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Spis.zn.: 88441/2010 

Č.j. 89821/2010 
            

U S N E S E N Í  

ze 103. schůze rady města Šumperka ze dne 09.09.2010. 
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. 
 
 

5675/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2010: 
příjmy ve výši                 2.113 tis. Kč 
výdaje ve výši            796 tis. Kč 
 
příjmy celkem     810.209 tis. Kč 
výdaje celkem     765 533 tis. Kč 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5676/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2010 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2010: 
příjmy ve výši    - 15.050 tis. Kč 
výdaje ve výši     - 13.287 tis. Kč 
 
příjmy celkem     795.159 tis. Kč 
výdaje celkem     752.246 tis. Kč 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

5677/10 Přijetí dotace 

schvaluje  
přijetí dotace na projekt: „Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a 
činností na MěÚ Šumperk“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
z prostředků Ministerstva vnitra ČR ve výši 5.054.517,01 Kč. Registrační číslo 
projektu v evidenci CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 
 
       Termín: 31.12.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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5678/10 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2010 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2010. 
 
 

5679/10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperk k 30.6.2010 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperk 
k 30.6.2010.  
 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2010 (v tis. Kč) 
 

 

 
 

z toho: 
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: Výnosy 

celkem 
dotace na 
provoz 

 
Náklady 
celkem 

 
Hospodářský 

výsledek 
Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 974/1 PaedDr. Tichý 11 820 614 

 
11 941 - 121 

Základní škola Šumperk,  
8. května 870/63  Mgr. Pavelka 16 224 663 

 
14 010 2 214 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 2692/38 PaedDr. Pálka 10 527 547 

 
10 572 - 45 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 1846/22 Mgr. Málek 8 728 496 

 
8 665 63 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 1915/21 Mgr. Krejčí 16 596 635 

 
14 640 1 956 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 2613/1 Mgr. Šimková 8 316  436 

 
7 900 416 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 1907/25 Palová 9 531 506 

 
9 369 162 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 567/4B Bošková 5 463 351 

 
5 190 273 

Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 94/20 PaedDr. Formánek 3 173 242 

 
2 417 756 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 1170/3 Holubářová 3 201 201 

 
3 007 194 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 630/6 Mgr. Daňková 3 734 895 

 
3 682 52 
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5680/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 630/6, IČ 65496604, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení záložního zdroje UPC 
v celkové výši do 72 tis. Kč. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5681/10 Příspěvková organizace města Šumperka -  investiční fond 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 630/6, IČ 65496604, 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 posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku který 
příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu 
organizace v celkové výši do 220 tis. Kč. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

5682/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje  
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 1907/25, IČ 60801085, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení interaktivní tabule v 
celkové výši do 69 tis. Kč. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5683/10 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě Šumperk, Šumavská 21 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, 
středním, 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 třídách 6. ročníku 
Základní  školy Šumperk, Šumavská 21 od školního roku 2010/2011 do školního 
roku 2013/2014 včetně, kdy žáci ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků ve 
třídě nepřesáhne maximální počet 31 žáků.  
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5684/10 Plnění  investiční výstavby k 31.8.2010 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31.8.2010. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5685/10 Územní plán Šumperk – dodatek č. 4 ke SOD 

schvaluje 
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace ze 
dne 5.12.2007 na akci „Nový územní plán Šumperka a změna č. 6 ÚPSÚ 
Šumperk“. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5686/10 Park U Pekárny v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou 
zakázku „Park U Pekárny v Šumperku“ vyloučit společnost CARMAN, a.s., U Pily 
918, 783 91 Uničov, IČ  26138891.  
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5687/10 Park U Pekárny v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise nabídek na veřejnou zakázku „Park U 
Pekárny v Šumperku“ vyloučit společnosti: 
- Konifery, s.r.o., 285 75 Žehušice 154, IČ 25277898 
- TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 64615391 
 

       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5688/10 Park U Pekárny v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise nabídek na veřejnou zakázku „Park U 
Pekárny v Šumperku“ zhotovitelem parku STRABAG, a.s., Odštěpný závod 
Ostrava, Oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČ 60838744. 
Nabídková cena je 6.197.999,52 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5689/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku – dodatek č. 3 k SOD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 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 
59.187,14 včetně DPH, které budou čerpány z rezervy stavby. 
(cena díla se nemění a zůstává dle SOD na částce 23.392.366,20 Kč včetně 
DPH). 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5690/10 Energetická koncepce města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit Energetickou koncepci města Šumperka. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Macek 
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5691/10 Územní plán a Energetická koncepce Šumperka 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1280/09 ze dne 6.8.2009 „Zařazení energetické koncepce 
města do závazné části nového územního plánu Šumperka“. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5692/10 Územní plán a Energetická koncepce Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit zařazení bodu č. 8 „Doporučení a závěr“ (text níže) Energetické koncepce 
města Šumperka do nového územního plánu Šumperka. 
 
8. Doporučení a závěr: 
V lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových  domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii. 
 
Závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty 
připojené na CZT včetně nově budovaných střešních nadstaveb a půdních 
vestaveb těchto objektů. 
 
Přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na CZT 
technicky možné a ekonomicky přijatelné.  
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

5693/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem – TJ Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit zapracování do rozpočtu města na rok 2011 poskytnutí dotace města TJ 
Šumperk na financování záměru TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 
14617790, zastoupené Mgr. Naděždou Sündermannovou, předsedkyní TJ 
Šumperk, jako podíl vlastních prostředků na financování akce „Tyršův stadion –
výstavba hřiště s umělým povrchem III. generace“, dle zásad MŠMT č. 233510, 
podprogram 233512 pro rok 2011 ve výši 20 % z celkových nákladů, tj. 685.000,--
Kč. 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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5694/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem – TJ Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit podmínky realizace stavby hřiště s umělým povrchem III. generace na 
pozemku ve vlastnictví města p.p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města, 
(areál Tyršova stadionu v Šumperku), včetně prohlášení vlastníka nemovitosti ze 
dne 24.8.2010 v případě získání dotace z programu MŠMT č. 233510, 
podprogram 233512 pro rok 2011 v rozsahu dle požadavku ČSTV, které jsou 
nedílnou součástí výzvy k podání žádosti do programu. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5695/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem – TJ Šumperk 

schvaluje 
převod práv stavebníka z vydaného rozhodnutí o povolení stavby h řiště s umělým 
povrchem III. generace včetně záchytného oplocení – územní rozhodnutí sp. zn. 
49692/2010 VYS/NAMA ze dne 29.07.2010 z původního stavebníka Město 
Šumperk, IČ 00303461, nám. Míru 1, Šumperk  na nového stavebníka TJ 
Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IC 14617790, zastoupené Mgr. 
Naděždou Sündermannovou, předsedkyní TJ Šumperk, z důvodu realizace této 
stavby z programu MŠMT č. 233510, podprogram 233512 pro rok 2011. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5696/10 MJP – prodej části p.p.č. 468/10 a dalších v k.ú. Šumperk, zahrada u domu 
Dobrovského 3, Šumperk, vedle objektu Policie ČR 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.6.2010  do 23.6.2010 dle usnesení rady města 5399/10 ze dne 
3.6.2010, schválit   prodej části p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2, (dle GP zak.č. 
5771-77/2010 p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2),  p.p.č. p.p.č. 469/8 o výměře  40 
m2, p.p.č. 469/2 o výměře 207 m2, p.p.č. 469/3 o výměře 410 m2 a st.p.č. 1907/2 
o výměře 86 m2, včetně příslušenství vše  v k.ú. Šumperk,   za těchto podmínek: 
- kupující:  P. D., A. J., P. K.,  Z. a B. N.,  S. P.,  M. S. a  J. Š.,  všichni  bytem  

Šumperk, jednotliví kupující odkoupí na pozemcích podíl o velikosti 1/7 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 včetně příslušenství 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupující při podpisu kupní smlouvy uhradí 1/2 nákladů vynaložených na 
vyhotovení  geometrického plánu  na rozdělení p.p.č. 468/10 v k.ú. Šumperk a 
správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vlastnického  práva do 
katastru nemovitostí 

       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5697/10 MJP – prodej p.p.č. 1342/6 a dalších v k.ú. Šumperk,  při ul. Rooseveltova 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.4.2007 do 9.5.2007 dle usnesení rady města č.666/07 ze dne 
19.4.2007  a podle usnesení zastupitelstva města č. 337/07 ze dne 12.4.2007 a 
usnesení zastupitelstva města č. 595/08 ze dne 31.1.2008, kterými byl vydán 
příslib prodeje, schválit realizaci prodeje  p.p.č. 1342/6  o výměře 1228 m2, dle GP 
zak.č. 5285-193/2007 p.p.č. 1342/10 o výměře 22 m2, p.p.č. 1342/8 o výměře 848 
m2, p.p.č. 1342/9 o výměře 97 m2 a p.p.č. 1342/6 o výměře 261 m2 vše  v  k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0050/2007... 300,--

Kč/m2  s uznáním slevy ve výši 90.000,--Kč demontování starého a výstavbu 
nového oplocení  

- kupující: I. K.,  podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6 a p.p.č. 1342/9 v k.ú. 
Šumperk, bytem  Brno, L. R.,   podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, podíl o 
velikosti 1/2 na p.p.č. 1342/8 a p.p.č. 1342/10, bytem  Šumperk, P. F.,    podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1342/8, bytem 
Šumperk a A. S.,  podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, bytem Zábřeh, PSČ 
789 01 

- 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 
 

5698/10 MJP –  příslib prodeje části p.p.č. 1999/6 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Reissova – nová výstavba u Kauflandu 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5263/10 ze dne 
13.5.2010 schválit vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 1999/6 a části st.p.č. 
1595/2, dle GP p.p.č. 1999/26 o výměře 70 m2, p.p.č. 1999/25 o výměře 36 m2, 
p.p.č. 1999/24 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/23 o výměře 78 m2, p.p.č. 1999/6 o 
výměře 81 m2 a st.p.č. 1595/2 o výměře 359 m2 vše v k.ú. Šumperk vše v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
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- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- budoucí kupující: M. A.,  podíl o velikosti 2280/10000 na st.p.č. 1595/2 a p.p.č. 

1999/23, bytem Šumperk, J. F.,  podíl o velikosti 1339/10000 na st.p.č. 1595/2 
a 1999/25, bytem  Šumperk, I. V.,  podíl o velikosti 2593/10000 na st.p.č. 
1595/2 a p.p.č. 1999/6, bytem B. a  J. K.,  podíl o velikosti 1229/10000 na 
st.p.č. 1595/2 a p.p.č. 1999/24, oba bytem Bludov, PSČ 78961 a D.  Š.  podíl o 
velikosti 2559/10000 a p.p.č 1999/26, bytem  Šumperk 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31.12.2012 a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do   28.2.2013 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 
na  kupní cenu ve výši minimálně 10% kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena 
stanovená splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V 
případě uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího 
prodávajícího   se zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající  
ze smlouvy, uzavřít s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí 
prodej těch pozemků, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- budoucí  kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno v katastru 
nemovitostí na st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5699/10 MJP –  příslib prodeje části p.p.č. 585/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Zábřežská u společnosti AZ EKOTHERM 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5266/10 ze dne 
13.5.2010 schválit vydání příslibu prodeje části p.p.č. 585/3 o výměře 737 m2 a 
části p.p.č. 585/2 o výměře 1199 m2  vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5453-
107/2008 ze dne 20.10.2008 p.p.č. 585/2 o výměře 894 m2, p.p.č. 585/9 o výměře 
422 m2, p.p.č. 585/3 o výměře 168 m2, p.p.č. 585/11 o výměře 141 m2 a p.p.č. 
585/10 o výměře 310 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, u částí pozemků zatížených věcných břemenem 

250,--Kč/m2 (rozsah bude dán geometrickým plánem) 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny, nejpozději do   31.12.2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10% kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena stanovená 
splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V p řípadě 
uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího   se 
zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající  ze smlouvy, 
uzavřít s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí prodej těch 
pozemků, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující: I. H.,  podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, p.p.č. 585/9 a 
p.p.č. 585/3, bytem Šumperk, M. B.,  podíl  o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, 
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podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/2 a podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/10, 
bytem Šumperk a M. S.,  podíl  o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, podíl o velikosti 
1/3 na p.p.č. 585/2 a podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/10, bytem  Šumperk  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

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

 
Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5700/10 MJP – prodej st.p.č. 4889 v k.ú. Šumperk, or. „Česká čtvrť“ ul. Blanická a 
Javoříčko směrem k zahrádkářské kolonii 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5236/10 ze dne 
13.5.2010 schválit prodej st.p.č. 4889 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující: L. a E. S., bytem  Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu 

práva do KN 
Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5701/10 MJP – prodej st.p.č. 3406 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže „Cihelna“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5234/10 ze dne 
13.5.2010 schválit prodej st.p.č. 3406 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
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- kupující: L. R.,  bytem  Australie 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu 

práva do KN 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5702/10 MJP  - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1645/1 a dalších v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Příčná u sběrného dvora 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.8.2008 do 28.8.2008 dle usnesení rady města č.2546/08 ze dne 
7.8.2008  a podle usnesení zastupitelstva města č. 779/08 ze dne 19.6.2008, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje  části p.p.č. 1645/1, dle 
GP díl „a“ p.p.č. 1645/1 o výměře 22 m2  a prodej části p.p.č. 1645/5, dle GP díl 
„b“ p.p.č. 1645/ o výměře 2 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod stavbou garáží  
- kupní cena u realizace příslibu prodeje, díl „a“ p.p.č. 1645/1: dána smlouvou o 

smlouvě budoucí kupní  obch 0045/2008...500,--Kč/m2, kupní cena dílu “b“ 
p.p.č. 1645/5..... 1.383,--Kč/m2  

- kupující: P. B.,  bytem   Vikýřovice, PSČ 78813 
- 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 
 

5703/10 MJP – příslib prodeje p.p.č. 584/2 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Nemocniční, naproti kamenictví 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.11.2008 do 23.11.2008  dle usnesení rady města číslo 2797/08 ze 
dne 30.10.2008 a od 17.5.2010 do 2.6.2010 dle usnesení rady města číslo 
5262/10 ze dne 13.5.2010 schválit vydání příslibu prodeje p.p.č. 584/2 o výměře 
106 m2, st.p.č. 912 o výměře 464 m2, p.p.č. 583/2 o výměře 403 m2 a části p.p.č. 
565/8 o výměře 143 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 565/8 o výměře 143 m2 vše v k.ú. 
Šumperk  za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod domem a zahrada k domu 
- kupní cena: st.p.č. 912 zastavěná část 105,--Kč/m2, nezastavěná část 300,--

Kč/m2, p.p.č. 584/2, 583/2 a část p.p.č. 565/8 ..........300,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny, nejpozději do   31.12.2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10% kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami 
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- budoucí kupující: E. CH.,  bytem  Staré Město pod Sněžníkem, PSČ 78832 
- budoucí kupující se zavazuje, že nejpozději do 31.12.2010 odstraní na vlastní 

náklady stavby postavené na p.p.č. 583/2 v k.ú, Šumperk, pokud nebudou 
stavby odstraněny, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupit  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5704/10 MJP – prodej p.p.č. 144/1 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. Bohdíkovská 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5264/10 ze dne 
13.5.2010 schválit prodej p.p.č. 144/1 o výměře 369 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 144/1 
o výměře 178 m2 a p.p.č. 144/1 o výměře 191 m2 vše  v k.ú. Horní Temenice,  za 
těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: S. a D. Z.,  díl „a“ p.p..č 144/1, bytem Šumperk a L. a A. R.,  p.p.č. 

144/1, bytem Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí  společně náklady na vyhotovení geometrického plánu a 

správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu práva do KN   
 
Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5705/10 MJP – prodej p.p.č. 1463/11 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže ul. Jesenická 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010  dle usnesení rady města 5489/10 ze dne 
24.6.2010 schválit prodej p.p.č. 1463/11 o výměře 4 m2, p.p.č. 1463/7 o výměře   
3 m2 a p.p.č. 1463/8 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: M. a L. W.  p.p.č. 1463/7, oba bytem Šumperk, O. a  J. H., 

p.p.č.1463/11, oba bytem Šumperk, V. a  L. B.,  p.p.č. 1463/8, oba bytem 
Šumperk 
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 

- kupující uhradí  společně náklady na vyhotovení geometrického plánu, 
jednotliví kupující 1.440,--Kč  a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za 
zápis vkladu práva do KN   

 
Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5706/10 MJP – prodej části p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperkk, or. zahrada k domu 
Revoluční 1153/49 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010  dle usnesení rady města 5488/10 ze dne 
24.6.2010 schválit prodej části p.p.č. 1450/7, dle GP p.p.č. 1450/32 o výměře      4 
m2  v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: J. L.,  podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1450/32, bytem Šumperk a M. S.,  

podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1450/32, bytem  Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí společně správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis 

vkladu práva do KN   
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5707/10 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk, křižovatka ul. Revoluční, 
Chodská 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13. 9. 2007,  usnesení ZM č. 
716/08 ze dne 24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1017/09 ze dne 29.01.2009 a 
usnesení ZM č. 1360/09 ze dne 17.9.2009, kterými bylo schváleno vydání p říslibu 
prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk,  spočívající v prodloužení předložení 
potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního povolení, a to z data  30.9.2010 
na nově stanovený termín 31.5. 2011, pokud nebude k nově stanovenému datu 
předloženo povolení v souladu se stavebním zákonem, využije budoucí 
prodávající sjednaného práva a od smlouvy v plném rozsahu odstoupí, bez nároku 
na kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací.   
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Dále se stanovuje: 
- nepožadovat  sjednanou smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý započatý 

měsíc nesplnění předložení stavebního povolení nebo potvrzeného ohlášení z 
důvodu překážky výstavby, a to vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, 
Šumperk 

- doplnění čl. IV. odst. 4 takto:  k datu 31.12.2012 bude stavba rodinného domu 
povolena k užívání    

- změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní označená jako obch 49/2007, doplněná dodatkem ze dne 30.06.2008,  
dodatkem ze dne 23.04.2009 a dodatkem ze dne 12.10.2009 

- ostatní podmínky sjednané ve smlouvě obch 49/2007 zůstávají beze změny 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5708/10 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/15/05/Foj  

schvaluje 
uzavření dohody ke dni 31.10.2010 o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. VBb/15/05/Foj  ze dne  5.8.2005, kterou se město 
Šumperk jako budoucí povinný z věcného břemene zavázalo ke zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu  uložení a správy zemní 
kabelové přípojky NN přes p.p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk ve prospěch pana J. S.,  
bytem Nový Malín, PSČ 788 03, jako budoucího oprávněného z věcného 
břemene, pro bezpředmětnost.  
Záloha za věcné břemeno ve výši 1.440,--Kč bude vrácena oprávněnému do 14 
dnů ode dne uzavření dohody. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5709/10 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Jesenická 1819/61, 
Šumperk 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 
18.10.1993, kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem  Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., 
okresní organizace, se sídlem Jesenická 1819/61, Šumperk, IČ 00442755. 
- předmět nájmu:  nebytový prostor v budově Jesenická 1819/61, Šumperk, 

označený jako kancelář o  podlahové ploše 27 m²  
- způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 30.11.2010 
 

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5710/10 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s M. a M. H.,  
oba bytem Šumperk, bývalými nájemci obecního bytu číslo 19 na adrese 
Jesenická 1763/55 v Šumperku na dlužnou částku 78.179,--Kč, a to za podmínek: 
délka splatnosti    36 měsíců 
datum splátky    25. kalendářní den měsíce 
měsíční splátka    min. 2.180,--Kč 
Nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5711/10 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s J. Š.,  bytem 
Šumperk, bývalým nájemcem obecního bytu číslo 13 na adrese Temenická 
2795/109 v Šumperku na dlužnou částku           192.262,--Kč, a to za podmínek: 
Délka splatnosti    60 měsíců 
Datum splátky    25. kalendářní den měsíce 
Měsíční splátka    min. 3.210,--Kč 
Nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5712/10 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

doporučuje ZM 
s účinností od 1.10.2010 uzavírat v působnosti majetkoprávního odboru 
s podpisem starosty dohody o uznání dluhu a splátkové kalendá ře s nájemci 
obecních bytů – dlužníky nájemného a služeb spojených s užíváním obecního 
bytu, a to za následujících podmínek: 
Dlužná částka   od 50.001,--Kč do 100.000,--Kč 
Délka splatnosti   do 36 měsíců 
Datum splátky   25. kalendářní den měsíce 
Pohledávka nebyla dosud předána k soudnímu vymáhání. 
Dlužník není evidován v insolvenčním rejstříku. 
Nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5713/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes pozemek ve ZJE původ PK 
p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice, or. ul. Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327  v k.ú. Horní 
Temenice  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou částku ve 

výši  2.200,--Kč včetně DPH,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. 
RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č. 797-286/2009 a činí  4.620,--Kč 
včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  doplatek  ve výši  
2.420,--Kč, doplatek  bude uhrazen straně povinné z věcného břemene do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  před podáním 
návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č.  797-286/2009 

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

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

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5714/10 MJP – 1. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 – změna užívání služebního bytu 

schvaluje 
změnu užívání služebního bytu v 1 a 2.NP budovy č.p. 974 na pozemku st.p.č. 
569  v k. ú.  Šumperk, obec Šumperk, or.označení Dr.E.Beneše 1 na nebytové 
prostory. 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5715/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 5511/10 ze dne 24.6.2010 

ruší  
usnesení RM č. 5511/10 ze dne 24.6.2010, týkající se změny užívání služebního 
bytu ve 4.NP budovy č.p. 267 na pozemku st.p.č. 552  v k. ú.  Šumperk, obec 
Šumperk, or.označení Žerotínona 11 na nebytové prostory pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5716/10 MJP – Jeremenkova 19, Šumperk – oprava střechy, dodatek k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0017/2010 ze dne 9.8.2010 na akci 
„Jeremenkova 19, Šumperk – oprava střechy“ uzavřené s firmou TESLICE CZ 
s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, Vsetín, PSČ 755 01, IČ 27775003, rozšíření 
předmětu díla o  dodávku nového okapového systému. Z důvodu provádění těchto 
prací dojde ke zvýšení ceny díla z částky 764.893,--Kč včetně DPH na celkovou 
částku 835.855,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5717/10 MJP – zveřejnění podílu o velikosti 7394/10000 na st.p.č. 188/4 v k.ú. 
Šumperk, or. ozn. 17. listopadu 7 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl o velikosti 7394/10000 na st.p.č. 188/4 
v k.ú. Šumperk: 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5718/10 MJP – změna usnesení ZM č. 873/09 ze dne 11.9.2008 ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29.1.2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18.6.2009, or. 
výstavba při ul. Hrubínově 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 873/09 ze dne 11.9.2008,  ve znění usn. ZM č. 
1027/09   ze dne 29.1.2009 a usn. ZM č. 1270/09 ze dne 18.6.2009, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, spočívající: 
- prodloužení předložení pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu 

inženýrských sítí, komunikace a chodníků z termínu  do jednoho roku od nabytí 
vlastnického práva k  pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, 
vše v k.ú. Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 30.9.2010 na termín do 
31.12.2010, včetně sjednaného  práva odstoupení od smlouvy vázané k datu 
předložení  pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí, 
komunikace a chodníků 

- dojde k posunutí  termínu dokončení výstavby inženýrských sítí, komunikace a 
chodníků z termínu do 31.12.2010, na nově stanovený termín 31.12.2011  

- budoucí kupující ze smlouvy obch 0036/2008/Vr REAL SYSTEM 
DEVELOPMENT a.s. se sídlem Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice PSČ 
10900, IČ 28374363 v případě, pokud nebudou inženýrské sítě, komunikace a 
chodníky kolaudovány  k datu 31.12.2011, je povinen uhradit sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč 

- dojde k posunutí termínu plnění budoucího kupujícího s vlastníky pozemků 
pracovně nazvané „Nad vyhlídkou“, kdy z termínu do 6 měsíců od nabytí 
vlastnického práva k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, 
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vše v k.ú. Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 31.3.2010 na nově 
stanovený termín  do 31.12.2010 s podmínkou budoucího kupujícího p ředložit 
k datu 31.1.2011 listiny prokazující vyjádření nesouhlasu podílet se na 
výstavbě inženýrských sítí a komunikačního napojení lokality „ Nad vyhlídkou“  
(výstavba nad ulicí Nezvalovou) 

 
Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08  ve znění usn. ZM č. 1027/09   
ze dne 29.1.2009 a usn. ZM č. 1270/09 ze dne 18.6.2009, neuvedená v tomto 
usnesení, zůstávají nezměněny. Změna usnesení bude sjednána dodatkem č. 3 
ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 0036/2008/Vr. Dodatek 
bude uzavřen společně se smlouvou s právem provést stavbu inženýrských sítí a 
komunikačního napojení. Pokud nebude tato smlouva uzavřena do 31.10.2010, 
bude toto usnesení zrušeno. 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5719/10 MJP – smlouva o zřízení o věcného břemene přes p.p.č. 1845/134 a p.p.č. 
2136 v k.ú. Šumperk, or. ul. Kranichova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  p.p.č.  1845/134  a p.p.č. 2136 v k.ú. Šumperk  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou částku ve 

výši  5.280,--Kč včetně DPH,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. 
RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č.5681-12/2010 a činí  5.419,--Kč 
včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  doplatek  ve výši  
139,--Kč, doplatek  bude uhrazen straně povinné z věcného břemene do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  před podáním 
návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č.  5681-12/2010 

- 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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5720/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Pod Vodárnou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  p.p.č.  1845/9 v k.ú. Šumperk  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno částku ve výši 

3.806,--Kč včetně DPH,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č.5743 – 129/2010, částka  bude 
uhrazena straně povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o zřízení věcného břemene  před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č.  5743 – 129/2010 

- 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: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5721/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 920/3 v k.ú. Dolní 
Temenice, or. ul. Sládkova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  p.p.č.  920/3 v k.ú. Dolní Temenice  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou částku ve 

výši  550,--Kč včetně DPH,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM 
č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č.770-128/2010 a činí 242,--Kč včetně  
DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  přeplatek  ve výši  308,-- 
Kč, přeplatek  bude vrácen straně oprávněné z věcného břemene do 30 dnů 
ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  před podáním návrhu 
na vklad do KN 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č.  770-128/2010 

- 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: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5722/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 107/9 a pozemek ve 
ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Bohdíkovská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
splaškové kanalizační, vodovodní a plynové přípojky přes  p.p.č.  107/9 a 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. Horní Temenice  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: 
M. V.,  bytem  Šumperk 
P. V.,  bytem  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávnění z  věcného břemene uhradili za věcné břemeno zálohovou částku ve 

výši  450,--Kč,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č.813-96/2010 a  činí  190,--Kč včetně  
DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  přeplatek ve výši  260,-- 
Kč, přeplatek  bude vrácen straně oprávněné z věcného břemene do 30 dnů 
ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  před podáním návrhu 
na vklad do KN 

- oprávnění z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v 
pěti  vyhotoveních  GP č.  813-96/2010 

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

- oprávnění 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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5723/10 MJP – změna usnesení ZM č. 1488/10 ze dne 28.1.2010 – prodej Zábřežská 
lesní, lesní školka směr Nový Malín  

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1488/10 ze dne 28.1.2010,  kterým byl schválen 
prodej p.p.č. 1371/1, p.p.č. 1371/2, st.p.č. 3858/3, st.p.č. 3858/1 a st.p.č. 5926 vše  
v k.ú. Šumperk,  spočívající v doplnění způsobu úhrady kupní ceny takto: kupní 
cena bude hrazena ve 3 splátkách k datu 30.9.2010, 31.10.2010 a 30.11.2010 
Dále se stanovuje: 
- pokud nebude uhrazena kupní cena nejpozději k datu 10.12.2010, sjednává si 

prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit  a řešit majetkoprávní 
vypořádání soudní cestou 

       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5724/10 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, or. ul. K. H. Máchy, 
křižovatka s ul. Bezručovou 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010  dle usnesení rady města 5312/10 ze dne 
13.5.2010 schválit vydání příslibu prodeje  p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2  v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, od kupní ceny celkem se odečte za každé sjednané 

věcné břemeno 6.000,--Kč včetně DPH,  kupní cena bude uhrazena nejpozději 
do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické 
právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do   
31.12.2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10% kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena stanovená 
splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V p řípadě 
uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího   se 
zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající  ze smlouvy, 
uzavřít s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí prodej 
podílu pozemku, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující: B. K.,  podíl o velikosti 175/1000, B. M.,  podíl o velikosti 
177/1000, V. a L. R.,  podíl o velikosti 149/1000,  všichni bytem  Šumperk, L. a 
S. H.,  podíl o velikosti 174/1000, oba bytem Ramzová, Ostružná, PSČ 78825, 
O. P.,  podíl o velikosti 159/1000, bytem  Šumperk, M. a M. R.,  podíl o velikosti 
166/1000, oba bytem  Šumperk 
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- budoucí kupující se společně zavazují, že uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní souhlasí, aby paní B. M. a O. P. si na své náklady nechali 
zaměřit pozemky pod stávajícími stavbami, přičemž tato plocha nenavýší 
sjednaný podíl stanovený  těmto  jednotlivým budoucím kupujícím  k  
odkoupení  p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, dále se budoucí kupující zavazují, 
že souhlasí s tím, aby M. a M. R.   si na své náklady nechali zaměřit pozemek 
na budoucí výstavbu garáže s tím, že tato plocha nenavýší  jim sjednaný podíl 
k odkoupení p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk  a dále budoucí kupující souhlasí s 
výstavbou samotného vjezdu z ul. Bezručovy k nemovitosti na st.p.č.5218 v 
k.ú. Šumperk za podmínky, že vjezd bude vybudován B. K.,   jakožto 
vlastníkem objektu na st.p.č. 5218 v k.ú. Šumperk, výhradně na její náklady. 
Paní K.  vybudování nového vjezdu na p.p.č. 1314/16 v k.ú. Šumperk je 
povinna předložit ke schválení odboru majetkoprávnímu, po předchozím 
odsouhlasení způsobu řešení vjezdu všemi budoucími kupujícími   

- budoucí prodávající se zavazuje, že v případě dodatečného povolení staveb 
nebo výstavby nové garáže  sjedná s budoucími kupujícími smlouvu s právem 
provést stavbu podle § 51 OZ, dále se zavazuje, že pokud bude odsouhlasen 
budoucími kupujícími vjezd ke stavbě na st.p.č. 5218 v k.ú. Šumperk, sjedná s 
vlastníkem stavby na st.p.č. 5218 v k.ú. Šumperk smlouvu s právem provést 
stavbu podle § 51 OZ   

- budoucí kupující berou na vědomí, že v průběhu splátkování kupní ceny bude 
na p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk sjednáno věcné břemeno vstupu a vjezdu k 
nemovitostem na st.p.č. 5699 a st.p.č. 5219 vše v k.ú. Šumperk, kde  vlastníci 
těchto staveb nejsou vlastníky bytových jednotek v domě K.H.Máchy 900/15 
Šumperk. Věcné břemeno bude uzavřeno s podmínkou úhrady nákladů na 
úpravu zpevněné plochy sloužící k vjezdu ze strany oprávněných v z věcného 
břemene a to podílem stanoveným podle počtu vlastníků bytových jednotek v 
domě K.H.Máchy 900/15, Šumperk a oprávněných z věcného břemene 

- budoucí kupující se zavazují že do 31.12.2011 provedou opravu stávajícího 
oplocení v délce 14 m od hranice p.p.č. 1316/13 v k.ú. Šumperk při ul. 
Bezručově, pokud bude oplocení v termínu opraveno, zavazuje se budoucí 
prodávající, že uzná slevu z kupní ceny ve výši 30.000,--Kč, která bude 
přiznána sjednaným dodatkem ke smlouvě budoucí kupní a odečtena od kupní 
ceny jako celku a přiznána budoucím kupujícím podílem staveným při prodeji 
p.p.č. 1316/14 k.ú. Šumperk. Pokud bude oplocení řešeno jiným způsobem 
než nahrazením stávajícího oplocení, bude o  výši slevy jednáno samostatně   
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5725/10 MJP – soudní spor město Šumperk x V. D.  o částku 29.403,--Kč 
s příslušenstvím 

doporučuje ZM 
schválit po uhrazení úroku z prodlení v celkové výši 40.000,--Kč, nákladů 
předcházejícího soudního řízení ve výši 10.190,--Kč a nákladů exekučního řízení  
povinným V. D.  přistoupení k zastavení exekučního řízení proti povinnému V. D., 
vedeného exekutorským úřadem Jeseník pod sp. zn. 014 EX 4452/08.  
 
       Termín: 16.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5726/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes st.p.č. 
188/3 a p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk, or. ul. 17. listopadu 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy plynové 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 

plynové přípojky zálohu ve výši  4.320,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena 
na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

- plynové potrubí bude vedeno ve výkopu společně s vodovodní přípojkou, na 
kterou bylo přijato usnesení RM 5515/10 dne 24.6.2010 

- 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 informováni o započetí stavebních prací minimálně 
14 dnů předem  

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5727/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
st.p.č. 188/3 a p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk, or. ul. 17. listopadu 

schvaluje 
uzavření smlouvy 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, 
vydá souhlas s právem uložení plynové přípojky přes jmenované pozemky, a to 
pro stavebníka A J. , bytem  Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
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Stavebník: 
A. 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 
 

5728/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  2109 v k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení splaškové kanalizační  přípojky přes jmenovaný pozemek,  pro 
stavebníka A. N. L.,  bytem  Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
A. N. L.,  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 
- stavebník dodrží podmínky odboru RÚI 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5729/10 MJP – návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM  
přeřadit objekt Jesenická 1819/61, Šumperk situovaný na pozemku st.p. č. 2136 
v k.ú. Šumperk ze seznamu majetku určeného k ponechání v majetku města 
Šumperka do seznamu majetku města Šumperka určeného k prodeji a schválit 
změnu přílohy č. I „Seznam majetku určeného k ponechání v majetku města“ a 
přílohy č.II „Seznam majetku určeného k prodeji“. Současně schválit rozdělení 
objektu na jednotkový dům v souladu se zák.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Termín: 16.09.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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5730/10 MJP – návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka  

doporučuje ZM     
schválit kupní cenu pro prodej nebytových prostor v objektu Jesenická 1819/61, 
Šumperk 7.000,--Kč/m2 pro  plochu určenou k podnikání a 3.000,-Kč/m2 pro 
společné zázemí k nebytovému prostoru v případě odkoupení nebytového 
prostoru nájemcem v I.NP. 
 
V případě prodeje nebytových prostor formou veřejného výběrového řízení jako 
vyvolávací cena pro I.NP 7.000,--Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 3.000,--
Kč/m2 pro společné zázemí k nebytovému prostoru a ve II. NP 5.000,--Kč/m2 pro 
plochu určenou k podnikání a 3.000,--Kč/m2 pro společné zázemí k nebytovému 
prostoru. 

Termín: 16.09.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

5731/10 MJP – návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM     
přeřadit objekt Gen.Krátkého 2759/3A, Šumperk, situovaný na pozemku st.p. č. 
1782/2 v k.ú. Šumperk ze seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 
města Šumperka do seznamu majetku města Šumperka určeného k prodeji a 
schválit změnu přílohy č. I „Seznam majetku určeného k ponechání v majetku 
města“ a přílohy č.II „Seznam majetku určeného k prodeji“. 
 

Termín: 16.09.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

5732/10 MJP – návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM     
schválit prodej objektu Gen.Krátkého 2759/3A, Šumperk jako celku formou 
veřejného výběrového řízení s vyvolávací kupní cenou dle znaleckého posudku. 
 

Termín: 16.09.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

5733/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 166/3, dle GP zak. č. 5787-127/2010 díl 
„a“ a p.p.č. 166/3 v k.ú. Šumperk, or. pod objektem BOTAXU a dalších 
spoluvlastníků 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 166/3 o výměře 59 m2, dle GP zak.č. 
5787-127/2010 díl „a“ p.p.č. 166/3 o výměře 59 m2   v k.ú. Šumperk, za podmínek:   
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kupní cena: 1.200,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu 

práva do KN 
 

       Termín: 15.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5734/10 MJP – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. VBb/0052/2009/Foj, or. ul. 
Revoluční 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0052/2009/Foj, jehož předmětem bude uložení a správa vodovodní, 
splaškové kanalizační a plynové přípojky přes st.p.č.  751/4 v k.ú. Šumperk 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
K. R.,  bytem  Šumperk 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 1  ke smlouvě č. VBb/0052/2009/Foj: 
- budoucí oprávněný nebude hradit zálohovou částku za věcné břemeno 
- částka za věcné břemeno bude uhrazena po realizaci stavby přípojek straně 

povinné z věcného břemene (vlastníci domu čp. 1371   na pozemku  st. p.č. 
751/1v k.ú. Šumperk)  dle usn. RM č. 3568/09  ze dne 16.04.2009  
 

       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5735/10 MJP – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. VBb/28/07/Foj, or. ul. Žerotínova 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/28/07/Foj, jehož předmětem budou 
- nové podmínky pro uložení plynového vedení do p.p.č. 1168/2 v k.ú. Šumperk 
v místě nově rekonstruované autobusové zastávky MHD – or. naproti objektu na 
st. p.č. 1918 v k.ú. Šumperk 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem  Plynární 420/3, Ostrava -  Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 27768961 
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Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/28/07/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ a.s., které 

budou nedílnou součástí Dodatku č. 2 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky odboru RÚI: 

- nedojde k dotčení autobusového zálivu, dotčené pozemky včetně nově 
zbudovaného chodníku budou uvedeny do stávajícího stavu 

- investor akce (EKOZIS spol.s.r.o.) převezme  záruku 5 let na veškeré práce 
související s dotčením části p.č. 1168/2 v k.ú. Šumperk nově vybudovaného 
chodníku ze zámkové dlažby od dokončení vlastní akce (termín max. do 
prosince 2010) 

- dotčený pozemek bude protokolárně předán jak před zahájením tak po 
ukončení prací mezi investorem, Podniky města Šumperka, a.s., a odborem 
RÚI 

- pokud nebude akce v daném termínu dokončena a předána odboru RÚI, 
nebo dojde k poškození zálivu, chodníku, nebo jiné rekonstruované části 
zhotovitelem, bude investorem  městu uhrazena vzniklá škoda ve výši 
nákladů vyplývající z fakturace  
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5736/10 MJP – oprava usnesení RM č. 5625/10 – zveřejnění záměru města 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5625/10 ke 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. 
V nadpisu usnesení č. 5625/10 je chybně uvedeno zveřejnění záměru prodat, 
správně má být zveřejnění záměru darovat. 
 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5737/10 Opatření k nápravě na základě výsledku veřejnoprávní kontroly na místě 
konané u TJ Šumperk, Žerotínova 55 

schvaluje 
uložit odvod do rozpočtu města poskytnuté veřejné finanční podpory v roce 2009 
na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu – grant 
„Kanoistické závody Šumperské sjezdy“ ve výši 4.000,--Kč na ceny u TJ Šumperk, 
Žerotínova 55, IČ 14617790, a to z důvodu porušení Podmínek pro poskytování 
grantů z rozpočtu města Šumperka z položky „granty a dotace 2009“. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5738/10 Opatření k nápravě na základě výsledku veřejnoprávní kontroly na místě 
konané u TJ Šumperk, Žerotínova 55 

schvaluje 
neuplatnit sankci stanovenou v článku VIII. Smlouvy o poskytnutí grantu 
z rozpočtu města Šumperka na rok 2009 ze dne 6.4.2009 a v Podmínkách pro 
poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka z položky „granty a dotace 2009“, 
a to že příjemci nebude poskytnut grant po dobu následujících t ří let. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

5739/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- I. K.  k bytu č. 106 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk,  o velikosti kk+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5740/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- B. Š.  k bytu č. 9 na ulici Gagarinově 2377/13, Šumperk,   o velikosti 1+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5741/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- Š. D.  k bytu č. 8 na ulici Temenické 2795/109, Šumperk, o velikosti 2+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.10.2010 do 30.9.2011 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5742/10 Vybavení služebního vozidla MP výstražným zařízením 

schvaluje 
vybavení vozidla městské policie Škoda Fabia Combi RZ: 2M3 5553 zvláštním 
zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré 
barvy. 
       Termín: 09.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

5743/10 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 16.09.2010 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                    1. místostarosta  

 
 

 

  

 
 



      Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo XII.
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Daňové příjmy -1 000
125/XII    - za správní poplatky dopravy -1 000 snížení rozpočtu

Nedaňové příjmy 2 720
126/XII Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC 51 přeplatky sociálních dávek 
127/XII Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI 11 prodej projektové dokumentace, sankční platba
128/XII Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP 124 soudní poplatky z vymáhání pohledávek
129/XII Ostatní příjmy a sankční poplatky kancelář TAJ 64 vratky za neuskutečněná  školení 
130/XII ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní 727 ZŠ Sluneční a ZŠ Vrchlického uložený odvod
131/XII Věcná břemena budoucí 500 navýšení 
132/XII Pronájmy pozemků 800 navýšení
133/XII Přijatá pojistná plnění 367 dle skutečnosti
134/XII Pronájem Nemocnice s.r.o. 76 navýšení o inflaci
135/XII Zálohy na energie byty 660 z přeplatků roku 2009
136/XII Zálohy na energie nebytové prostory 890 z přeplatků roku 2009
137/XII Přeplatky energií a služeb rok 2009 -1 550 přesun na byty a nebyty

Ostatní neinvestiční transfery 393
138/XII MZ ČR odborný lesní hospodář 296 účelová dotace 296.400,--Kč UZ 29008
139/XII MZ ČR lesní hospodářské osnovy 97 účelová dotace 97.163,--Kč UZ 29516

PŘÍJMY CELKEM 2 113

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

Odbor majetkoprávní 69
140/XII Nemocnice s.r.o. - plán oprav 69 navýšení o inflaci

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 727
141/XII      -  ZŠ Sluneční  p.o. 550 navýšení příspěvku na odpisy movitého majetku
142/XII      -  ZŠ Vrchlického  p.o. 177 navýšení příspěvku na odpisy movitého majetku
143/XII      - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 54 na knihu "expozice čarodějnických procesů"
144/XII Kulturní akce města, propagace -54 přesun na Sdružení

Odbor sociálních věcí 0
145/XII      - terapeutická skupina a tábor -80
146/XII Prevence kriminality 80

Odbor RÚI 0
147/XII ZŠ a MŠ drobné investice -890 úspora, přesun na ZŠ a MŠ
148/XII Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 750 klimatizace tělocvičny
149/XII MŠ Pohádka p.o. 140 oprava střechy

VÝDAJE CELKEM 796
PŘÍJMY - VÝDAJE 1 317


