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Spis.zn: 83152/2010 
          č.j.:   83590/2010 
 
 

U S N E S E N Í  

ze 102. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.8.2010 
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. 
     

5583/10 MJP – souhlas vlastníka s výsadbou stromů a keřů u ZŠ Vrchlického 

souhlasí 
z titulu města Šumperka jako vlastníka pozemků p.č. st.  2199, st. p.č. 3891, 
st.p.č. 2247, p.č. 1893/1, p.č. 1893/6, p.č. 1893/7, p.č. 1893/8 a p.č. 1893/9, 
všechny v k.ú. Šumperk, s výsadbou stromů a keřů Základní školou Šumperk, 
Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, IČ 60339381, na těchto 
pozemcích v rozsahu a umístění stromů a keřů dle přílohy k žádosti o souhlas 
s výsadbou stromů a keřů, za podmínky, že  

 
1) realizace výsadby bude respektovat tyto investiční akce města: 
    -  Snižování energetické náročnosti ZŠ Vrchlického  
    -  Bezbariérové úpravy ZŠ Vrchlického  
 
2) město Šumperk neponese odpovědnost za poškození vysazených stromů 
    a keřů v důsledku plánovaných investičních akcí 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5584/10 MJP – rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707,2708 a 2722, Zahradní 33,35 
 a 37 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0021/2010 ze dne 10.8.2010 na 
akci „Rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722 (Zahradní 33, 35 a 
37) v Šumperku“ uzavřené s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, PSČ 787 01, IČ 00150584, rozšíření předmětu díla o  dodávku a 
montáž konzolových držáků satelitních antén. Z důvodu provádění těchto prací 
dojde ke zvýšení ceny díla z částky 11.331.103,- Kč na celkovou částku 
11.408.066,- Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5585/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, 
 Šumperk – demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Temenická 35, Šumperk – demontáž stávajícího 
výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“  vyloučit firmy: 

 
- VÝTAHY CZ, s.r.o., se sídlem Sládkova 2666/ 27, Ostrava, PSČ 702 00,  
      IČ 25868641 
- VVS – české výtahy, s.r.o., se sídlem Vrané n/Vltavou 167, Praha-Západ, PSČ 

252 46, IČ 45243379 
 
        Termín: 31.08.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5586/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Temenická 35, 
 Šumperk – demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Temenická 35, Šumperk – 
demontáž stávajícího výtahu, dodávka a montáž nového výtahu“ zhotovitelem 
akce firmu OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59,  IČ 
42324254. Nabídková cena na výměnu výtahu je 1.285.900,- Kč včetně DPH a 
nabídková cena servisních prací je 2.098,- Kč/měsíčně včetně DPH. 
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5587/10 MJP – Nemocnice Šumperk – změna plánu oprav 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5424/10 ze dne 3.6.2010, kterým byl schválen a změněn 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2010 – dle nájemní 
smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků. 

 
Výše nájmu pro rok 2010 po uplatnění inflace    12.634.568  Kč 
- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného    1.010.764  Kč 
- fond oprav pro rok 2010       3.487.140  Kč 
- fond investic pro rok 2010 (včetně přesunu z roku 2009) 14.854.234  Kč 
 
Fond investic: 

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

 oddělení patologie           900.000  Kč 
Akce realizované v roce 2010 
- rekonstrukce pacientského výtahu v pavilonu B     2.000.000  Kč 
- instalace protislunečních fólií na pavilon C                  300.000  Kč 
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- instalace nového CT a stavební úpravy RTG     3.755.500  Kč 
- implementace nové struktur. kabeláže pro digit. přenos 
     RTG snímků – pavilon C       4.495.500  Kč 
- instalace interiérové hliníkové stěny – nová chir. JIP          50.000  Kč 
- vybudování pacientské kuchyňky – pavilon F                 300.000  Kč 
-    rezerva               86.664 Kč 
- celkem fond investic roku 2010     14.854.234  Kč 
 
        Termín: 31.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
          Ing. Peluhová 
 
 

5588/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
 Implementace nové strukturované kabeláže pro digitální přenos RTG 
 snímků“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – Implementace nové 
strukturované kabeláže pro digitální přenos RTG snímků“  vyloučit firmy: 
 
- GATEWAY PLUS, s.r.o., se sídlem Hornoměcholupská 476/8, Praha 10, PSČ 

102 00, IČ: 48534447 
- SPOJMONT Brno, spol. s r.o., se sídlem Táborská 235/144, Brno, PSČ  
      615 00, IČ: 15548341 
- NETPROSYS, s.r.o., se sídlem Cejl 62, Brno, PSČ 602 00, IČ 25344536 
- Elektropráce Spáčil, s.r.o., se sídlem Západní 706/58, Olomouc, Neředín, PSČ 

779 00, IČ: 26853639 
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5589/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
 Implementace nové strukturované kabeláže pro digitální přenos RTG 
 snímků“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Nemocnice Šumperk – 
Implementace nové strukturované kabeláže pro digitální přenos RTG snímků“ 
zhotovitelem akce firmu MAREGS, spol. s r.o., se sídlem J. z Poděbrad 639/29, 
Šumperk, IČ 14617731. Nabídková cena je 4.334.891,- Kč včetně DPH.   
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5590/10 MJP -  zveřejnění prodeje nebytového prostoru v domě Langrova 155/34 

schvaluje 
 zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 155/1 o výměře  
 891,4  m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 684/1000 na společných částech domu 
 č.p.155 na st.p.č. 471/1 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  684/1000  na st.p.č. 
 471/1 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Langrova 34, Základní umělecká škola) ve 
 veřejném výběrovém řízení.  
 
 Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

- vyvolávací cena 1.251.320,- Kč  dle znaleckého posudku 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena 

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

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- účastníci VVŘ berou na vědomí, že v části nebytových prostor bude probíhat 
výuka ZUŠ, a to nejpozději do 31.12.2010. Město Šumperk se zavazuje vyklidit 
a vydražiteli předat   celý nebytový prostor   do 31.12.2010 

- možnost prohlídky nebytového prostoru ve středu 22.9. v 15:00 hod. a v pátek 
24.9. v 10:00 hod.  

- termín konání VVŘ -  ve středu 6.10.2010 v 15:00 hod. v  obřadní síni v II. 
poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 

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

 
 

Termín:  30.09.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 
 

5591/10 MJP – zveřejnění prodeje byt. jednotky č. 2322/4 v domě Kmochova 2 ve VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/4 o výměře  
60,21 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  142/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení. Jde o byt bez nájemního vztahu. 
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 Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

- vyvolávací cena 332.482,- Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena 

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

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- možnost prohlídky bytu ve středu 22.9. v 16:00 hod. a v pátek 24.9. v 11:00 
hod.   

- termín konání VVŘ -  ve středu 6.10.2010 v 15:30 hod. v  obřadní síni v II. 
poschodí MěÚ ( budova radnice ), nám. Míru 1, Šumperk 

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

 
 

Termín:  30.09.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 

5592/10 MJP – zveřejnění prodeje byt. jednotky č. 2322/35 v domě Kmochova 2 ve 
 VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/35 o výměře  
61,76 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  146/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení. Jde o byt bez nájemního vztahu. 
 

 Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 339.728,- Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena 

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

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- možnost prohlídky bytu ve středu 22.9. v 16:00 hod. a v pátek 24.9. v 11:00 
hod. 

- termín konání VVŘ -  6.10.2010 v 15:30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ 
(budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 

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

 
 

Termín:  30.09.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5593/10 MJP – věcné břemeno spočívající v právu chůze přes st.p.č. 140/5 ve 
 prospěch vlastníků bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze  přes 
pozemek st.p.č. 140/5 v obci a k.ú. Šumperk  za těchto podmínek: 
 
- povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, PSČ  787 01,   IČ 00303461 
- oprávnění z věcného břemene: vlastníci jednotek v domě č.p. 249 na st.p.č. 

140/1 
L. B.,  bytem Bludov, 789 61 – vlastník       jednotky č. 249/1 

     J. V.,  bytem Petrov nad Desnou, 788 14 – vlastník        jednotky č. 249/4 
     J. K.,  bytem  Šumperk – vlastník         jednotky č. 249/6 
     J. K.,  bytem  Šumperk – vlastník jednotky       č. 249/9 
     O. K.,  bytem  Rapotín, 788 14 – vlastník       jednotky č. 249/2 
      I. K.,  bytem  Šumperk – vlastník         jednotky č. 249/5 
     J. R.,  bytem  Šumperk – vlastník jednotky č. 249/8 
     S. a I. S.,  oba bytem  Šumperk - vlastníci jednotky č. 249/10 
     K. a K. T., oba bytem Šumperk –        vlastníci jednotky č. 249/3 
     M. a H. Ž.,  oba bytem  Šumperk – vlastníci       jednotky č. 249/7  
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- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 10.000,- Kč  
 včetně platné sazby DPH) s tím, že podíl na vlastníka jednotky je určen 
 částkou 1.000,- Kč 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- místo a rozsah věcného břemene je určen geometrickým plánem č. 5531-

22/2009 ze dne 20.3.2009 
- oprávnění z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva 

odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč   
- věcné břemeno přechází na právní nástupce oprávněných z věcného 

břemene 
Termín:  31.12.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

5594/10 MJP – předání splaškové kanalizace, jednotné kanalizace a vodovodu 
 v lokalitě ul. Sadové a Kostelního nám. do správy společnosti ŠPVS, a.s. 

schvaluje 
předání splaškové kanalizace, jednotné kanalizace a vodovodu s p říslušenstvím 
 lokalitě historické části města Šumperka dle kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Šumperk – odboru životního prostředí č.j. ŽPR-2025/R-197/2005-Ing.Pu ze 
dne 4.11.2005, 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 
Šumperkem jako vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodá řskou 
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 6, Šumperk,  PSČ 787 01, IČ  47674954. 

 
Termín:  31.12.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 

5595/10 MJP – pronájem pozemku p.č. 1488/4 – trvalý travní porost v k.ú. Šumperk, 
 pozemek v sousedství areálu Na Benátkách v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010  dle usnesení rady města č. 5498/10 ze dne 
24.6.2010,  pronájem    pozemku p.č. 1488/4  – trvalý travní porost o celkové 
výměře 704  m2 v  k.ú. Šumperk (pozemek v sousedství areálu Na Benátkách 
v Šumperku). 
 

  Pronajímatel :  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  
      IČ: 00303461 
 Nájemce :   Rico Art s.r.o., se, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 
     PSČ: 140 00, IČ 26002809  



RM 102 – 26.08.2010  

 
8 

 
  Účel :      využití lokality k nepodnikatelským aktivitám a její údržba 
  Doba nájmu :     neurčitá 
  Výše nájmu :      2,-- Kč/m2/rok  
  Ukončení nájmu :  dohodou případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních  
       stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
 

Termín:  30.09.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová  
      

5596/10 MJP –  realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.11.2008 do 23.11.2008, dle usnesení rady města č. 2811/08 ze 
dne 30.10.2008, schválit prodej p.č. 1420/2 – ostatní plocha díl a) a díl b) o 
celkové výměře 905 m2  v k.ú. Šumperk. 
 
Prodávající :   Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
Kupující :   M. Ř.  bytem Nový Malín, 788 03  
                      Nový Malín 
                                                                                                                                                                                                                    
Předmět koupě :  pozemek p.č. 1420/2 – ostatní plocha díl a) a díl b) o celkové     
                                výměře 905 m2  v katastrálním  území Šumperk, dle 
             geometrického plánu zak.č. 5519-14/2009  
Kupní cena :            600,--Kč/1m2 

 

 

                                      Podmínky uzavření  kupní smlouvy: 
 

- úhrada zbytku kupní ceny ve výši 85.560,-- Kč do 30 dnů ode dne uzavření 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí  

- předmět  koupě bude prodán ve stavu  jak stojí a leží dle ust. § 501 
občanského zákoníku 

- správní poplatek ve výši 500,--Kč za vklad do KN uhradí kupující 
 

 
Termín:  16.09.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

5597/10 MJP – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene VBb/0074/2009, areál Švagrova 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
VBb/0074/2009 ze dne 22.12.2009,  uzavřené mezi městem Šumperkem jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a Lesy České republiky, s.p., jako 
budoucím povinným z věcného břemene, dle přílohy.  

 
        Termín :       30.09.2010 
        Zodpovídá :  Ing. Répalová 
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5598/10 MJP – odkoupení objektu na ul. Gen. Svobody 68, Šumperk, od Výrobního 
 družstva Zlín, pobočka Šumperk   

doporučuje ZM 
s ohledem na dosud nezískanou dotaci z regionálního operačního programu 
NUTS 2 Střední Morava na rekonstrukci objektu Gen.Krátkého 3A, Šumperk na 
Integrované zařízení sociálních služeb (IZSS) schválit odkoupení objektu bez 
č.p.jiná stavba situovaná na pozemku st.p.č. 1785, včetně pozemku st.p.č.1785 o 
výměře 589 m2, or.ozn.Gen.Svobody 68, Šumperk v k.ú. Šumperk pro účely IZSS 
za podmínek: 
 
Prodávající: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Na Slanici 378, PSČ 764 13  
                    Zlín-Louky, IČ 00030988 
 
Kupující:      Město Šumperk, se sídlem nám.Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Kupní cena: dohodou ve výši 4.850.000,-Kč 
 
Kupní cena bude uhrazena jednorázově do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
 
Kupující na své náklady vyhotoví kupní smlouvu a uhradí správní poplatek ve výši 
500,- Kč za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. 

 
Termín:  16.09. 2010 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5599/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 701/26 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. Francouzská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  splaškové kanalizační  přípojky přes p.p.č.  701/26  v 
k.ú.  Horní Temenice  mezi 
 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
E. N.  bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

splaškové kanalizační přípojky zálohu ve výši  1.120,-- Kč včetně  DPH, částka 
je vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
30.12.2012  

- 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:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 
 

5600/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č.  701/26 v k.ú. Horní Temenice,  or. ul. Francouzská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  701/26  v k.ú. Horní Temenice, tj. město Šumperk, vydá 
souhlas s právem uložení splaškové kanalizační přípojky přes jmenovaný 
pozemek, a to pro stavebníka E. N.,  bytem  Šumperk 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
E. N.,  bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o  
      zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5601/10 MJP – smlouva o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
 pozemek ve ZJE původ EN p.č. 222/101 a pozemek ve ZJE původ GP p.č. 
 1209 v k.ú. Horní Temenice, or. lokalita nad „Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  zemního vedení NNk přípojky přes pozemek ve ZJE 
původ EN p.č. 222/101 a pozemek ve ZJE původ GP p.č. 1209  v  k.ú.  Horní 
Temenice  mezi 
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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 

splaškové kanalizační přípojky zálohu ve výši  550,-- Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
30.12.2012  

- budoucí oprávněný z věcného břemene zkoordinuje stavební práce uložení 
elektro vedení  se stavebníkem – investorem  inž. sítí vody, plynu a splaškové 
kanalizace, v dané lokalitě  

- 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:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 

5602/10 MJP – smlouva o  uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes  
 pozemek ve ZJE původ EN p.č. 222/101 a pozemek ve ZJE původ GP p.č. 
 1209 v k.ú. Horní Temenice, or. lokalita nad „Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku ve ZJE původ EN p.č. 222/101 a pozemku ve ZJE původ 
GP p.č. 1209 v k.ú. Horní Temenice, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem 
uložení zemního vedení NNk přípojky přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, 
PSČ 405 02, IČ 27232425 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

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

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

5603/10 MJP – smlouva o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes 
 p.p.č. 2099 v k.ú. Šumperk, or. ul. Lautnerova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  plynové  přípojky přes p.p.č.  2099  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: 
manželé V. a    J. J.,  oba bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

splaškové kanalizační přípojky zálohu ve výši  308,-- Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

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

- 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:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5604/10 MJP – smlouva o  uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č. 2099 v k.ú. Šumperk, or. ul. Lautnerova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  2099  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
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s právem uložení plynové přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro stavebníka 
manžele V. a   J. J.,  oba bytem  Šumperk 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
manželé V. a   J.J. , oba bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

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

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5605/10 MJP – smlouva o  věcném břemeni přes p.p.č. 2246 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Polská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
podzemního  telefonního vedení  přes  p.p.č. 2246  v k.ú. Šumperk 
mezi 
 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
 
oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
Michle, PSČ 140 22, IČ 601 93 336 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši  900,-- Kč včetně DPH,  skutečná částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 5574-661/2009 a 
činí  979,-- Kč včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
doplatek  ve výši  79,-- Kč, doplatek  bude uhrazen straně povinné z věcného 
břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5574-661/2010 

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

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

 
Termín:  30.11.2010  
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
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5606/10 MJP – smlouva o  uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č. 108/1, p.p.č. 108/11 a p.p.č. 108/15 v k.ú. Dolní Temenice , or. kotelna 
 K1 Prievidzská – kotelna K2 Temenická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 108/1, 108/11, 108/15 v k.ú. Dolní Temenice, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení vedení teplovodu p řes jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka SATEZA a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41/A, 
Šumperk, IČ 253 50 129 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
SATEZA a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41/A, Šumperk, IČ 25350129 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5607/10 MJP – smlouva o  uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č. 274/2, p.p.č. 274/3 a p.p.č. 274/4 v k.ú. Dolní Temenice, or. kotelna 
 K4 Finská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 274/2, p.p.č. 274/3 a p.p.č. 274/4 v k.ú. Dolní Temenice, tj. 
město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení vedení teplovodu p řes jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka SATEZA, a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41/A, 
Šumperk, IČ: 253 50 129 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
SATEZA , a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41A, Šumperk, IČ 25350129 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

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

- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

5608/10 MJP – smlouva o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 274/2 a další v k.ú. Dolní Temenice, or. kotelna K3 Anglická, kotelna K5 Pod 
 Senovou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  vedení teplovodu přes p.p.č. 274/2, p.p.č. 274/4, p.p.č. 
274/1, p.p.č. 257/1, p.p.č. 285/2, p.p.č. 35/1, p.p.č. 35/2,  p.p.č. 29  v  k.ú.  Dolní 
Temenice  mezi 
 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SATEZA, a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41/A, Šumperk, IČ 25350129 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

vedení teplovodu  zálohu ve výši  58.520,-- Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

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

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

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

 
Termín:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
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5609/10 MJP – smlouva o  uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č. 274/3 a p.p.č. 274/4 v k.ú. Dolní Temenice, or. kotelna K3 Anglická, 
 kotelna K5 Pod Senovou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 274/2, p.p.č. 274/4, p.p.č. 274/1, p.p.č. 257/1, p.p.č. 285/2, 
p.p.č. 35/1, p.p.č. 35/2, p.p.č. 29  v  k.ú.  Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá 
souhlas s právem uložení vedení teplovodu přes p.p.č.  274/2, p.p.č. 274/4, p.p.č. 
274/1, p.p.č. 257/1, p.p.č. 285/2, p.p.č. 35/1, p.p.č. 35/2, p.p.č. 29  v  k.ú.  Dolní 
Temenice  přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka  
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Stavebník: 
SATEZA, a.s., se sídlem ul. 8. května č. 41/A, Šumperk, IČ 25350129 
 
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:   30.11.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 
 

5610/10 MJP – Dodatek č. 1 Smlouvy o podmínkách umístění stavby a o budoucí 
 smlouvě o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách umístění stavby a o budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene čj. 60833/99-DDC ze dne 20.12.1999 mezi 
budoucím oprávněným  z věcného břemene Městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a  budoucím povinným z věcného břemene 
Správou železniční dopravní cesty, státní  organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 70994234,  kterým bude 
ukončena platnost Smlouvy o podmínkách umístění stavby a o budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene čj. 60833/99-DDC ze dne 20.12.1999  z důvodu 
bezpředmětnosti. 

 
Termín:   31.12.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
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5611/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 2047/28 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy  podzemního vedení NN přes p.p.č. 2047/18, p.p.č. 
1140/7, p.p.č. 2159/4, p.p.č. 2046/2 a  p.p.č. 1093/38 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  4.620,-- Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
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:   31.12.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 

5612/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č.  2047/28 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku p.č. 2047/18, p.p.č. 1140/7, p.p.č. 2159/4, p.p.č. 2046/2 a 
p.p.č. 1093/38 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení 
zemního vedení NN přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka Společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 
27232425 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
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Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

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

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
Termín:   31.12.2010   
Zodpovídá:   Ing. Répalová 
 

5613/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1462/18 v k.ú. 
 Šumperk, část zahrady u domu Banskobystrická 43 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1462/18 o výměře  
4 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu Banskobystrická 1275/43, 
Šumperk). 
Účel pronájmu - pozemek pod stavbou kolny. 
 

        Termín :  06.09.2010 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5614/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1999/3 v k.ú. 
 Šumperk, část zahrady u domu Reissova 27 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/3 o výměře 7 m2 
v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu Reissova 1455/27, Šumperk). 
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou kolny. 
 

        Termín :  06.09.2010 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 
 

5615/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 546/10 a část st.p.č. 
 1002/2 v k.ú.  Šumperk, část zahrady u domu Myslbekova 16 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 546/10 o výměře  
40 m2 a část pozemku stavební parcela č. 1000/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. část zahrady náležející k domu Myslbekova 836/16, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, podíl na společně užívaných přístupových 
plochách. 

        Termín  :  06.09.2010 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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5616/10 MJP – dodatek č. 1 k dohodě o pravidlech rozúčtování služeb v domě č.p. 
 233 na st.p.č. 100, k.ú. Šumperk, Geschaderův dům 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o pravidlech rozúčtování služeb v domě č.p. 233 na 
st.p.č. 100, k.ú. Šumperk (Geschaderův dům) mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a Společností česko-německého 
porozumění Šumperk – Jeseníky, se sídlem Kladská 233/1, Šumperk, IČ 
43961266, uvedený v příloze k tomuto materiálu. Předmětem dodatku je změna 
rozsahu jednoročního úklidu společných prostor stanoveného ve výše uvedené 
dohodě, kdy namísto jednorázového umytí oken, vstupních dveří, prosklených 
dveří a vitráží (1x ročně) v celém objektu bude prováděn jednorázový úklid 
společných prostor (1x ročně) v celém objektu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
k dodatku. 

Termín:   30.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5617/10 MJP – pronájem části p.p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk, or. ul. Hálkova 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010 dle usnesení rady města 5480/10 ze dne 
24.6.2010, schválit   pronájem části  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,pro rok 2010 bude nájemné 

stanoveno od data uzavření nájemní smlouvy 
- 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:  31.12.2010 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5618/10 MJP – prodloužení výpůjčky části p.p.č. 307/1 a části p.p.č. 307/4 v k.ú. 
 Šumperk  

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem 28.06.2010  do 13.07.2010 dle usnesení rady města 5493/10 ze dne 
24.6.2010,  uzavřít dodatek ke smlouvě  o výpůjčce obch 0039/2008/Vr, kterým 
dojde:  
- k  prodloužení účinnosti smlouvy o výpůjčce, a to do 31.5.2011  
-  posunutí termínu dokončení chodníku a schodů z termínu do 31.12.2010 na 

31.5.2011. Půjčitelem  ze smlouvy o výpůjčce je město Šumperk, se sídlem 
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nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ: 00303461, výpůjčitel SAN-JV, s.r.o., se sídlem 
Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 

- doplnění povinnosti výpůjčitele vybudovat zídku při hranici p.p.č. 296 v k.ú. 
Šumperk s tím, že náklady  v maximální výši 200.000,-Kč budou fakturovány   
městu Šumperk, odboru RÚI , v případě překročení odsouhlasených nákladů 
budou tyto hrazeny výpůjčitelem 

- půjčitel se zavazuje do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy uhradit výpůjčiteli 
částku ve výši 65.000,- Kč jako podíl na vyvolaných nákladech spojených s 
přeložkou sítí  elektrického napětí v rámci výstavby schodů, přičemž částka 
bude uhrazena odborem RÚI na základě předložené faktury    

 
Ostatní podmínky  stanovené smlouvou o výpůjčce obch 0039/2008  ze dne 
16.1.2009 se nemění.  

 
Termín:  31.12.2010 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

5619/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1354/12 a části p.p.č. 1354/13  v k.ú. 
 Šumperk  

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č.1354/12 o výměře cca 15 m2 a část p.p.č. 
1354/13 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk. 

 
Termín:  31.08.2010 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 
 

5620/10 MJP – výpověď z nájemního vztahu z nájemní smlouvy MP 67/95/Pro – 
 nájemce Nguyen Van Nham   

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti 
MP 67/95/Pro ze dne 21.12.1995, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.1997,  
uzavřené s nájemcem – N. V. N. , bytem  Šumperk, k pronájmu části pozemku 
parcela č. 274/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Dolní Temenice, pro účely umístění dvou 
prodejních stánků typu Elvíra.   
 

Termín:   30.09.2010 
Zodpovídá:   Ing. Répalová 

 
 

5621/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č.  1392/15 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek parcela č. 1392/15 o výměře 1914 m2 
v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu Vrchlického 1743/23, Šumperk). 
 
Účel pronájmu:  zahrada k domu, vstupy do domu, parkovací plocha 
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Doba nájmu:  určitá do 31.12.2019, účinnost dnem uzavření smlouvy 
Nájemné:  1,-- Kč/m2/rok, povinnost úhrady se nestanovuje pro plochu  
   určenou jako vstupy do domu, povinnost úhrady nájemného 
   pro rok 2010 v plné výši   
Podmínky pronájmu: povinnost údržby oplocení a pozemku jako celku.  
 
       Termín: 06.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5622/10 MJP – pronájem nebytového prostoru v budově Jesenická 1819/61 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Alenou Dohnálkovou, bytem 8. května 1756/46, 
Šumperk,  IČ 75961831, kde předmětem nájmu je nebytový prostor, nacházející 
se v I. NP budovy Jesenická 1819/61 v Šumperku, označený jako provozovna 
holičství a kadeřnictví o podlahové ploše 27,36 m²  
 
účel nájmu:  holičství, kadeřnictví a prodej zboží  
doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu 1.9.2010, výpovědní lhůta 3 měsíce  
výše nájemného: 20 000,- Kč/rok s možností valorizace o koeficient inflace od 
   roku 2011 
   nájemné dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani  
   z přidané hodnoty v platném znění osvobozeno od DPH 
služby:  zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové  
   vody, teplo, společná elektřina a úklid ve výši 18 000,- Kč/rok 
záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
V případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 
provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené 
úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních 
prostředků vložených do majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými 
úpravami pronajímaných prostor. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5623/10 DK Šumperk, s.r.o. – souhlas s podnájmem 

souhlasí 
dle části A čl. V Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) pro podnájemce 
společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Jáchymovská č.p. 142, Karlovy Vary, 
PSČ 360 04, IČ 62741560, za podmínek: 
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- doba podnájmu určitá, od 1.9.2010 do 31.8.2015 s možností dalšího 
prodloužení na dobu max. 5 let. Prodloužení podnájmu oznámí nájemce 
pronajímateli nejméně 2 měsíce před uplynutím termínu ukončení podnájmu 

- 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 
- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5624/10 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě MP/0004/2009/Šv ze dne 27.2.2009, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2009, uzavřené s nájemcem Bloudovská, a.s., se 
sídlem Špalkova  156, Bludov, PSČ 789 61, IČ 25836498, k pronájmu 
zemědělských pozemků v lokalitě PZ IV v Šumperku. Dodatkem č. 2 dojde 
k prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.11.2010 do 31.10.2011. Ostatní 
ustanovení nájemní smlouvy MP/0004/2009/Šv, ve znění dodatku č. 1, zůstávají 
beze změny. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5625/10 MJP – zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 96/1 díl e) v k. ú. Horní 
 Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města darovat část pozemku p.č. 96/1 díl e) o výměře 80 m2 
v k.ú.  Horní Temenice, dle geometrického plánu zak. č. 758-600/2008. 
 
Účel: majetkoprávní vypořádání pozemků po zaměření stavby „Rekonstrukce 
komunikace na ul. Temenická v Šumperku“  s Olomouckým krajem. 
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5626/10 MJP – zveřejnění prodeje části  p.p.č. 1581/1, části p.p.č. 1581/2 a části p.p.č. 
 1534/42 v k.ú. Šumperk, or. ul. Hrubínova 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 
1581/2 o výměře cca 50 m2 a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2  vše v  k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 250,-Kč/m2 
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- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
- po zveřejnění bude schválen příslib prodeje a bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí kupní  
- ostatní podmínky shodné s podmínkami  sjednanými se smlouvou o budoucí 

smlouvě kupní – obch 0035/2009 
 
         Termín: 31.08.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5627/10 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemků v k.ú. Šumperk při ul. Hrubínově 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit  část p.p.č. 1581/1 o výměře 1073 m2, část 
1425/23 o výměře 255 m2, část p.p.č. 1425/22 o výměře 25 m2, část p.p.č. 
1534/42 o výměře 1925 m2,  část p.p.č. 1564/3 o výměře 60 m2,  část p.p.č. 
1550/19 o výměře 185 m2,  část p.p.č. 1581/6 o výměře 80 m2,  část p.p.č. 2137 o 
výměře 650 m2, část p.p.č. 1662/3 o výměře 30 m2,  část p.p.č. 1670/8 o výměře 
120 m2, část p.p.č. 1662/1 o výměře 15 m2  a p.p.č. 1670/8 o výměře 2073 m2 
vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
 
- účel výpůjčky:  vybudování komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu 

rodinných domů na p.p.č. 1662/1 a 1662/19 vše v k.ú. Šumperk 
- společně se smlouvou o výpůjčce bude sjednána smlouva s právem provést 

stavbu, kde budou dány další podmínky. 
- smlouva na dobu určitou do 31.12.2011 
- po vybudování rozšířeného tělesa komunikace bude stavba předána vlastníku 

pozemku a správci komunikací  
- výstavba bude odsouhlasena správcem komunikací a odborem RÚI  p řed 

uzavřením  smlouvy o výpůjčce a smlouvy s právem provést stavbu   
 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5628/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 108/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Temenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní  přípojky přes p.p.č.  108/1  v  k.ú. Dolní 
Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
N. J.,  bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

splaškové kanalizační přípojky zálohu ve výši  360,-- Kč včetně  DPH, částka je 
vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude 
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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 
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: 30.11.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5629/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
 p.p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Temenická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  108/1 v k.ú.  Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá 
souhlas s právem uložení vodovodní přípojky přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka N. J.,  bytem  Šumperk 
 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
N. J.,  bytem  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5630/10 MJP – žádost o bezúplatný převod p.p.č. 607/5 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. 
 Bratrušovská 

doporučuje 
ZM požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 607/5 o 
výměře 2 385 m2 v k.ú. Dolní Temenice, ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví 
ČR  - správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5631/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytového prostoru v domě Kozinova 32/13 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 32/7 o výměře  
102,9 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1955/1000 na společných částech 
domu č.p.32 na st.p.č. 242 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  1955/1000  na 
st.p.č. 242 v obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. Kozinova 13), ve veřejném výběrovém 
řízení.  
 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- Vyvolávací cena za nebytová prostor činí 1.029.000,- Kč  (10.000,-Kč/m2) 
- Účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce. 
Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí 
po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena. 

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

- V případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude.  

- Nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání.  

- Možnost prohlídky nebytového prostoru ve středu 22.9. v 14:00 hod. a v pátek 
24.9. ve 12:00 hod.  

- Termín konání VVŘ -  ve středu 6.10.2010 ve 14:30 hod. v  obřadní síni v II. 
poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 

 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drápalová. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 5632/10 MJP – zveřejnění výpůjčky nebytového prostoru v domě Langrova 155/34 

schvaluje 
záměr města zveřejnit výpůjčku nebytové jednotky č. 155/1 v domě č.p. 155 na 
pozemku st.p.č. 471/1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 684/10000 na 
společných částech domu č.p. 155 a pozemku pod domem st.p.č. 471/1 v obci a 
k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
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- doba výpůjčky určitá do od 1.10.2010 do  31.12.2010 
- vypůjčitel se zavazuje hradit náklady na provoz 
- účel zveřejnění: výpůjčka předmětu zveřejnění  stávajícímu nájemci 
 
        Termín: 30.09.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5633/10 Organizace školního roku  2010/2011 

bere na vědomí 
informaci o organizaci školního roku 2010/2011 ve školách a školském zařízení 
zřizovaných městem Šumperkem. 
 
 
 

5634/10 Změna platu   

schvaluje 
změnu platu P. M. , ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, v souvislosti 
se změnou osobního příplatku s účinností od 1.9.2010 dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5635/10 Výjimka z maximálního počtu žáků v ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s § 
4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
záležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě VI.A Základní školy Šumperk, 
Vrchlického 22, od školního roku 2010/2011 do školního roku 2013/2014 včetně, 
kdy žáci ukončí povinnou  školní docházku. Počet žáků nepřesáhne maximální 
počet 34 žáků. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5636/10 Mateřská škola Pohádka – posílení investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 567/4B, IČ 71011994, v souladu  
s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, posílit investiční fond převodem 
finančních prostředků z rezervního fondu, ve celkové výši 98 tis. Kč.  
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5637/10 Mateřská škola Pohádka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 567/4B, IČ 71011994, v souladu  
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu  k financování investičních výdajů, a to rekonstrukci vodoinstalace, v 
celkové výši do 116 tis. Kč.  
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  
 

5638/10 Základního škola Vrchlického 22 – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 1846/22, IČ 60339381, v souladu  
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu  k posílení zdrojů určených k financování údržby  a oprav majetku, který 
příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu školy, 
v celkové výši do 191 tis. Kč. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5639/10 Dům dětí a mládeže U radnice – porušení rozpočtové kázně 

ukládá 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 94/20, IČ: 00852082, odvod 
finančních prostředků ve výši 5.819,- Kč do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5640/10 Dům dětí a mládeže U radnice – porušení rozpočtové kázně 

promíjí 
odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně Domu dětí a mládeže 
U radnice Šumperk, nám. Míru 94/20, IČ: 00852082, do rozpočtu zřizovatele, dle § 
28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné žádosti v plné výši. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

5641/10 Rezignace na funkci tajemnice školské komise 

bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Ludmily Beránkové na funkci tajemnice školské komise 
k 31.7.2010. 
 

5642/10 Jmenování tajemnice školské komise 

jmenuje 
Mgr. Alenu Vykonalovou tajemnicí školské komise, s účinností od 1.9.2010. 
 
       Termín: 30.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

5643/10 MŠ Veselá školka, Prievidzská 1 – investiční příspěvek 

schvaluje 
finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč pro MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, na odstranění závad 
zjištěných Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 
Ostrava dne 18.5.2010 a uvedených v bodu 1 a 2 Opat ření k protokolu č.j. 
032/1456/10.32/08/15.2. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5644/10 MŠ Sluníčko, Evaldova 25 -  přijetí daru  

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČ 60801085, přijmout věcný 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 
28.500,- Kč. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5645/10 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 – odvod finančních prostředků 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Sluneční 2692/38, IČ 00852864, odvod finančních 
prostředků ve výši 550.284,- Kč do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Pálka 
 
 

5646/10 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 – odvod finančních prostředků 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 1846/22, IČ 60339381, odvod finančních 
prostředků ve výši 177.084,- Kč do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

5647/10 Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele – rozpočtové opatření 

ukládá 
vedoucí  odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů 
navýšení příspěvku ZŠ Šumperk, Sluneční 2692/38, IČ 00852864 ve výši 
550.284,- Kč a ZŠ Šumperk, Vrchlického 1846/22, IČ 60339381 ve výši 177.084,- 
Kč a na straně příjmů nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Šumperk, 
Sluneční 2692/38, IČ 00852864 ve výši 550.284,- Kč a ZŠ Šumperk, Vrchlického 
1846/22, IČ 60339381 ve výši 177.084,- Kč. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5648/10 Žádost o výjimku z OZV č. 76/01 – hotel Hansa 

neuděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky  č. 76/01, o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání  v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2010: 
 
Hotel Hansa, Langrova 29, IČ 65128214 
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28.08. (sobota) – hudební produkce – oslava narozenin v p ředzahrádce Hotelu  
         Hansa do 24:00 hod 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5649/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2010: 
příjmy ve výši: 2 038 tis. Kč 
výdaje ve výši: 2 883 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 808 096 tis. Kč 
výdaje celkem: 764 737 tis. Kč 
       Termín: 31.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5650/10 Navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, 
Šumperk pro rok 2010 o 80 tis. Kč na zvýšené náklady na energie na Tyršově 
stadionu. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

5651/10 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2010 do 
30.6.2010 dle předloženého materiálu. 
 
 

5652/10 PMŠ, a.s. - závěrečný účet za rok 2009  

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2009 – závěrečný účet – vyúčtování 
poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2009, správa majetku 
města a provoz zimního stadionu. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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5653/10 PMŠ, a.s. - závěrečný účet za rok 2009  

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2009 – závěrečný účet – vyúčtování 
financí, které PMŠ, a.s., inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného 
majetku za rok 2009. 
Závěrečná bilance účtu k vyrovnání:  + 746 tis. Kč. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5654/10 PMŠ, a.s. - závěrečný účet za rok 2009  

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat závěrečné vypořádání mezi PMŠ, a.s., a městem 
Šumperk dle závěrečného  účtu za rok 2009 do příslušného rozpočtového 
opatření. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5655/10 PMŠ, a.s. – výsledky hospodaření za rok 2009 

rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
schvaluje 
v souladu s § 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku, v platném znění, a 
v souladu se zněním stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní závěrku 
společnosti  Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 
65138163 za rok 2009: 
 
výsledek hospodaření za účetní období 2009: + 608.470,- Kč 
 
v rozsahu: 
- zpráva nezávislého 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 vč. 

přílohy k účetní závěrce 
- výroční zpráva za rok 2009 vč. přílohy k účetní závěrce za rok 2009 a vč. 

zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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5656/10 PMŠ, a.s. – výsledky hospodaření za rok 2009 

rada města ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
 
schvaluje 
použití zisku společnosti PMŠ, a.s., za rok 2009 ve výši 610 tis. Kč na umoření 
ztrát z hospodaření společnosti z let minulých. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

5657/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše – dodatek č. 2 ke smlouvě 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21220 ze dne 7.6.2010 uzavřené 
s firmou  Provádění staveb Olomouc, a.s., na akci: „Energetické úspory ZŠ Dr. E. 
Beneše v Šumperku“ na provedení změn do minimální výše – 66.766,- Kč vč. 
DPH, o tuto částku bude navýšena rezerva. (Cena díla se nemění, zůstává dle 
SOD 27.070.422,- Kč. vč. DPH.) 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5658/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská  – dodatek č. 2 ke smlouvě 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0014-2010 ze dne 10.6.2010 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 
391.808,74 Kč vč. DPH, které budou čerpány z rezervy stavby. (Cena díla se 
nemění a zůstává dle SOD na částce 23.392.366,20 Kč vč. DPH.) 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5659/10 Větrání tělocvičen v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce „Větrání tělocvičen v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ firmu Jiří 
Kouřil, 783 16 Dolany 77, IČ: 48386740. Nabídková cena je 682.375,20 Kč vč. 
DPH. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5660/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
4759/10, 4904/10, 4905/10, 4906/10, 4907/10, 4908/10, 4929/10, 5021/10, 
5022/10, 5026/10, 5027/10, 5028/10, 5029/10, 5039/10, 5044/10, 5049/10, 
5055/10, 5056/10, 5057/10, 5058/10, 5059/10, 5103/10, 5104/10, 5113/10, 
5123/10, 5124/10, 5133/10, 5134/10, 5136/10, 5137/10, 5194/10, 5255/10, 
5256/10, 5257/10, 5258/10, 5259/10, 5268/10, 5269/10, 5270/10, 5271/10, 
5272/10, 5273/10, 5274/10, 5275/10, 5276/10, 5281/10, 5282/10, 5283/10, 
5284/10, 5285/10, 5286/10, 5288/10, 5289/10, 5290/10, 5291/10, 5292/10, 
5293/10, 5294/10, 5296/10, 5298/10, 5299/10, 5306/10, 5307/10, 5314/10, 
5323/10, 5327/10, 5338/10, 5339/10, 5340/10, 5341/10, 5342/10, 5343/10, 
5344/10, 5346/10, 5347/10, 5348/10, 5349/10, 5350/10, 5351/10, 5354/10, 
5355/10, 5356/10, 5357/10, 5358/10, 5359/10, 5360/10, 5361/10, 5363/10, 
5364/10, 5365/10, 5366/10, 5367/10, 5368/10, 5369/10, 5370/10, 5371/10, 
5372/10, 5373/10, 5374/10, 5376/10, 5377/10, 5381/10, 5382/10, 5383/10, 
5384/10, 5388/10, 5389/10, 5390/10, 5391/10, 5392/10, 5394/10, 5395/10, 
5396/10, 5397/10, 5398/10, 5399/10, 5400/10, 5401/10, 5402/10, 5403/10, 
5404/10, 5405/10, 5407/10, 5408/10, 5409/10, 5410/10, 5413/10, 5414/10, 
5415/10, 5416/10, 5417/10, 5418/10, 5419/10, 5420/10, 5421/10, 5422/10, 
5423/10, 5424/10, 5425/10, 5426/10, 5428/10, 5429/10, 5430/10, 5434/10, 
5435/10, 5436/10, 5437/10, 5438/10, 5439/10, 5440/10, 5441/10, 5442/10, 
5443/10, 5444/10, 5445/10, 5446/10, 5447/10, 5448/10, 5449/10, 5454/10, 
5455/10, 5456/10, 5457/10, 5458/10, 5459/10, 5464/10, 5465/10, 5466/10, 
5469/10, 5470/10, 5471/10, 5474/10, 5475/10, 5477/10, 5478/10, 5479/10, 
5480/10, 5483/10, 5488/10, 5489/10, 5490/10, 5493/10, 5503/10, 5504/10, 
5506/10, 5508/10, 5509/10, 5510/10, 5512/10, 5521/10, 5524/10, 5525/10, 
5526/10, 5528/10, 5529/10, 5530/10, 5532/10, 5537/10, 5538/10, 5539/10, 
5542/10, 5543/10, 5544/10, 5545/10, 5546/10, 5547/10, 5548/10, 5552/10, 
5553/10, 5555/10, 5559/10, 5561/10, 5565/10, 5578/10, 5580/10, 5581/10, 
5582/10, 4493/09, 5393/10, 5053/10, 5482/10 
 
 

5661/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
1025/03 do 31.12.2010 Z: Mgr. Brož 
563/07 do 30.06.2011 Z: Ing. Šperlich 
4329/09  do 31.10.2010 Z: Ing. Répalová 
4413/09 do 31.12.2010 Z: Ing. Répalová 
4439/09 do 31.12.2010 Z: Ing. Šperlich 
4833/10 do 30.09.2010 Z: Ing. Répalová 
4834/10 do 30.09.2010 Z: Ing. Répalová 
5033/10 do 30.09.2010 Z: Ing. Répalová 
5034/10 do 30.09.2010 Z: Ing. Répalová 
5287/10 do 30.06.2011 Z: Ing. Répalová 
5406/10  do 30.09.2010 Z: Ing. Répalová 
5541/10 do 31.10.2010 Z: Ing. Répalová 
 
 



RM 102 – 26.08.2010  

 
34 

5662/10 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM  č. 5393/10 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5393/10 takto: termín účinnosti se nově stanovuje ke dni 
8.06.2010. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5663/10 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 5482/10 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5482/10 takto: chybně uvedené příjmení Sebeka se 
opravuje na Sebela. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5664/10 Zpráva o podaných stížnostech  za I. pololetí 2010  

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2010 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

5665/10 Petice proti holubům – výsledky šetření KHS 

bere na vědomí 
výsledky šetření petice proti holubům Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého 
kraje včetně opatření na objektech Gagarinova 5, 11 a 13, které jsou ve správě 
města Šumperka. 
 
 

5666/10 Doplnění technického vybavení odboru ŽPR 

schvaluje 
pro odbor ŽPR čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí na 
nákup technického vybavení do výše 55 tis. Kč dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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5667/10 Statut Fondu životního prostředí 

schvaluje  
statut Fondu životního prostředí s účinností od  1.9.2010. 
 
       Termín: 01.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

5668/10 Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. V.  k bytu č. 301 na ulici Temenické 35, Šumperk o velikosti  
 1 + kk obytných místností 
- Podmínky – NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5669/10 Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. Š.  k bytu č. 306 na ulici Temenická 35, Šumperk o velikosti  
 1 + kk obytných místností 
- Podmínky – NS na dobu určitou, od 15.9.2010 do 31.8.2011 
 
       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5670/10 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí 2010 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností“ informaci o přijatých peticích za 1. pololetí 2010. 
 

5671/10 Koncepce instalace  nových sirén  

schvaluje 
koncepci instalace nových sirén na území města Šumperka dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín: 26.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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5672/10 Ukončení rámcové smlouvy na poskytování hlasových služeb 

schvaluje 
ukončení Rámcové smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
na poskytování služeb mobilního operátora ke dni 7.1.2011. 
 
       Termín: 01.11.2010 
       Zodpovídá: p. Koutný 
 

5673/10 Ukončení rámcové smlouvy na poskytování hlasových služeb 

schvaluje 
ukončení Rámcové smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
na poskytování dostupných služeb elektronických komunikací ke dni 7.1.2011. 
 
       Termín: 01.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5674/10 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 
 elektronických komunikací 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a 

služeb elektronických komunikací pro město Šumperk s účinností od 8.1.2011 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
 členové: 
 Ing. Marek Zapletal, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Petra Štefečková, Pavel 
 Koutný, Iva Nováková 
 náhradníci: 

  Ing. Petr Suchomel, Mgr. Petr Vavroušek, Helena Hloušková, Ing. Jaroslav 
 Matušů, Jitka Štoudková 
- seznam zájemců ve složení: 
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 T-mobil Czech Republic, a.s.  
 Vodafone Czech Republic, a.s. 
 GTS NOVERA, s.r.o. 
 
       Termín: 30.08.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Petr Suchomel  v.r. 
      starosta                     2. místostarosta  

 



                      Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo XI.

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

Ostatní neinvestiční transfery 2 038
101/XI MF ČR sociálně-právní ochrana dětí 1 207 účelová dotace UZ 98216, 1.207.146,--Kč
102/XI MZ ČR odborný lesní hospodář 299 účelová dotace UZ 29008,   298.987,--Kč
103/XI MK ČR Program regenerace MPZ 339 účelová dotace Roman Petr
104/XI Úřad vlády dotace na terénní sociální práci 188 účelová dotace UZ 04428
105/XI MPSV pojistné osob vykon. veřejnou službu 5 účelová dotace UZ 13002, 5.500,--Kč 

PŘÍJMY CELKEM 2 038

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

Odbor správní a vnitřních věcí 133
106/XI Provozní výdaje -25 přesun na JSDH
107/XI MF ČR volby do PS parlamentu ČR 158 dle skutečnosti UZ 98071
108/XI Požární ochrana - JSDH města 25 přesun z odboru SVV (zahraniční cestovné)

Odbor životního prostředí 299
109/XI Oddělení lesů dotace MZ ČR 299 účelová dotace UZ 29008 Kč 298.987,--

Odbor dopravy 65
110/XI Silniční doprava (BESIP) 65 zakoupení ukazatele okamžité rychlosti vozidel

Odbor sociálních věcí 188
111/XI      - terénní sociální práce 188 účelová dotace UZ 04428

Odbor finanční a plánovací 1 527
112/XI FÚ DPH 1 000 navýšení na základě skutečnosti 
113/XI Členství města 30 členství města v  "OK4EU" usnesení ZM 1699/10
114/XI Vypořádání roku 2009 158 dle skutečnosti 157.949,--Kč (přeplatky sociálních dávek)
115/XI Program reg. MPZ Roman Petr 339 účelová dotace MK ČR
116/XI Obec Petrov nad Desnou 1 dle skutečnosti UZ 98074 (volby) Kč 1.232,--

Odbor majetkoprávní 0
117/XI Náklady na nebytové prostory  560 přesun
118/XI Vypořádání roku 2009 (byty a nebytové prostory) -560 přesun

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 500
119/XI MŠ Veselá školka -investiční příspěvek 500 odstranění závad zjištěných Oblastním inspektorátem práce 

Odbor RÚI 145
120/XI Projekty -1 912 přesun na "Švagrov" a rekonstrukci přednádraží
121/XI Hřiště u škol a školských zařízení 80 navýšení
122/XI Opěrná zeď na Hradbách 65 přeložka Langrova -Polská přefakturace ČES od SAN-JV
123/XI Rekonstrukce přednádraží 312 projektová dokumentace
124/XI Středisko ekologické výchovy Švagrov 1 600 projektová dokumentace

VÝDAJE CELKEM 2 883



PŘÍJMY - VÝDAJE -845 z rozpočtové rezervy


