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Spis.zn.: 96583/2010 

Č.j. 100045/2010 
            

U S N E S E N Í  

ze 104. schůze rady města Šumperka ze dne 30.09.2010. 
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. 
 

5744/10 Opatření č. 11/2010 o oběhu účetních dokladů 

bere na vědomí  
Opatření č. 11/2010 o oběhu účetních dokladů. 
 

5745/10 Inventarizace majetku 

schvaluje 
- složení hlavní inventarizační komise 
- provedení mimořádné inventarizace SVV sklad (SU112) a ceniny (stravenky) 

k 30.09.2010 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5746/10 Inventarizace majetku 

schvaluje 
provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2010. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5747/10 Inventarizace majetku 

schvaluje 
provedení inventarizace závazků k 31.12.2010. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5748/10 Inventarizace majetku 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi jmenovat dílčí inventarizační skupiny. 
 
       Termín: 26.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5749/10 Inventarizace majetku 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit 
radě města Šumperka k projednání. 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

5750/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2010: 
příjmy ve výši            646 tis. Kč 
výdaje ve výši         1.821 tis. Kč 
 
příjmy celkem    795.805 tis. Kč 
výdaje celkem     754.067 tis. Kč 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5751/10 Rozpracování usnesení ZM č. 1869/10 

ukládá 
vedoucí odboru FAP začlenit dotaci pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 
14617790, ve výši 685 tis. Kč do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2011. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5752/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s  § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu 
v celkové výši 110 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5753/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s  § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na 
financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravy sociálního zařízení v celkové výši do 240 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5754/10 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, v souladu 
s § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 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 domu dětí v celkové výši do 60 
tis. Kč.  
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5755/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění,  dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
262.609,--Kč. 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5756/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČ 60801085, v souladu s § 31 
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 4.600,--Kč.  
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5757/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6,  IČ 65496604, v souladu s § 31 odst. 
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění,  dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 
majetku ve výši 6.000,--Kč.  
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5758/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3,  IČ 00851400, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění,  dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
201.235,--Kč.  
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5759/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, v souladu 
s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a 
nehmotného majetku, a to snížení ve výši 19.492,--Kč.  
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5760/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odvod do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů 
navýšení příspěvku ZŠ Šumavská 221, IČ 0852287 ve výši 262.609,--Kč a na 
straně příjmů o uložený odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Šumperk, Šumavská 
21, IČ 00852287 ve výši 262.609,--Kč. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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5761/10 Příspěvková organizace města Šumperka – odvod do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21,  IČ 00852287, odvod finančních 
prostředků ve výši 262.609,--Kč do rozpočtu zřizovatele, dle § 28 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

5762/10 Změna organizace školního roku 2010/2011 na základních školách ve městě 
Šumperk 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2010/2011 na ZŠ Šumperk, Dr. E. 
Beneše 974/1, IČ 00852295, ZŠ Šumperk, Sluneční 2692/38, IČ 00852864, ZŠ 
Šumperk, Vrchlického 1846/22, IČ 60339381 a ZŠ Šumperk, Šumavská 1915/21, 
IČ 00852287. 
 
 

5763/10 Expozice Čarodějnické procesy – změna provozní doby 

ruší 
usnesení RM č. 4420/09 ze dne 8.10.2009 (provozní doba expozice Čarodějnické 
procesy). 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5764/10 Expozice Čarodějnické procesy – změna provozní doby 

schvaluje 
provozní dobu expozice Čarodějnické procesy: 
červen, září  PO – NE   09:00 – 15:00 hodin 
červenec, srpen PO – NE    09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin 
Mimo letní sezónu bude expozice otevřena pouze po předchozí objednávce. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5765/10 Ceny města Šumperka za rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen 
města Šumperka za rok 2010. 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5766/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše – dodatek č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 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 maximální výše 221.491,--Kč včetně 
DPH (cena díla se nemění, zůstává dle SOD 27.070.422,--Kč včetně DPH).  
 
       Termín: 30.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5767/10 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
vypsání otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na zhotovitele stavby „Středisko ekologické výchovy Švagrov“. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5768/10 Vyřazení marných projektů z majetku 

schvaluje 
účetní odpis marných projektů v celkové hodnotě 1.627.003,90 Kč dle 
předloženého materiálu. 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

5769/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 3104/09, 4057/09, 4586/09, 4777/10, 4826/10, 4942/10, 
5067/10, 5069/10, 5172/10, 5278/10, 5362/10, 5378/10, 5379/10, 5380/10, 
5387/10, 5406/10, 5431/10, 5433/10, 5452/10, 5461/10, 5462/10, 5467/10, 
5468/10, 5481/10, 5485/10, 5486/10, 5487/10, 5491/10, 5492/10, 5494/10, 
5495/10, 5497/10, 5498/10, 5499/10, 5511/10, 5513/10, 5514/10, 5515/10, 
5516/10, 5517/10, 5518/10, 5519/10, 5520/10, 5522/10, 5523/10, 5527/10, 



RM 104 – 30.09.2010 

 
7 

5534/10, 5540/10, 5562/10, 5564/10, 5566/10, 5567/10, 5568/10, 5569/10, 
5570/10, 5571/10, 5572/10, 5574/10, 5575/10, 5576/10, 5577/10, 5579/10, 
5583/10, 5584/10, 5585/10, 5586/10, 5588/10, 5589/10, 5590/10, 5591/10, 
5592/10, 5595/10, 5596/10, 5597/10, 5598/10, 5613/10, 5614/10, 5615/10, 
5616/10, 5619/10, 5620/10, 5621/10, 5622/10, 5623/10, 5625/10, 5626/10, 
5627/10, 5630/10, 5631/10, 5632/10, 5634/10, 5635/10, 5636/10, 5637/10, 
5638/10, 5639/10, 5640/10, 5643/10, 5644/10, 5648/10, 5649/10, 5650/10, 
5652/10, 5653/10, 5654/10, 5655/10, 5656/10, 5659/10, 5662/10, 5663/10, 
5667/10, 5669/10, 5671/10, 5674/10, 5675/10, 5676/10, 5680/10, 5681/10, 
5682/10, 5683/10, 5684/10, 5686/10, 5687/10, 5690/10, 5691/10, 5692/10, 
5693/10, 5694/10, 5696/10, 5697/10, 5698/10, 5699/10, 5700/10, 5701/10, 
5702/10, 5703/10, 5704/10, 5705/10, 5706/10, 5707/10, 5710/10, 5711/10, 
5712/10, 5715/10, 5716/10, 5717/10, 5718/10, 5723/10, 5724/10, 5725/10, 
5729/10, 5730/10, 5731/10, 5732/10, 5733/10, 5736/10, 5740/10, 5741/10, 
5742/10,   5563/10,   5657/10,   5685/10,   5385/10,   5560/10. 
 
 

5770/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4494/09  do 11.11.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová 
4824/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4825/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4833/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
4834/10  do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5033/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5034/10  do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5386/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5427/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5432/10  do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5484/10 do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5533/10 do 11.11.2010   Zodpovídá. Ing. Répalová 
5658/10 do 11.11.2010  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
5668/10 do 11.11.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová 
5688/10 do 11.11.2010  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
5695/10  do 11.11.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5771/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení části usnesení RM č. 5385/10 

ruší 
usnesení RM č. 5385/10 v části týkající se výpovědi nájmu bytu č. 62 na ulici 
Kmochově 2322/2 v Šumperku L. S.  
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5772/10 Plán zimní údržby 2010/2011 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2010/2011 dle projednaného návrhu PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

5773/10 MJP - smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Svatováclavská 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  p.p.č. 1257/88  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: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno finanční 

částku ve výši  1.562,--Kč včetně DPH,  částka je vypočtena na základě usn. 
RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009 a GP č. 5713-88/2010 částka bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5713-88/2010 

- 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 

 

5774/10 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Nezvalova 

schvaluje 
nájem části pozemku p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk o výměře 18 m2, za těchto 
podmínek: 
- účel nájmu: pozemek pod stavbou chodníku 
- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 

Praha, Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, IČ 45797072  
- nájemce: město Šumperk,  nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461 
- doba nájmu: neurčitá od  1.11.2010 

       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5775/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes  p.p.č. 1845/134   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: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši 220,--Kč včetně DPH,  skutečná částka  za věcné břemeno činí 
289,--Kč včetně DPH a je vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 
16.04.2009 a GP č. 5784-110/2010, rozdíl mezi skutečnou a zálohovou 
částkou činí doplatek ve výši 69,--Kč,  částka bude uhrazena do 30 dnů ode 
dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5784-110/2010, 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 

 

5776/10 MJP – prodej části st.p.č. 1670, dle GP zak. č. 5738-63/2010 st.p.č. 1670/1 
v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod domem Krapkova 914/2, Šumperk  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5219/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej části st.p.č. 1670, dle GP zak.č. 5738-63/2010 
st.p.č.1670/1 o výměře 181 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: L. a L. G.,  podíl ve výši 2105/10000, Z. a L. H.   podíl ve výši 

2012/10000, A. P.,   podíl ve výši 2097/10000, M. Š., podíl ve výši 1140/10000, 
M. Š. , podíl ve výši 1399/10000, M. Z.,  podíl ve výši 1247/10000, všichni 
bytem  Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
byla  ze st.p.č. 1670 v k.ú. Šumperk oddělena zastavěná část pozemku pod 
domem  
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5777/10 MJP – prodej st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010, dle usnesení rady města 5232/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej  st.p.č. 294/3 o výměře 213 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: J. H.,  podíl ve výši 428/10000, V. H.,  podíl ve výši 503/10000,  L. K., 

podíl ve výši 424/10000, J. a  A. K.,  podíl ve výši 497/10000, P. a M. K.,  podíl 
ve výši 501/10000, J. L.,  podíl ve výši 504/10000, R. a S. M.,  podíl ve výši 
495/10000, J. M., podíl ve výši 504/10000, Z. a P. M., podíl ve výši 425/10000, 
B. O., podíl ve výši, 500/10000, A. P.,  podíl ve výši 504/10000, K. S. , podíl ve 
výši 429/10000, M. a E. T.,  podíl ve výši 508/10000, P. V.,  podíl ve výši 
503/10000, S. V.,  podíl ve výši 496/10000, všichni bytem Šumperk, J. H.,  
podíl ve výši 426/10000, bytem Kunčice, Staré Město, PSČ 78832, M. J.,   
podíl ve výši 427/10000, bytem  Šumperk, J. K., podíl ve výši 500/10000, 
bytem Prostějov, PSČ 79601, J. P.,  podíl ve výši 495/10000, bytem  Šumperk 
a L. S.,  podíl ve výši 500/10000, bytem Brno, Líšeň, PSČ 62800 

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

       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5778/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní 
Temenice, or. pozemek pod domem Gagarinova 2389/19, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č.  294/3     
o výměře cca 9,18 m2, odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu 431/10000 
na pozemku stavební parcela č. 294/3 o celkové výměře 213 m2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: B. Š.,  Šumperk 
Účel nájmu: pozemek pod domem Gagarinova 2389/19, Šumperk 
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok.  
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 
dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 10.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5779/10 MJP – prodej části st.p.č. 1982, dle GP zak. č. 5735-60B/2010 st.p.č.  1982/1 
v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod domem J. z Poděbrad 1714/59B, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5229/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej  části st.p.č. 1982, dle GP zak.č. 5735-60B/2010  st.p.č. 
1982/1 o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: E. D.,  podíl ve výši 113/1000, R. D.,   podíl ve výši 111/1000, F. a L. 

H.,   podíl ve výši 115/1000, V. a A. K.,  podíl ve výši 111/1000, B. P.,  podíl ve 
výši 115/1000, F. a   J. P.,  podíl ve výši 154/1000, J. P.,  podíl ve výši 48/1000 
a  J. P.,  podíl ve výši 115/1000, všichni bytem Šumperk a  A. P.,  podíl ve výši 
118/1000, bytem  Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5780/10 MJP – prodej části st.p.č. 1981, dle GP zak. č. 5735-60A/2010 st.p.č. 1981/1 
v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod domem J. z Poděbrad 1713/59A, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5228/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej části st.p.č. 1981, dle GP zak.č. 5738-63/2010 st.p.č. 
1981/1 o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: O. Č., podíl ve výši 116/1000, M. a  J. D. , podíl ve výši 120/1000, A. a 

A. K.,  podíl v výši 116/1000, M. L.,  podíl ve výši 109/1000, M. M.,  podíl ve 
výši 109/1000, J. P.,  podíl ve výši 111/1000, V. P.,  podíl ve výši 114/1000 a P. 
Š.,  podíl ve výši 155/1000, všichni bytem Šumperk a M. F.,  podíl ve výši 
50/1000, bytem  Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5781/10 MJP – prodej st.p.č. 966 v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod domem a u domu 
B. Němcové 805/7, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5220/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej  st.p.č. 966 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje:  náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: zastavěná část pozemku pod domem 235 m2 ..........105,--Kč/m2 

                  nezastavěná část pozemku 60 m2.............................300,--Kč/m2  
- kupující: A. N.,   podíl ve výši 153/1000 a  J. S.,  podíl ve výši 196/1000, oba  

bytem  Šumperk, M. P.,  podíl ve výši 156/1000, bytem Nový Malín, PSČ 
78803 a V. Š.,  podíl ve výši 495/1000, bytem  Praha Kobylisy, PSČ 18200 

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

 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5782/10 MJP – prodej st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk, or. pozemek pod domem             
a u domu Jeremenkova 1592/44, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5227/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej  st.p.č. 1869/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: M. B.,   podíl ve výši 168/1000, E. D.,  podíl ve výši 167/1000, K. H.,  

podíl ve výši 168/1000, J. V.,   podíl ve výši 167/1000, a   J.  a K. R. , podíl ve 
výši 168/1000, všichni bytem  Šumperk a   J. K.,  podíl ve výši 162/1000, bytem  
Staré Město, PSČ 788 32 

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

       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 104 – 30.09.2010 

 
13 

 

5783/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 3332/09 ze dne 26.2.2009 

ruší 
usnesení RM č. 3332/09 ze dne 26.2.2009, kterým bylo schváleno zve řejnění 
prodeje p.p.č. 906/1 o výměře 8984 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5784/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 3527/09 ze dne 26.3.2009 

ruší 
usnesení RM č. 3527/09 ze dne 26.3.2009, kterým bylo schváleno doporučení ZM 
prodat p.p.č. 906/1 o výměře 8984 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5785/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/20 a další v k.ú. Šumperk, or. 
pozemek ul. Haškova 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 556/20 o výměře  144 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5786/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
ul. Jesenickou, M.R. Štefánika a Palackého 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1239/5 o výměře cca 170 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje:  zázemí k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě zřízení věcného břemene bude poskytnuta sleva z kupní ceny ve 

výši úhrady za zřízení věcného břemene 
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- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní je možné kupní cenu uhradit do 6 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5787/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1142/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. za 
poliklinikou 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1247/2 o 
výměře 220 m2, p.p.č. 1239/23 o výměře 240 m2, p.p.č. 1239/15 o výměře       
271 m2 a st.p.č. 1141/2 o výměře 532 m2 vše k.ú Šumperk,   za podmínek:  
- účel prodeje:  zázemí k domům  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě zřízení věcného břemene bude poskytnuta sleva z kupní ceny ve 

výši úhrady za zřízení věcného břemene 
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, je možné kupní cenu uhradit do 36  měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5788/10 MJP – zveřejnění prodeje pozemků za účelem výstavby garáže, or. při ul. 
Pod Vyhlídkou a ul. Tatranskou 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1900/3 o výměře cca 26 m2 a p.p.č. 
1900/9 o výměře 19 m2 vše v k,ú. Šumperk za účelem výstavby garáže. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5789/10 MJP – zveřejnění prodeje pozemků za účelem výstavby garáže, or. při ul. 
Pod Vyhlídkou a ul. Tatranskou 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 219/1 a část p.p.č. 220 o celkové 
výměře cca 24 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby garáže. Dále neschvaluje  
zveřejnění záměru města prodat pozemky pod stávajícími garážemi ve vlastnictví 
fyzických osob, které jsou umístěny na st.p.č. 4691, st.p.č. 4692,  st.p.č. 4693 
st.p.č. 4694 st.p.č. 4695, st.p.č. 4696, st.p.č. 4697,  st.p.č. 4698,  st.p.č. 4699, 
st.p.č. 4700, st.p.č. 4701,  st.p.č. 4702/1 a st.p.č 4702/2, vše v  k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5790/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/29 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Zábřežská 32, Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 556/29 o výměře 165 m2  v k,ú. 
Šumperk za účelem zahrádkářské činnosti. 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5791/10 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 556/29 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Zábřežská 32, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 556/29 a výměře cca 165 m2      
v k.ú. Šumperk za účelem zahrádkářské činnosti, za podmínek:  
- sazba nájemného 2,--Kč/m2/rok, v případě prokazatelného užívání části 

pozemku bude stanovena nájemci povinnost uhradit nájemné zpětně, nejdéle 
za rok 2010, 2009 a 2008 

- nájemné bude uzavřeno a dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5792/10 MJP – prodej části p.p.č. 166/3, dle GP zak. č. 5787-127/2010 díl „a“ p.p.č. 
166/3 v k.ú. Šumperk, or. pod objektem BOTAXU a dalších spoluvlastníků 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.9.2010  do 29.9.2010 dle usnesení rady města 5733/10 ze dne 
9.9.2010, schválit prodej  části  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 těchto podmínek: 
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- účel prodeje:  náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 1.200,--Kč/m2 
- kupující: Botax Šumperk spol. s r.o. se sídlem M.R.Štefánika 2835/28, 

Šumperk, IČ 19013019, podíl ve výši 96901/169000, J. a  L. H.,  podíl ve výši 
53340/169000, bytem Šumperk, Z. V.,  podíl ve výši 18759/338000, bytem  
Šumperk a V. V.,  podíl ve výši 18759/338000, bytem Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5793/10 MJP – změna usnesení ZM č. 1629/10 ve znění usnesení ZM č. 1690/10, 
smlouva o závazcích investorů – výstavba lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22.4.2010 ve znění usn. ZM č. 
1690/10 ze dne 17.6.2010 spočívající ve změně závazků u J. a M. G.,   oba bytem 
Šumperk, kde bude stanovena povinnost vybudování společných částí 
inženýrských sítí  nově k datu 15.5.2011. 
Další podmínky usnesení ZM č. 1629/10 a č. 1690/10 zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5794/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1273/17 a p.p.č. 1273/18, vše v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada při ul. 17. listopadu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1273/17 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1273/18 
o výměře 169 m2 vše v k.ú. Šumperk vše k.ú Šumperk,   za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada a vstup do domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5795/10 MJP – souhlas se stavbou – uzavření smlouvy s právem provést stavbu dle  
§ 51 zák. č. 40/1964 Sb., or. u domu Vančurova 726/8, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 462/3 v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka M. P.,  bytem Šumperk, který 
má s městem Šumperk uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou 
jako Obch 3/2008 ze dne 18.2.2008,  právo provést stavbu pergoly, parkovacího 
stání a krbu do 25 m2 na p.p.č. 462/3  v k.ú. Šumperk.  Uzavřená smlouva bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní Obch 3/2008. 
 
       Termín: 31.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5796/10 MJP – zmocnění k uzavírání zprostředkovatelských smluv 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 1.10.2010 odboru 
správnímu a vnitřních věcí působnost v oblasti uzavírání zprostředkovatelských 
smluv s autobazary za účelem zprostředkování prodeje vyřazených motorových 
vozidel ve vlastnictví města Šumperk. Současně RM uděluje panu K. P.,   
zaměstnanci odboru SVV, podpisové právo k uzavření výše uvedených smluv.  
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 

5797/10 MJP – pojištění budovy č.p. 2800, or. Gen. Svobody 68 

schvaluje 
pojistit dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku podnikatelů 
(pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperk a Českou 
pojišťovnou a.s., ve znění pozdějších dodatků, budovu č.p. 2800 na pozemku 
st.p.č. 1785 v k.ú. Šumperk (or. Gen. Svobody 68) s účinností ke dni 1.10.2010. 
Pojistná částka činí 4.850.000,--Kč. Maximální výše pojistného činí 4.400,--Kč/rok.   

 
Termín:  31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5798/10 MJP – vyjmutí nebytové jednotky v budově č.p. 1644, or. nám. Republiky 1-5 
z pojištění 

schvaluje 
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperk a 
Českou pojišťovnou a.s., ve znění pozdějších dodatků, nebytovou jednotku 
označenou číslem 1646/1 – dílna nebo provozovna o výměře 173,02 m2 v budově  
č.p. 1642, 1643,  1644, 1645 a 1646   -   bytový dům stojící na  pozemku st. p. č. 
1912 – zastavěná plocha a  nádvoří, to vše v obci a katastrální území Šumperk 
(or. nám. Republiky 1-5) s účinností ke dni 1.10.2010.  
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5799/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
Instalace nového CT a související stavební práce   

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – Instalace nového CT a 
související stavební práce“ vyloučit firmu: 
- SAN – JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951 

 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

5800/10 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
Instalace nového CT a související stavební práce   

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – Instalace nového CT a 
související stavební práce“ zhotovitelem akce firmu FORTEX – AGS, a.s., se sídlem 
Jílová 1550/1, Šumperk,  IČ 00150584. Nabídková cena je 2.992.874,--Kč včetně 
DPH. 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5801/10 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Banskobystrická 41 a 43, 
Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Banskobystrická 41 a 43, Šumperk 

– rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 
 

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

- minimální seznam oslovených zájemců 
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 
789 01, IČ 26825180 
T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČ 
26865360 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5802/10 MJP – NOVOMONT s.r.o. – zajišťování údržby pobočkových ústředen 
v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SKC/0013/2008 ze dne 30.10.2008 na 
zajištění pravidelné údržby pobočkových ústředen v budovách MěÚ Šumperk 
uzavřené s firmou NOVOMONT s.r.o., se sídlem 8.května 750/31, Šumperk, IČ 
25394525. Předmětem dodatku bude rozšíření předmětu smlouvy na servis a 
údržbu pobočkových ústředen umístěných v budovách MěÚ Šumperk a upřesnění 
druhu pobočkových ústředen. 

    Termín: 15.10.2010 
    Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5803/10 MJP – NOVOMONT s.r.o. – zajišťování údržby pobočkových ústředen 
v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2008 na nákup, dodávku a 
následný servis pobočkové ústředny v budově MěÚ Šumperk na ulici Lautnerově 
1 uzavřené s firmou NOVOMONT s.r.o., se sídlem 8. května 750/31, Šumperk, IČ 
25394525. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu smlouvy o servis a údržbu 
pobočkové ústředny. 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5804/10 MJP – NOVOMONT s.r.o. – zajišťování údržby pobočkových ústředen 
v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2009 na nákup, dodávku a 
následný servis pobočkové ústředny v budově MěÚ Šumperk na ulici Jesenické 
31 uzavřené s firmou NOVOMONT s.r.o., se sídlem 8.května 750/31, Šumperk, IČ 
25394525. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu smlouvy o servis a údržbu 
pobočkové ústředny. 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5805/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na st.p.č. 561, 
st.p.č. 562 a st.p.č. 563 v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Zahradní 33, 35, 37 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu umístění a správy 1 ks nástěnné rozvodné skříňky o rozměru 500 x 530 

x 140 a uložení a správy  strukturované kabeláže v trase stoupacích vedení 
rozvaděčů JOP v  domě č. p. 2722 na pozemku  st. p.č. 561 (or.  ul. Zahradní) 
k.ú. Dolní Temenice  

- právu umístění a správy 1 ks nástěnné rozvodné skříňky o rozměru 500 x 530 
x 140 a uložení a správa  strukturované kabeláže v trase stoupacích vedení 
rozvaděčů JOP v domě č.p. 2707 na  pozemku st. p.č.  562 (or. ul. Zahradní)  
v k.ú. Dolní Temenice 

- právu umístění a správy 1 ks nástěnné rozvodné skříňky o rozměru 500 x 530 
x 140  a uložení a správa  strukturované kabeláže v trase stoupacích vedení 
rozvaděčů JOP a v domě čp. 2708 na pozemku st. p.č. 563 (or, ul. Zahradní) 
v k.ú. Dolní Temenice 

- umístění a správa 2 ks sektorové antény a 1 ks přijímací antény na domě čp. 
2707 na pozemku st. p.č. 562 v k.ú. Dolní Temenice  

- uložení a správa kabelu umístěného v PVC trubce o průměru 16mm, kterým 
budou navzájem propojeny sklepní prostory jednotlivých objektů (33-35-37 
Zahradní) mezi 

budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk,  se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
občanské sdružení SPKFree.Net, se sídlem Uničovská 295/44, Šumperk, IČ     
269 89 778 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno 

jednorázovou finanční částku 3.000,--Kč (1.000,--Kč za každý dům), a to na 
základě individuálního posouzení,  částka  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady po vybudování  
elektroinstalačních skříní a  kabeláží v jednotlivých domech  uvede nemovitosti 
do původního stavu 
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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 
30.06.2012  

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede veškeré montážní a stavební 
práce v souladu s příslušnými  platnými předpisy 

- budoucí oprávněný bude provádět po celou dobu výstavby čištění a úklid 
v prostorách  staveniště – společné prostory domu 

- budoucí oprávněný při provádění stavebních a montážních prací nenaruší 
statiku objektů 

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede montáž a případnou 
demontáž svého zařízení na své náklady 

- budoucí oprávněný na své náklady zajistí pro potřeby vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene přesné, srozumitelné a nezaměnitelné vymezení a označení 
předmětu věcného břemene, tak, aby mohl být proveden zápis věcného 
břemene do katastru nemovitostí. Tyto podklady doloží budoucí oprávněný 
z věcného břemene společně se žádostí o uzavření vlastní smlouvy o věcném 
břemeni 

- úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie (zařízení by bylo napojeno na 
osvětlení společných částí domu), která by se určila ze součtu příkonů 
jednotlivých napojených zařízení zvýšená o 30% za cenu elektrické energie 
fakturované dodavatelem v daném období 

 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

      

5806/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1346/5 a další v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Čičákova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit  a 
provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek přes p.p.č. 1346/5, p.p.č. 1350/22, p.p.č. 1350/39, p.p.č. 
1383/3 a p.p.č. 2111/1 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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ   
702 72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil  za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši  4.500,--Kč,  částka byla  vypočtena na základě usn. ZM č. 
610/96, skutečná částka za věcné břemeno byla vypočtena dle usn. ZM č. 
610/96  a GP č. 5749-267/2010 činí 9.888,--Kč včetně DPH a bude uhrazena 
do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene   
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5749-267/2010 

- 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 

 

5807/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 531/7 a další v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Ladova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit  a 
provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek přes p.p.č. 531/7, p.p.č. 531/8, p.p.č. 531/9, p.p.č. 531/11, 
p.p.č. 531/12, p.p.č. 531/13, p.p.č. 531/15, p.p.č. 531/16, p.p.č. 532/16, p.p.č. 
539/59, p.p.č. 539/60, p.p.č. 2080/2 a st. p.č. 1879/2 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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil  za věcné břemeno zálohovou 

částku ve výši  3.800,--Kč,  částka byla  vypočtena na základě usn. ZM č. 
610/96, skutečná částka za věcné břemeno byla vypočtena dle usn. ZM č. 
610/96  a GP č. 5751-269/2010 a  činí  6.432,--Kč včetně DPH, rozdíl – 
doplatek činí 2.632,--Kč a bude uhrazen 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. 5751-269/2010 

- 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 
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5808/10 MJP – výpůjčka ZUŠ Langrova 34 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem  ve dnech od 30.8.2010 do 15.9.2010  dle usnesení rady města č. 
5632/10 ze dne 26.8.2010 uzavření smlouvy o výpůjčce 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: 
- vypůjčitel: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, IČ  00852333 
- doba výpůjčky určitá  od 1.10.2010 do  31.12.2010 
- vypůjčitel se zavazuje hradit náklady na provoz 
- účel výpůjčky: využití pro provoz základní umělecké školy 

 
       Termín: 30.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5809/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou vlastník 
p.p.č. 1534/27 a p.p.č. 1459/3 v k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení vedení NN přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka  K. R.,  
bytem Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
K. R.,  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 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2011 

 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5810/10 MJP – Armáda spásy – zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby 
bez přístřeší 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí investičního příspěvku podléhajícího vyúčtování organizaci 
Armáda spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha, PSČ 158 00, IČ 
40613411, organizační jednotka Šumperk na stavební úpravy prostor potřebných 
pro nízkoprahové denní centrum v maximální výši 600.000,--Kč. 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
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5811/10 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých              
– klášterní kostel 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. Obch 
72/05 ze dne 9.5.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.4.2006, kde pronajímatelem 
je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,  se sídlem Hlavní třída 
342/22, Šumperk, PSČ 787 31, IČ 00098311. Předmětem dodatku je: 
- rozdělení sjednaného ročního nájemného ve výši 15 000,--Kč, na nájemné za 

pronájem nemovitosti ve výši 7.500,--Kč bez DPH a nájemné za pronájem 
movitých věcí ve výši 7.500,--Kč včetně DPH, a to s účinností od 1.1.2011 

- úpravu nájemného pro období roku 2009 a 2010, kdy nájemné uhrazené v roce 
2009 je považováno za nájemné za pronájem nemovitosti pro rok 2009 a 2010 
(bez DPH)  a nájemné splatné v roce 2010 je považováno za nájemné za 
pronájem věcí movitých pro rok 2009 a 2010 (včetně DPH)  

- úprava všech ustanovení předmětné smlouvy, ve kterých je odkaz na 
původního správce tak, aby text smlouvy byla v souladu se skutečností 
 

       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5812/10 MJP – zveřejnění pronájmu budovy č.p. 691 na pozemku st.p.č. 863, k.ú. 
Šumperk, Vila Doris 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout budovu č.p. 691 na pozemku p.č.st. 863, 
k.ú. Šumperk (adresa 17. listopadu 691/2, Šumperk, tzv. Vila Doris)  
Účel nájmu: výchova a vzdělávání dětí i dospělých, zázemí organizace 
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1.1.2011,  výpovědní lhůta 3 měsíce   
Nájemné: 167.430,--Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient inflace  

      od roku  2012 
       Termín: 06.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5813/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
změnu označení účastníka nájemní smlouvy č. 277/2004-PŘ uzavřené dne 1.7. 
2004  mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1,   Šumperk,  IČ 00303461,  
jako pronajímatelem a M. Č., bytem  Šumperk  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je byt č. 1 v domě na nám. Míru 1620/3, Šumperk. Změna spočívá v rozšíření 
označení účastníka nájemní smlouvy   č. 277/2004-PŘ, kdy na straně nájemce 
budou společnými nájemci M. Č. a P. M.    
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5814/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.250/2008-P uzavřené dne 1.10.2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. J.,  bytem, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 6 
v domě na ulici Banskobystrická 1274/41 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 
bude prodloužení doby nájmu  od 1.10. 2010 do 30.9.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5815/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.251/2008-P uzavřené dne 2.10.2008 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. M.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 14 v domě na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku 
č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.10.2010 do   30.9.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5816/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0007/2009 uzavřené dne 20.10.2009 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. S.,   bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici 
Balbínova 878/17 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 11. 2010 do   31. 10. 2011.   
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5817/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0008/2009 uzavřené dne 16.10.2009 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. K.,  bytem  
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 11. 2010 do   31. 10. 2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5818/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                       
č. MJP/P/0006/2009 uzavřené dne 19.10.2009 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. D. , bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Banskobystrická 1275/43 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.11.2010 do   31.10. 2011.   
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5819/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.982/2008-N uzavřené dne 22.10.2008 ve znění pozdějších dodatků mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. Ř.,   bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 18 v domě na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku 
č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.11.2010 do   31.10.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5820/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.254/2008-P uzavřené dne 6. 11. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. S.,  bytem  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 1 
v domě na ulici Banskobystrická 1274/41 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5821/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0010/2009 uzavřené dne 16. 12. 2009 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. a S. M., oba 
bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3 v domě  na ulici 
Gen. Svobody 254/1  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.1.2011 do   31.12.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 104 – 30.09.2010 

 
27 

5822/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
976/2008-N uzavřené dne 14.5.2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. a B. Š.,   bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž p ředmětem 
je byt č. 6 v domě na ulici Banskobystrická 1276/44 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.12.2010 do 30.11.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5823/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.249/2008-P uzavřené dne 1.10.2008 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. B.,   bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 4 v domě na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 
2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.1.2011 do   31.12.2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5824/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.MJP/P/0001/2010 uzavřené dne 8.3.2010 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. P.,  bytem  
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 5 v domě  na ulici 
Kmochova 2322/2 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1.1.2011 do 30.6. 2011.   
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5825/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.MJP/P/0010/2009 uzavřené dne 18.1.2010 mezi městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. a Z. D., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici 
Zahradní 2722/33 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1.1.2011 do  31.12. 2011.   
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5826/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, 1+3 obytných místností v  7. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, v souladu 
s ustanovením § 708 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu), mezi městem 
Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako 
pronajímatelem na straně jedné a V. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné  ve výši  47,--
Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5827/10 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi:   
I.O., nájemcem obecního bytu č. 6 na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku a 
Z.Š., nájemcem obecního bytu č. 57 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku.  
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5828/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
- uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 6 na ulici Jeremenkově 1571/19 

v Šumperku s I. O.,  bytem Šumperk,. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57, o velikosti 1+3 
obytných místností ve 13. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O.,  
bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  nájemní 
smlouva uzavřená na dobu  určitou od   11.10.2010 do 30.9.2011,  nájemné  
ve výši   47,--Kč/m²/měs. 

 
- uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 57 na ulici Čsl. armády 445/22 

v Šumperku se Z. Š. ,  bytem  Šumperk,. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, o velikosti 1+2 
obytných místností v 1. nadzemním podlaží obytného domu na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. 
Š.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  
nájemní smlouva uzavřená na dobu  určitou od 11.10.2010 do 30.9.2011,  
nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs. 

 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5829/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 2 na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku H. M.,  podle § 
711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5830/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 3 na ulici Gen. Svobody 40/10 v Šumperku R. a M. F.,   
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5831/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 12 na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku I. D.,  
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5832/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 4 na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku D. T.,   
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5833/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 15 na ulici Zahradní 2663/15 v Šumperku Ž. Z.,  podle § 
711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 

Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 



RM 104 – 30.09.2010 

 
30 

 

5834/10 MJP – bytová problematika, výpověď nájmu  

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 69 na ulici Kmochově 2322/2 v Šumperku E. P.,  podle  § 
711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5835/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1+4 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku, mezi 
městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a manžely B. a V. V.,  první bytem  Šumperk, 
druhá bytem Nový Malín, PSČ 788 03, jako nájemci na straně druhé, a to za 
podmínek: 
- doba určitá  od  1.10.2010  do 30.9.2011 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5836/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1484/5 v k.ú. 
Šumperk, část zahrady u domu Lidická 77, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1484/5 o výměře 
241 m2 v k.ú. Šumperk (or. část zahrady náležející k domu Lidická 1313/77, 
Šumperk). 
Účel nájmu: a) zahrádkářské využití 
   b) přístupové plochy 

c) pozemek pod stavbou zahradní chatky 
Nájemné:  a)   2,--Kč/m2/rok 
  b)   1,--Kč/m2/rok 
  c) 20,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 
dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
Podmínky nájmu: povinnost nájemce po ukončení nájmu odstranit na vlastní 
náklady stavbu zahradní chatky a eternitové dílce vymezující plochu jednotlivých 
dílů 
       Termín: 10.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5837/10 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0051/2009/Foj 

schvaluje 
uzavření dohody ke dni 31.10.2010 o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene č. VBb/0051/2009/Foj  ze dne 28.9.2009, kterou se 
město Šumperk jako budoucí povinný z věcného břemene zavázalo ke zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu  uložení a správy 
plynového a vodovodní vedení přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 871 a uložení 
a správy  splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve ZJE původ GP p.č.  
872/1 v k.ú. Dolní Temenice ve prospěch manželů D.  oba bytem Šumperk, jako 
budoucích oprávněných z věcného břemene, z důvodu uzavření nové smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  
Záloha za věcné břemeno ve výši  320,--Kč včetně DPH bude vrácena 
oprávněným z věcného břemene  do 14 dnů ode dne uzavření dohody. 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

5838/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
872/10 a další v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Pod Senovou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodního  řadu  přes pozemek ve ZJE původ PK 

p.č. 871, p.p.č. 872/10 a pozemku ve ZJE původ GP p.č. 872/1 v k.ú. Dolní 
Temenice 

- právu uložení a správy splaškového kanalizačního řadu přes p.p.č. 872/10 a 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 872/1 v k.ú. Dolní Temenice 

- v právu uložení komunikace na pozemku  ve ZJE původ  GP p.č. 872/1 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: 
manželé J. a  J. D.,  oba bytem  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši 11.320,--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 
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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 
31.12.2012  

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

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

- stavba komunikace bude provedena dle PD, zaměřena na náklady budoucího 
oprávněného a následně po kolaudaci bude převedena bezúplatně do 
vlastnictví města Šumperka  a správy PMŠ, a.s.  
 

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5839/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
p.p.č. 872/10 a další v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Pod Senovou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou vlastník 
p.p.č.  872/10, pozemku ve ZJE původ PK p.č. 871 a pozemku ve ZJE původ GP 
p.č. 872/1 v k.ú Dolní Temenice, tj. město Šumperk, vydá souhlas s  právem 
uložení vodovodního  řadu  přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 871, p.p.č. 
872/10 a pozemku ve ZJE původ GP p.č. 872/1 v k.ú. Dolní Temenice,  s právem 
uložení splaškového kanalizačního řadu přes p.p.č. 872/10 a pozemek ve ZJE 
původ GP p.č. 872/1 v k.ú. Dolní Temenice, s právem uložení komunikace na 
pozemku  ve ZJE původ  GP p.č. 872/1 v k.ú. Dolní Temenice  přes jmenované 
pozemky, a to pro stavebníka manžele J. a  J. D.,  oba bytem Šumperk 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
manželé J. a   J. D., 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 dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5840/10 MJP – zveřejnění záměru města darovat pozemky pod stavbou hřiště č. 3 
v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka darovat část pozemku p.č. 1268/39 o výměře 
3698 m2, část pozemku 1268/40 o výměře 17 m2, pozemek p.č. 1268/41 a část 
pozemku 1268/43 o výměře 5865 m2, vše v k.ú. Šumperk označené 
geometrickým plánem č. 5655-37/2010 ze dne 18.12.2009 jako pozemek p.č. 
1268/41 o výměře 11045 m2 a pozemek  st. p.č.  6241 o výměře 52 m2 TJ 
Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, za účelem splnění 
podmínky poskytnuté dotace Českým svazem tělesné výchovy TJ Šumperk na 
výstavbu hřiště č. 3 na výše uvedených pozemcích. Podmínky darování stanoví 
RM po zveřejnění záměru. 
       Termín: 04.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5841/10 MJP – umístění sídla společnosti SANTÉ cz, s.r.o., v pronajatých prostorách 
budovy 8. května 444/22 v Šumperku 

souhlasí   
s umístěním sídla společnosti SANTÉ cz, s.r.o., se sídlem Denisova 1527/12, 
Šumperk, IČ 25942964 v pronajatých nebytových prostorách v budově 8. května 
444/22, Šumperk.  

Termín:  15.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

5842/10 MJP – nebytový prostor ve dvorním traktu budovy Hlavní třída 289/12            
v Šumperku    

schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy se společností Pekárna SLOVAN CAFE s.r.o., se 
sídlem Šumperská 537, Uničov, PSČ 783 91, IČ 28607481,  kde předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory,  nacházející se ve dvorním traktu budovy Hlavní 
třída 289/12 v Šumperku, označené jako sklady.  
Účel nájmu:  zázemí pro pekárnu 
Doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu 1.10.2010, výpovědní lhůta 3 měsíce 
Výše nájemného: 45.000,--Kč/celek/rok, k nájemnému bude účtována DPH 
v platné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění  
Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody ve výši 12.000,--Kč/rok  
Záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb  
 
Omezení provozní doby pondělí – sobota od 6:00 hod do max. 22:00 hod. 
 
       Termín: 15.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5843/10 MJP – změna usnesení RM č. 5052/10 ve znění usnesení RM č. 5507/10, 
změna plánu oprav na rok 2010  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5052/10 ze dne 25.3.2010 ve znění usnesení RM č. 
5507/10 ze dne 24.6.2010 kterým byl schválen a následně změněn plán oprav a 
údržby nemovitostí v majetku Města Šumperka pro rok 2010, dle předloženého 
materiálu. 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5844/10 MJP – pronájem zahrádkářské kolonie Tulinka, směr Koliba a Nové domky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek  p. č.  2020/1 o výměře 6451 m2, 
pozemek parcela číslo 2020/2 o výměře 783 m2, pozemek stavební parcela číslo 
5417 o výměře 16 m2, pozemek stavební parcela číslo 5419 o výměře 16 m2, 
pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2, pozemek stavební parcela 
číslo 5422 o výměře 16 m2,  pozemek st. p. č.  5424 o výměře 16 m2,  pozemek 
stavební parcela číslo 5643 o výměře 16 m2,  pozemek stavební parcela číslo 
5781 o výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2 vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- doba nájmu určitá 10 let od 1.1.2011 do 31.12.2020 
- sazba nájemného:  zahrádkářská činnost 2,--Kč/m2, pozemky pod stavbami   

5,--Kč/m2 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5845/10 MJP – prodej zahrádkářské kolonie Tulinka, směr Koliba a Nové domky 

doporučuje ZM 
trvat na vyhlášeném moratoriu na prodej souboru pozemků  ve vlastnictví města, 
které tvoří zahrádkářskou kolonii  „Tulinka“, do 30.6.2011.  
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5846/10 MJP – realizace prodeje pozemku p.č. 1845/59 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. 2847/08 ze 
dne 30. 10. 2008 a dle usnesení zastupitelstva města č. 973/2008 ze dne 
11.12.2008, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje  pozemku 
p.č. 1845/59 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk. 
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- účel prodeje: rozšíření pozemku sousedního vlastníka. 
- kupující: J. Z.,  bytem  Olomouc, PSČ 772 00 
- kupní cena: sjednána ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní 

OBCH/0007/2009/Šv ze dne 23.2.2009 ve výši 250,--Kč/m2   
- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 10.100,--Kč do 30 dnů ode dne 

uzavření kupní smlouvy, před podáním kupní smlouvy ke vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí  

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

- součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a správy dešťové a splaškové kanalizace do 
pozemku p. č. 1845/59 v k.ú. Šumperk 

       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5847/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy dešťové a splaškové kanalizace do pozemku p.č. 1845/59 v k.ú. 
Šumperk, or. lokalita „Na Vodárně   

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy dešťové a splaškové kanalizace do pozemku p.č. 1845/59 v k.ú. Šumperk.  
Oprávnění z věcného břemene:  
1) Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461  
2) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk,  
    IČ 47674954 
Povinný z věcného břemene: J. Z.,  bytem  Olomouc, PSČ 772 00 
Podmínky: 
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, na dobu trvání neurčitou 
- město Šumperk uhradí poplatek za zápis vkladu práva odpovídajícího 

věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5848/10 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0030/2010/Foj 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/0030/2010/Foj  ze dne 28.07.2010, kterou se město Šumperk 
jako budoucí povinný z věcného břemene zavázalo ke zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu uložení a správy vedení 
multifunkční sítě ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene 
společnosti SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 
253 82 292, z důvodu uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5849/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
11/8 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Zábřežská, Nerudova, Čajkovského 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vedení multifunkční sítě  přes p.p.č.11/8, p.p.č. 481/1, 
p.p.č. 2074, p.p.č. 2248/1, p.p.č. 2228/9, p.p.č. 2228/10, p.p.č. 2228/11, p.p.č. 
285/1, p.p.č. 2228/24, p.p.č. 438/1, p.p.č. 2053/4, p.p.č. 2053/2, p.p.č. 176, p.p.č. 
2034/1, p.p.č. 2034/2, p.p.č. 166/3, p.p.č. 390/1, p.p.č. 2227/1, p.p.č. 2226, p.p.č. 
2159/4, p.p.č. 2159/5, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 2059/1, p.p.č. 2059/3, p.p.č 2263, 
p.p.č. 568/7, p.p.č. 570/10, p.p.č. 2045, p.p.č. 2075/2, p.p.č. 2074, p.p.č. 547/1, 
p.p.č. 2061/1, p.p.č. 675/2, p.p.č. 269/1, p.p.č. 2076/3, p.p.č. 2163, p.p.č. 1968, 
p.p.č. 2046/1, p.p.č. 2160, p.p.č. 307/1, p.p.č. 307/4, p.p.č. 2080/2, p.p.č. 2053/3, 
p.p.č. 2039/2, p.p.č. 276/9, p.p.č. 262/1, st. p.č. 1904/2, p.p.č. 547/24, p.p.č. 
556/29, p.p.č. 556/1, p.p.č. 556/32, p.p.č. 364, p.p.č. 2981/2, st. p.č. 874, st. p.č. 
1879/2  v  k.ú.  Šumperk, přes p.p.č. 564/1, p.p.č. 564/2, p.p.č. 564/4, p.p.č 921/1, 
p.p.č. 921/15, p.p.č. 879/4, p.p.č. 900, p.p.č. 108/1, p.p.č. 108/9, p.p.č. 108/10, 
p.p.č. 626, p.p.č. 564/6, p.p.č. 564/10, p.p.č. 564/11, p.p.č. 921/17, p.p.č. 925  
v k.ú. Dolní Temenice mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk,  se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 253 82 292 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení za 

jedno vedení inženýrské – multifunkční sítě zálohu ve výši 790.500,--Kč včetně  
DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 
16.04.2009   a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

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

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene není oprávněn multifunkční síť či její 
část dále pronajímat, prodávat či jinak zcizovat třetím osobám. V případě 
porušení tohoto závazku se sjednává ve prospěch  budoucího povinného 
z věcného břemene smluvní pokuta  ve výši 50.000,--Kč za každý jednotlivý 
případ porušení tohoto závazku 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5850/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
p.p.č. 11/8 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Zábřežská, Nerudova, Čajkovského 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.11/8, p.p.č. 481/1, p.p.č. 2074, p.p.č. 2248/1, p.p.č. 2228/9, 
p.p.č. 2228/10, p.p.č. 2228/11, p.p.č. 285/1, p.p.č. 2228/24, p.p.č. 438/1, p.p.č. 
2053/4, p.p.č. 2053/2, p.p.č. 176, p.p.č. 2034/1, p.p.č. 2034/2, p.p.č. 166/3, p.p.č. 
390/1, p.p.č. 2227/1, p.p.č. 2226, p.p.č. 2159/4, p.p.č. 2159/5, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 
2059/1, p.p.č. 2059/3, p.p.č 2263, p.p.č. 568/7, p.p.č. 570/10, p.p.č. 2045, p.p.č. 
2075/2, p.p.č. 2074, p.p.č. 547/1, p.p.č. 2061/1, p.p.č. 675/2, p.p.č. 269/1, p.p.č. 
2076/3, p.p.č. 2163, p.p.č. 1968, p.p.č. 2046/1, p.p.č. 2160, p.p.č. 307/1, p.p.č. 
307/4, p.p.č. 2080/2, p.p.č. 2053/3, p.p.č. 2039/2, p.p.č. 276/9, p.p.č. 262/1, st. p.č. 
1904/2, p.p.č. 547/24, p.p.č. 556/29, p.p.č. 556/1, p.p.č. 556/32, p.p.č. 364, p.p.č. 
2981/2, st. p.č. 874, st. p.č. 1879/2  v  k.ú.  Šumperk, přes p.p.č. 564/1, p.p.č. 
564/2, p.p.č. 564/4, p.p.č 921/1, p.p.č. 921/15, p.p.č. 879/4, p.p.č. 900, p.p.č. 
108/1, p.p.č. 108/9, p.p.č. 108/10, p.p.č. 626, p.p.č. 564/6, p.p.č. 564/10, p.p.č. 
564/11, p.p.č. 921/17, p.p.č. 925  v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk vydá 
souhlas s právem uložení multifunkční sítě přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 253 
82 292 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk,  se sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 253 82 292 
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 

 

5851/10 MJP – dohoda k ukončení smlouvy o výpůjčce – obch 0037/2009 ze dne 
16.7.2009 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o výpůjčce označenou jako obch 0037/2009 
ze dne 16.7.2009,jejímž předmětem je výpůjčka části p.p.č. 1670/8 v k.ú. 
Šumperk.  Vypůjčitelem  je REAL SYSTEM DEVELOPMENT, a.s., se sídlem 
Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice, PSČ 10900, IČ 28374363. Půjčitelem je 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk. Důvodem ukončení 
smlouvy  je uzavření nové smlouvy o výpůjčce. 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5852/10 MJP – výpůjčka části p.p.č. 1581/1 a dalších v k.ú. Šumperk, uzavření 
smlouvy s právem provést stavbu – zřízení infrastruktury – komunikace a 
inženýrských sítí pro výstavbu „Lokalita Hrubínova Šumperk“  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30.8.2010 do 15.9.2010 dle usnesení rady města 5627/10 ze dne 
26.8.2010, schválit   výpůjčku  části p.p.č. 1581/1 o výměře 1073 m2, části 
1425/23 o výměře 255 m2, části p.p.č. 1425/22 o výměře 25 m2, části p.p.č. 
1534/42 o výměře 1925 m2,  části p.p.č. 1564/3 o výměře 60 m2,  části p.p.č. 
1550/19 o výměře 185 m2,  části p.p.č. 1581/6 o výměře 80 m2,  části p.p.č. 2137 
o výměře 650 m2, části p.p.č. 1662/3 o výměře 30 m2,  části p.p.č. 1670/8 o 
výměře 1580 m2, části p.p.č. 1662/1 o výměře 15 m2  vše v k.ú. Šumperk  a 
uzavření smlouvy s právem provést stavbu – zřízení infrastruktury – komunikace a 
inženýrské sítě k akci „Lokalita Hrubínova Šumperk“, na pozemcích části p.p.č. 
1581/1 o výměře 1073 m2, části 1425/23 o výměře 255 m2, části p.p.č. 1425/22 o 
výměře 25 m2, části p.p.č. 1534/42 o výměře 1925 m2,  části p.p.č. 1564/3 o 
výměře 60 m2,  části p.p.č. 1550/19 o výměře 185 m2,  části p.p.č. 1581/6 o 
výměře 80 m2,  části p.p.č. 2137 o výměře 650 m2, části p.p.č. 1662/3 o výměře 
30 m2,  části p.p.č. 1670/8 o výměře 1580 m2, části p.p.č. 1662/1 o výměře 15 m2 
a části p.p.č. 1670/3 o výměře cca 130 m2,  za podmínek:  
- účel výpůjčky: právo provést stavbu -  vybudování komunikace a inženýrských 

sítí pro výstavbu rodinných domů na p.p.č. 1662/1 a 1662/19,  vše v k.ú. 
Šumperk akce „Lokalita Hrubínova Šumperk“  

- vypůjčitel a stavebník: REAL SYSTEM DEVELOPMENT, a.s., se sídlem 
Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice, PSČ 10900, IČ 28374363 

- smlouva na dobu určitou do 31.12.2011 
- po kolaudačním souhlasu nebo kolaudaci komunikace a chodníků, budou tyto 

převedeny darovací smlouvou z majetku vypůjčitele do majetku půjčitele  
- další podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy dle § 51 zák. č. 

zák.č. 40/1964 Sb, budou stanoveny ve smlouvě v souladu s vydaným 
vyjádřením odboru RÚI ze dne 24.9.2010, případně doplněného vyjádření  
vydaného a vyjádření PMŠ, a.s., před podpisem smlouvy o výpůjčce a smlouvy 
dle § 51 zak.č. 40/64 Sb. 

- v případě porušení stanovených  podmínek a způsobení škody městu 
Šumperk, uhradí stavebníci městu Šumperk způsobenou škodu v plném 
rozsahu 

- půjčitel je povinen po vydání územního rozhodnutí  na výstavbu komunikace a 
inženýrských sítí požádat vypůjčitele o zřízení věcného břemene spočívající v  
právu uložení inženýrských sítí a vybudování komunikačního napojení   

- smlouva bude uzavřena společně s dohodou o ukončení smlouvy obch 
037/2009 ze dne 16.7.2009 

       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5853/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1157/2 a dalších v k.ú. Šumperk, or. 
vnitroblok mezi ul. Krapkovou a Lidickou  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1157/2 o výměře 289 m2, st.p.č. 1686/2    
o výměře 171 m2, st.p.č. 1687/2 o výměře 240 m2, část st.p.č. 1670 o výměře    
81 m2 (dle GP číslo 5738-63/2010 st.p.č. 1670/2 o výměře 81 m2) a p.p.č. 1350/9 
o výměře 3994 m2 vše v k.ú. Šumperk,   za podmínek:  
- účel prodeje:  zázemí k domům  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě zřízení věcného břemene bude poskytnuta sleva z kupní ceny ve 

výši úhrady za zřízení věcného břemene 
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, je možné kupní cenu uhradit do 36  měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5854/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 4270/09 ze dne 10.9.2009 

ruší 
usnesení RM č. 4270/09 ze dne 10.9.2009, kterým bylo schváleno zve řejnění 
záměru města prodat p.p.č. 456/1 o výměře 863 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu 
rozhodnutí vlastníka pozemku o ponechání  pozemku ve vlastnictví města.  
 
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5855/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 5245/10 ze dne 13.5.2010  

ruší 
usnesení RM č. 5245/10 ze dne 13.5.2010, kterým bylo schváleno zve řejnění 
záměru města prodat podíl o velikosti 111/1000 na st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk       
z důvodu rozhodnutí vlastníka pozemku o ponechání  pozemku ve vlastnictví 
města.  
       Termín: 30.09.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5856/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 459 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domy 
Vančurova 314/1, 191/3 a 190/5, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 459 o výměře 159 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní je možné kupní cenu uhradit do 10  měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

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

       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5857/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 457 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domy 
Vančurova 314/1, 191/3 a 190/5, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 457 o výměře 1016 m2 v k.ú. Šumperk,   
za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní je možné kupní cenu uhradit do 36  měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

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

- v případě  prodeje pozemků na reálné části pozemku kupující uhradí náklady 
spojené s vyhotovení geometrického plánu 

 
       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5858/10 MJP – prodej podílu o velikosti 149/1000 na st.p.č. 1712 v k.ú. Šumperk, or. 
pozemek pod domem Uničovská 1503/24, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5242/10 ze dne 
13.5.2010, schválit prodej podílu o velikosti 149/1000 na st.p.č. 1712 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka   
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- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: P. M.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
           Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5859/10 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města   pronajmout část p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za  podmínek:  
- sazba nájemného:   

nezastavěná plocha volná zelená plocha bez oplocení....1,--Kč/m2/rok 
zastavěná plocha doplňkovými stavbami ......................20,--Kč/m2/rok 

- účinnost nájemného  od 1.1.2011 
- doba nájmu: neurčitá s tří měsíční výpovědní lhůtou 
- před uzavřením nájemní smlouvy bude zrušen dohodou stávající platný 

nájemní vztah na pronájem p.p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 05.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5860/10 MJP – žádost O. F.  o prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 1679/10 ze 
dne 17.6.2010  

doporučuje ZM 
vyhovět žádosti O. F.,  bytem Šumperk, které byl usnesením ZM č. 1679/10 
schválen prodej části p.p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk, a prodloužit termín plnění 
usnesení ZM č. 1679/10 ze dne 17.6.2010 nejpozději k datu 30.9.2011. Pokud k 
datu 30.9.2011 nebude kupní smlouva v souladu s usn. ZM č. 1679/10 ze dne 
17.6.2010 podepsána a uhrazena kupní cena, zruší se usnesení pro 
bezpředmětnost. 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5861/10 Zakázka na sběr, svoz, třídění a využití plastů a skla 

schvaluje  
zpracování zadávací dokumentace pro vypsání veřejné zakázky dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zajištění sběru, svozu, třídění a 
využití plastu a skla“ jako podlimitní dle § 12 odst. 2, se smlouvou na dobu určitou 
na tři roky. 
       Termín: 30.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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5862/10 Zakázka na sběr, svoz, třídění a využití plastů a skla 

ukládá 
zpracovat zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky dle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na akci „Zajištění sběru, svozu, třídění a 
využití plastu a skla“ dle parametrů předchozího usnesení. 
 

       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

5863/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. B.  k bytu č. 208 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností  
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5864/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. S. k bytu č. 406 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností  
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 

       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

5865/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
- M. K.  k bytu č. 205 na ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing.  Répalová 

5866/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- A. K.  k bytu č. 3 na ulici Temenické 2795/109, Šumperk, o velikosti 1+1 

obytných místností  
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.11.2010 do 31.10.2011 
 
       Termín: 31.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5867/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- P. K.  k bytu č. 3 na ulici Temenické 3045/104, Šumperk, o velikosti kk+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 31.05.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5868/10 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s obcí Dolní Studénky, přestupkové řízení 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a 
obcí Dolní Studénky na projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,  jímž se mění doba platnosti 
smlouvy z doby neurčité na dobu určitou, a to do 31.12.2010. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

5869/10 Zrušení komisí RM 

ruší 
komise RM: 
- pro přidělování grantů a dotací 
- životního prostředí 
- majetkoprávní a bytového hospodářství 
- architektury a výstavby 
- dopravy a BESIP 
- pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 
- cestovního ruchu 
- kultury, vnějších vztahů a letopiseckou 
- obchodu 
- školskou 
- sociální 
- energetickou 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 



RM 104 – 30.09.2010 

 
44 

 

5870/10 Zrušení komisí RM 

odvolává 
předsedy, členy a tajemníky shora uvedených komisí RM k 14.10.2010. 
 

       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

5871/10 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM  a komisí RM 

doporučuje ZM schválit 
- mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou 

členy ZM, dle předloženého návrhu 
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu 
- mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
      Termín: 14.10.2010 
      Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

5872/10 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM  a komisí RM 

schvaluje 
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM 
dle předloženého návrhu. 
      Termín: 12.11.2010 
      Zodpovídá: předsedové komisí RM 
        PaedDr. Holub 
 

5873/10 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM  a komisí RM 

doporučuje 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 
      Termín: 22.10.2010 
      Zodpovídá: předsedové výborů ZM 
 

5874/10 Mimořádné odměny předsedů výborů ZM  a komisí RM 

ukládá 
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí. 
 
      Termín: 22.10.2010 
      Zodpovídá: předsedové komisí RM 
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5875/10 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1 a 1a) opatření MěÚ Šumperk čl. 9/2008 – 
organizační řád Městského úřadu Šumperk, s účinností od 1.10.2010. 
 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

5876/10 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.12.2010   stav 214,25 zaměstnanců  (- 1 odbor SVV) 
 
       Termín: 01.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

5877/10 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací, dodavatelem 
služby společnost Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, PSČ 
140 22, Praha 4, IČ 60193336. Doba trvání: na dobu určitou 2 let s účinností od 
8.1.2011. 
 
       Termín: 08.01.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

5878/10 Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení  na služby „Zabezpečení 
aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb 
a činností na MěÚ Šumperk“ 

schvaluje  
- vypsání veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu 
s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 ze dne 
15.10.2009 na  služby „Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a 
efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ v rámci výzvy     
č. 53 
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- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

 
členové 
Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marie Dvořáčková, Mgr. Aleš Černotík, Ing. Eva 
Mičkechová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, PaedDr. Petr Holub, Ing. Jaroslava Macková, Ing. Eva 
Zatloukalová, Mgr. Petra Hatoňová 
 

- minimální seznam oslovených uchazečů 
VCVS ČR o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639 
Centire Czech s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ 27945197 
VeryVision, s.r.o., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 26879476 
MVS Projekt, Management ve veřejné správě, Husova 1100, 739 32 Vratimov, 
IČ 28617932 
Business Excellence Consulting s.r.o., Nedašovská 332, 155 21 Praha 5, IČ 
27427234 
 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
   

5879/10 Veřejná zakázka pro zjednodušené  podlimitní řízení na služby „Zabezpečení 
aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb 
a činností na MěÚ Šumperk“ 

schvaluje 
zadávací podmínky pro dokumentaci na veřejnou zakázku pro zjednodušené 
podlimitní řízení na služby „Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality 
a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“. 
 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5880/10 Prodej služebního vozidla MP 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje vozidla městské policie Škoda Fabia 
Combi RZ 1M4 8316. V případě, že nabídnutá cena bude vyšší než částka 26 tis. 
Kč - učinit návrh nejvyšší nabídce. V případě, že budou nabídky nižší, prodat 
vozidlo přímo za částku 26.000,--Kč.  
 
       Termín: 01.10.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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5881/10 Návrh na udělení čestného občanství  

doporučuje ZM 
udělit čestné občanství města Šumperka panu Jiřímu Veberovi in memoriam. 
 
       Termín: 14.10.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

5882/10 Návrh na udělení čestného občanství  

ukládá 
odboru ŠKV zpracovat postup při udělování čestného občanství města Šumperka. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5883/10 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 14.10.2010 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož   v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
       starosta           1. místostarosta 
 

 



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

Nedaňové příjmy -557
167/XIV Zálohy na energie byty -2 000 snížení vybraných záloh
168/XIV Pronájmy nebytových prostor a ostatní 298 příjmy z nájmu (pronájem Bratrušovské koupaliště)
169/XIV Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. 882 vypořádání roku 2009
170/XIV ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní 263 nařízený odvod ZŠ Šumavská p.o.

Ostatní neinvestiční transfery 1 203
171/XIV KÚ koncert ke státnímu svátku 192 účelová dotace
172/XIV MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb 1 011 účelová dotace 14013, výzva 53

PŘÍJMY CELKEM 646

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. výdaje tis. Kč položku celk.
173/XIV Bezpečnostní rada  - krizové řízení 40 50 tis. Kč navýšení na výměnu oken Luže, -10 tis. Kč přesun na OOV

Kancelář tajemníka 1 021
174/XIV OOV 10 přesun z bezpečnostní rady
175/XIV MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb 1 011 účelová dotace 14013, výzva 53

Městská policie 150
176/XIV Provozní výdaje 150 navýšení na odvoz psů do útulku

Odbor majetkoprávní -1 782
177/XIV Zálohy na energie byty -2 000 snížení záloh na energie 
178/XIV Náklady na nebytové prostory 218 vypořádání tobogán

Odbor životního prostředí 393
179/XIV Oddělení lesů dotace MZ ČR 393 účelové dotace na příjmu pořízeny 138 a 139/XII ze dne 9. 9. 2010

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 525
180/XIV      -  ZŠ Šumavská  p.o. 263 navýšení příspěvku na odpis majetku
181/XIV      - Provoz tělovýchovných zařízení 80 usnesení ZM 1793/10
182/XIV Kulturní akce města, propagace -10 úspora
183/XIV KÚ koncert ke státnímu svátku 192 účelová dotace

Odbor finanční a plánovací 974
184/XIV  - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. 974 vypořádání roku 2009

Odbor RÚI 500
185/XIV Oboustranné cyklopruhy Žerotínova 500 nová akce (realizace)

VÝDAJE CELKEM 1 821
PŘÍJMY - VÝDAJE -1 175


