Bohutín, PSČ 789 62, IČ 60976578 
 
       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5546/10 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení „Nemocnice 
Šumperk – pavilon B – demontáž stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž 
nového výtahu 

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

veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení), na 
veřejnou zakázku „Nemocnice Šumperk – pavilon B – demontáž stávajícího 
výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu“ 

 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, 
Martin Juřička 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Petra Hatoňová, Lubomír 
Polášek, Daniela Kalasová 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

VÝTAHY – POLÁK, s.r.o.,  se sídlem  Mrštíků 90, Ohrazenice, Pardubice, PSČ 
533 53, IČ 27468941 
CENOK – výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory, 
PSČ 709 00, IČ 25840363 
OTIS, a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254 
VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Teslova 873/2, Přívoz, Ostrava, 
PSČ 702 00, IČ 43965865 
EV-montáže, spol. s r.o., se sídlem Štramberská 515/45, Ostrava – Vítkovice, 
PSČ 703 00, IČ 25849361 
 
       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5547/10 MJP – vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení „Nemocnice 
Šumperk – pavilon B – demontáž stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž 
nového výtahu 

schvaluje 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Nemocnice Šumperk – pavilon B – 
demontáž stávajícího výtahu (V1), dodávka a montáž nového výtahu“. 

 
       Termín: 13.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5548/10 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek v domě nám. Míru 1620/3, 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky v domě č.p. 1620 na pozemku 
st.p.č. 85 (or. ozn. nám. Míru 3) v obci a k.ú. Šumperk včetně příslušenství a 
podílů na společných částech domu a pozemku pod domem. Kupní cena bytové 
jednotky a podílu na společných částech domu bude stanovena v souladu se 
„Zásadami pro prodej bytových domů…“ a usnesením ZM č. 1482/10 ze dne 
28.1.2010,  kupní cena pozemku st.p.č. 85, zastavěná plocha o výměře cca      
370 m2 105,--Kč/m2, nezastavěná plocha o výměře cca 265 m2 300,--Kč/m2. 
Jmenovitě: 
bytová jednotka č. 1620/1 o výměře 83,41 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1011/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1011/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/2 o výměře 108,86 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1319/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1319/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/3 o výměře 99,29 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1203/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1203/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/4 o výměře 110,19 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1335/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1335/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
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bytová jednotka č. 1620/5 o výměře 104,10 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1261/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1261/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/6 o výměře 106,38 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1289/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1289/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/7 o výměře 106,40 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1289/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1289/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
bytová jednotka č. 1620/8 o výměře 106,56 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1293/10000 na společných částech domu č.p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1293/10000 na st.p.č.85 v obci a k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 31.07.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5549/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
570/10 v k.ú. Šumperk – zemního vedení NN, or. ul. Nerudova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení NN přes p.p.č. 570/10 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 

zemního vedení NN  zálohu ve výši 840,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009 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 
30.12. 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: 30.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5550/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 570/10 v k.ú. 
Šumperk – zemního vedení NN, or. ul. Nerudova  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.570/10 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního vedení NN přes jmenovaný pozemek, a to pro 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy   

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
      Termín: 30.10.2010 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5551/10 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 
výsledek společné veřejné dobrovolné dražby dne 16.6.2010 dle seznamu č. 1 
a schvaluje 
likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 200,--Kč dle seznamu č. 2.  
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

5552/10 Správní rada Pontis Šumperk, o.p.s., prodloužení funkčního období 

prodlužuje 
funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Aleně 
Mitterové o tři roky, a to ode dne 28.6.2010 do 27.6.2013.  
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: MUDr. Mitterová 
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5553/10 Městský program prevence kriminality pro rok 2010 – smlouva o partnerství 

schvaluje 
uzavření partnerské smlouvy podle § 51 Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů, o společném postupu při realizaci projektů: 
- Právo pro každý den 
- Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování 
- Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot 
 
které jsou jako dílčí projekty součástí programu „Městský program prevence 
kriminality pro rok 2010“ za podmínek v této smlouvě uvedených, mezi   
 
Městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČ 00303461, 
zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, “jako realizátor na straně jedné“ 
a 
PONTISEM Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, IČ 
25843907, zastoupeným předsedkyní správní rady MUDr. Alenou Mitterovou „jako 
partner na straně druhé“ 
 

      Termín: 25.06.2010 
      Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

5554/10 Vrácení dotace společností PONTIS Šumperk, o.p.s.  

bere na vědomí 
informaci o výsledku kontroly skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za 
porušení rozpočtové kázně, provedené dle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, provedenou Finančním úřadem 
v Šumperku v kontrolovaném subjektu PONTIS Šumperk, o.p.s. Kontrolované 
období roky 2005-2006.    
 
 

5555/10 Žádost o bezúplatný převod vleku 

schvaluje 
podat žádost o bezúplatný převod vleku od Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje do majetku města Šumperka pro účely civilní obrany. 
 
       Termín: 24.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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5556/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1653/10 

ukládá 
zapracovat do rozpočtů města Šumperka částku v celkové výši 2.000 tis. Kč 
v letech 2011-2012 jako spoluúčast při realizaci projektu „Chceme bydlet a 
pracovat jako vy“ Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o. s., okresní organizace Šumperk, Šumavská 13, IČ 62353292, za 
podmínky získání dotace a zajištění spolufinancování ve výši 3.000 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.01.2012 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5557/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1656/10 

ukládá 
zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2011 částku 500 tis. Kč jako 
finanční příspěvek pro společnost Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 470/55B, Šumperk. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

5558/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1712/10 

ukládá 
zapracovat do rozpočtu na rok 2011 částku 184.000,--Kč na akci „Přechodový 
ostrůvek na ulici Jesenické“. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.    Ing. Marek Zapletal   v.r. 
       starosta                    1. místostarosta 

 



                Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo IX.

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

Nedaňové příjmy 1 550
74/IX Přeplatky energií a služeb rok 2009 1 550

Ostatní neinvestiční transfery 269
75/IX MZ ČR meliorační dřeviny 23 23.200,--Kč účelová dotace UZ 29004
76/IX KÚ podpora kulturních aktivit 20 účelová dotace UZ 212
77/IX KÚ město čte knihu 22 účelová dotace UZ 34070
78/IX KÚ dotacce JSDH 204 účelová dotace UZ 14004

Kapitálové příjmy 3 900
79/IX Prodej pozemků 2 000
80/IX Prodej ostatních nemovitostí 1 900 příjem z dražby bytů a nebytu

PŘÍJMY CELKEM 5 719

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

81/IX Požární ochrana - JSDH města 204 účelová dotace UZ 14004
Odbor životního prostředí 23

82/IX Oddělení lesů dotace MZ ČR 23 23.200,--Kč účelová dotace UZ 29004
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 72

83/IX      - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj 42 účelová dotaceKč 20.000,--  UZ 212, UZ 34070 Kč 22.000,--
84/IX Kulturní akce města, propagace 30 cestovní ruch - mapy u přednádraží (vlakové a autobusové), ul. Jesenická

Odbor majetkoprávní 4 084
85/IX Náklady za prostory města jiným správcům 40 RM 5377/10
86/IX Vyúčtování nájmů a služeb 2009 1 550
87/IX Náklady na nebytové prostory  1 300 ZUŠ střecha, okna
88/IX Výkupy a právní služby 1 194 nákup sítí Fortex a.s. Prievidzská, ZM 1360/10 lokalita Hnilička

Odbor RÚI 0
89/IX Projekty 700
90/IX Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská + most 10
91/IX Sběrná místa TKO 90
92/IX Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova -400
93/IX Komunikace J. z Poděbrad -400

VÝDAJE CELKEM 4 383
PŘÍJMY - VÝDAJE 1 336



Seznam č. 1 nalezených movitých věcí vydražených ve společné veřejné 
dobrovolné dražbě 

 
 
 

 

 

 

Poř. 
číslo Číslo Věc Cena dosažená 

vydražením 
3. 24/09 Mobilní telefon Samsung SGH-C200N 30,- Kč 
7. 38/09 Mobilní telefon Nokia 1112 30,- Kč 
8. 40/09 Mobilní telefon Sony Ericsson 30,- Kč 
9. 60/09 Fotoaparát Yashica 160,- Kč 
10. 62/09 2ks předního světla,1 ks zadního světla 60,- Kč 
14. 132/08 JK Velamos, dámské 900,- Kč 
16. 143/08 JK Laser Newcomb, pánské 200,- Kč 
17. 144/08 JK horské, pánské 1350,- Kč 
18. 7/09 JK Velamos, dámské 120,- Kč 
19. 8/09 JK Biria, pánské 200,- Kč 
24. 43/09 JK Red Fox Dragoun 1400,- Kč 
25. 44/09 JK Lynx Aurora, pánské 100,- Kč 
27. 51/09 JK Engine, dámské 900,- Kč 
28. 52/09 JK Liga, dámské 900,- Kč 
29. 53/09 JK krosové, dětské 100,- Kč 
30. 58/09 JK Favorit, dámské 680,- Kč 
32. 69/09 JK Autor Compact 1200,- Kč 
34. MP 2 Náušnice, pozlacené Ag (váha: 2,92g; 

punc. 925)  50,- Kč 

35. MP 3 Prsten dámský s modrým sklem, Ag 
(váha: 2,07 g; punc. 925) 50,- Kč 

36. VC 1 Prsten, Ag (váha 3,03 g; punc. 925) 50,- Kč 
37. VC 2 Řetízek, Ag (váha 7,79 g; punc. 925) 50,- Kč 
38. 121/07 Nová cestovní taška s novým obsahem 

(ručník, košile, CD, VHS) 100,- Kč 

39. 125/07 Lovecký nůž s dřevěnou rukojetí 200,- Kč 
CELKEM: 8860,-Kč 



 

 
Seznam č. 2 nalezených movitých věcí nevydražených ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poř. 
číslo Číslo Věc Vyvolávací cena 

1. 130/08 Mobilní telefon Nokia  20,- Kč 
2. 9/09 Mobilní telefon LG  20,- Kč 
4. 26/09 Mobilní telefon Samsung 20,- Kč 
5. 27/09 Mobilní telefon Samsung SGH E 210 20,-Kč 
6. 36/09 Mobilní telefon Sagem X-1 20,-Kč 
11. 63/09 Sypaný čaj 30,-Kč 
12. 63/09 Hodiny, rozebrané do součástky a 

zarámované 
50,-Kč 

13. 131/08 JK DBV Cycles Convention, pánské 100,-Kč 
15. 133/08 JK Fort, dámské 100,-Kč 
20. 29/09 JK Oranžovo-černé dámské 100,-Kč 
21. 32/09 JK Progres, dámské 100,-Kč 
22. 41/09 JK Premier, pánské 100,-Kč 
23. 42/09 JK silniční, pánské 50,-Kč 
31. 64/09 JK horské 200,-Kč 
33. MP 1 Řetízek s přívěškem, pozlacené Ag (váha: 

2,86 g; punc. 925) 
50,-Kč 


