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Spis.zn.: 116924/2010 
Č.j.117332/2010   

U S N E S E N Í  

ze 3. schůze rady města Šumperka ze dne 02.12.2010. 
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. 

101/10 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnoprávní kontroly na místě 
konané u Divadla Šumperk, s.r.o., Komenského 3 

doporučuje ZM  
neukládat odvod do rozpočtu města části poskytnuté veřejné finanční podpory, 
která byla poskytnuta v roce 2009 z rozpočtu města Šumperka na částečnou 
úhradu provozních nákladů Divadla Šumperk, s.r.o., Komenského 3, a to z důvodu 
nedodržení rozsahu dotované činnosti specifikované v příloze Smlouvy                 
o poskytování dotace z rozpočtu města Šumperka. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

102/10 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 13, odst. 1), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2011 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2011. 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

103/10 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
stanovit v souladu s ustanovením § 13, odst. 2), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31.12.2010 

- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňování finančních prostředků u dotovaných akcí 
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 

2010 
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města  
 

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
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104/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2010 

schvaluje 
příjmy ve výši                  28 427 tis. Kč 
výdaje ve výši                   19 978 tis. Kč 
 
příjmy celkem         845 640 tis. Kč 
výdaje celkem         794 003 tis. Kč 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

105/10 Obecně závazná vyhláška č.  xx/2010  

doporučuje ZM vydat 
- obecně závaznou vyhlášku č. xx/2010, kterou se zrušuje OZV č. 8/2003           

o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2011 
- obecně závaznou vyhlášku č. xx/2010, kterou se zrušuje OZV č. 1/2008           

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2011 
 

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

106/10 Obecně závazná vyhláška č. xx/2010 o místním poplatku ze psů 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. xx/2010 o místním poplatku ze psů s účinností 
od 1.1.2011. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

107/10 Obecně závazná vyhláška č. xx/2010 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. xx/2010 o místním poplatku za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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108/10 Obecně závazná vyhláška č. xx/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. xx/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

109/10 Veřejná finanční podpora – žádost Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Šumperku 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické v Šumperku, Revoluční 8, Šumperk ve výši 20 tis. Kč na opravu 
věžních hodin na evangelickém kostele v Šumperku. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou 
schválené usnesením ZM č. 1530/10. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

110/10 Splátka jistiny úvěru 

doporučuje ZM 
schválit mimořádnou splátku úvěru dle smlouvy o úvěru č. 2166/09/5163 
otevřeného u ČSOB, a.s., ve výši 10 mil. Kč v termínu do 30.12.2010. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

111/10 Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace 
úřadu ORP Šumperk  

schvaluje 
- vypsání otevřeného nadlimitního  řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb.,                 

o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele projektu  
„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Šumperk“ 
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- členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek s nabídkami 

členové 
Ing. Eva Mičkechová, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Jiří Žák  
 
náhradníci 
Bc. Helena Švancárová, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Pavel Růžička 
 

- členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Jiří Šafránek, Ing. Jiří Žák,                                  
Ing. Pavel Růžička  
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Miloš Šula, Ing. Ivan Russnák, Vlastimil Křivka,                                        
Ing. Luboš Liška 
       Termín: 24.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

112/10 MJP – změna usnesení ZM č. 1901/10 

doporučuje ZM  
schválit změnu usnesení ZM č. 1901/10 ze dne 14.10.2010, kterým byl schválen 
prodej st.p.č 294/3 v k.ú. Dolní Temenice, spočívající ve změně účastníků smlouvy 
na straně kupujících, přičemž místo A. a  J. K.,  oba bytem Šumperk, bude A. K.,  
bytem Šumperk a místo R. a S. M.,  oba bytem Šumperk bude R. M.,  bytem  
Bludov, PSČ 789 61. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1901/10 ze dne 14.10.2010 beze změny. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

113/10 MJP – prodej části st.p.č. 1984 v k.ú.  Šumperk, pozemek pod domem           
J. z Poděbrad 61B 

doporučuje ZM  
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5230/10 ze dne 
13.5.2010, prodej části st.p.č. 1984 o výměře  202 m2 v k.ú. Šumperk,  dle GP 
číslo 5734-59/2010 st.p.č. 1984/1 o výměře 202 výměře  v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- účel  prodeje: pozemek pod domem 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: E. H.,  podíl ve výši 114/1000, R. H.,  podíl ve výši 116/1000, S. a  J. 

Ř.  podíl ve výši 116/1000, I. S.,  podíl ve výši 116/1000, L. S.,  podíl ve výši 
107/1000, V. a   A. Š., podíl ve výši 112/1000, všichni bytem  Šumperk, M. P.,  
podíl ve výši 48/1000, bytem Šumperk a I. V.,  podíl ve výši 112/1000, bytem 
Velké Losiny, PSČ 788 15 
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu   

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

 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

114/10 MJP – prodej p.p.č. 555/6 v k.ú. Šumperk, pozemek u domu Vančurova 40, 42 
a 44 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7.6.2010  do 23.6.2010 dle usnesení rady města 5435/10 ze dne 
3.6.2010, prodej p.p.č. 555/6 o výměře 748 m2 v k.ú. Šumperk  za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  Z. D.,  podíl ve výši 1/17,  J. F.,  podíl ve výši 1/17,  V. K.,  podíl ve 

výši 1/17, J. a  A. N.,  podíl ve výši 1/17, všichni bytem Šumperk, M. H.,  podíl 
ve výši 1/17, bytem Šumperk, A. a  M. J.,  podíl ve výši 1/17, bytem Hrabenov  
PSČ 789 63, J. K.,  podíl ve výši 1/17, bytem Olomouc, PSČ 779 00,  L. K.  
podíl ve výši 1/34, bytem Praha 11, PSČ 149 00, J. Z.,  podíl ve výši 1/34, 
bytem Stará Boleslav, PSČ 250 01, Z. a  A. M.,  podíl ve výši 1/17, bytem 
Šumperk, S. M.,  podíl ve výši 1/17,  R. M.,  podíl ve výši 1/17, M. a M. Š.   
podíl ve výši 1/17, F. a H. W., podíl ve výši 1/17,  všichni bytem Šumperk, K. a 
V. N.,  podíl ve výši 1/17, bytem Šumperk, P. P.,  podíl ve výši 1/17, bytem 
Dolní Studénky, PSČ 788 20, A. a   J. V., podíl ve výši 1/17, bytem Zbraslav, 
Praha, PSČ 156 00, P. a  D. Z.,  podíl ve výši 1/17, bytem Ruda nad Moravou, 
PSČ 789 63 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

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

 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
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115/10 MJP – prodej p.p.č. 1273/17 a p.p.č. 1273/18 v k.ú. Šumperk, or. zahrada při 
 ul. 17. listopadu 4 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.10.2010  do 20.10.2010 dle usnesení rady města 5793/10 ze dne 
30.9.2010, prodej  p.p.č. 1273/17 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1273/18 o výměře    
169 m2, vše v k.ú. Šumperk,   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada a vstup k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  K. a O. H.,  podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1273/17, bytem  Šumperk a T. 

a M. R., podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1273/17 a p.p.č. 1273/18, vše v k.ú. 
Šumperk, oba bytem Šumperk 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

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

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

116/10 MJP – prodej p.p.č. 468/5 a dalších  v k.ú.  Šumperk, or. zahrada u domu 
Myslbekova 8 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  28.6.2010  do 13.7.2010 dle usnesení rady města 5537/10 ze dne 
24.6.2010, prodej  p.p.č. 468/5 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 
5780-80/2010  ze dne 1.11.2010, p.p.č. 468/27 o výměře 32 m2, p.p.č. 468/26      
o výměře 28 m2, p.p.č. 468/25 o výměře 35 m2, p.p.č. 468/24 o výměře 60 m2, 
p.p.č. 468/23 o výměře 60 m2, p.p.č. 468/22 o výměře 60 m2 a p.p.č. 468/5          
o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  A. M.,  podíl ve výši 1/8 na p.p.č. 468/27, podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 

468/22 a podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 468/26, vše v k.ú. Šumperk, N. M.,  podíl ve 
výši 1/8 na p.p.č. 468/27, podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 468/22 a podíl ve výši 1/2 
na p.p.č. 468/26, vše v k.ú. Šumperk, B. P.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 468/27, 
p.p.č. 468/5 a p.p.č. 468/24, vše v k.ú. Šumperk, všichni bytem  Šumperk a  J. 
N.,  podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 468/27, p.p.č. 468/23 a p.p.č. 468/25, vše v k.ú. 
Šumperk, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do   
katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu  

 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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117/10 MJP – prodej souboru pozemků v lokalitě při ul. Javoříčko, Šumperk 

doporučuje ZM 
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu 
budoucí investice města - rozšíření ulice, včetně parkování a plánované 
rekonstrukce kanalizačního řadu s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti 
do 31.12.2013.  
V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané lokalitě bude kupní cena 
stanovena dle vyhlášené kupní ceny pro daný rok. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

118/10 MJP – prodej p.p.č. 1293/6 v k.ú. Šumperk, or. u domu Šmeralova 4 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7.6.2010 do 23.6.2010 dle usnesení rady města 5438/10 ze dne 
3.6.2010, prodej  p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: vjezd do garáže na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  P. D.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

katastru nemovitostí 
 

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

119/10 MJP – prodej p.p.č. 1293/6 v k.ú. Šumperk, or. u domu Šmeralova 4 

doporučuje ZM 
neschválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od  7.6.2010 do 23.6.2010 dle usnesení rady města 
5438/10 ze dne 3.6.2010, prodej  p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk J. 
L. a M. L.,  oba bytem Šumperk,   z důvodu schválení prodeje p.p.č. 1293/6 v k.ú. 
Šumperk vlastníkovi garáže na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk, čímž bude naplněn 
schválený účel zveřejnění prodeje p.p.č. 1293/6 v k.ú. Šumperk.   
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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120/10 MJP – prodej st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek pod domem 
 Gagarinova 21 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5231/10 ze dne 
13.5.2010, prodej  st.p.č. 294/2 o výměře  212 m2 v k.ú. Dolní Temenice,  za 
těchto podmínek: 
- účel  prodeje: pozemek pod domem 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující: J. a B.  B.,  podíl ve výši 929/10000, D. D.,  podíl ve výši 499/10000, 

V. F.,  podíl ve výši 496/10000, Z. a D. H.,  podíl ve výši 499/10000, R. J.,   
podíl ve výši 500/10000, R. K.,  podíl ve výši 503/10000, J.  a P.  S.,  podíl ve 
výši 467/5000, P. S.,  podíl ve výši 497/10000, P. V.,  podíl ve výši 495/10000, 
M. W.,  podíl ve výši 497/10000, V. a  M.  Z.,  podíl ve výši 506/10000, všichni 
bytem Šumperk, K. a   J.  D., podíl ve výši 503/10000, bytem Nový Malín, PSČ 
788 03, A.  K.,  podíl ve výši 426/10000, A.  P.,  podíl ve výši 427/10000, R. S.,  
podíl ve výši 427/10000, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13, I. V., podíl ve výši 
431/10000, bytem  Šumperk 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

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

 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

121/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. 
 Šumperk, or. lokalita Hrubínova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy kabelového vedení NN  přes p.p.č. 1662/1 a.p.č. 1662/19  
v  k.ú.  Šumperk  
budoucí povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 
budoucí oprávnění z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení  a 

správy kabelového vedení NNk zálohu ve výši  18.700,--Kč včetně  DPH, 
v souladu s usnesením RM č.  3568/2009 ze dne 16.4.2009, do 15 dnů ode 
dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávnění z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby  vyhotovení geometrického plánu  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 3 měsíců od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
30.9.2011  
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- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávnění z věcného 

břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

- budoucí povinný z věcného břemene upozorňuje budoucího  oprávněného       
z věcného břemene, že na části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk probíhají parkové 
úpravy, kde investorem je město Šumperk. V případě poškození parkových 
úprav budoucím oprávněným  je povinen budoucí oprávněný tyto v plném 
rozsahu uhradit 

- smlouva bude uzavřena po písemném odsouhlasení technického řešení stavby 
investorem výstavby RD  a budoucím kupujícím části p.p.č. 1662/1 a p.p.č. 
1662/19, vše v k.ú. Šumperk, tj.   REAL SYSTEM DEVELOPMENT, a.s., se 
sídlem Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice, PSČ 109 00, IČ 28374363, 
kterým budou stanoveny další technické a časové podmínky k provedení 
stavby   

       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

122/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  přeložky kabelového vedení 
 NNk v k.ú. Šumperk, or. lokalita Hrubínova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1662/1 a p.p.č. 1662/19  v k.ú. Šumperk Město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1,  Šumperk, IČ 00303461, zřizuje pro stavebníka ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem  Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ 
CZ24729035, právo provést stavbu přeložky sítě NNk „Šumperk-Hrubínova“ na 
předmětných pozemcích. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:  
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, bude   

stavebník okamžitě informovat odbor RÚI 
- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací předloží odboru MJP 

zaměření skutečného stavu v elektronické podobě (formát DGN nebo SHP) 
včetně výškopisu stavby před zahrnutím a zákresu hranic parcel 

- v případě nedodržení podmínek stanovených smlouvu stavebník uhradí 
smluvní pokutu, jejíž výše bude stanovena v souladu s unesením RM č. 
3568/09 ze dne 16.4.2009 bod E) 

- další podmínky budou shodné s podmínkami danými pro uzav ření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a podmínkami stanovenými 
investorem výstavby rodinných domů na p.p.č. 1662/19 a 1662/1, vše v k.ú. 
Šumperk 

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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123/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 262/3 v k.ú. Horní Temenice, or. Horní 
Temenice, před lomem 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 262/3 o výměře 72 m2, dle GP číslo 815-
130/2010 p.p.č. 262/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

katastru nemovitostí a geometrický plán na rozdělení pozemku 
 

       Termín: 06.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

124/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1239/12 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
 poliklinikou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

katastru nemovitostí  
 
        Termín: 06.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

125/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1320/14 v k.ú. Šumperk, or. ul. Rooseveltova 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  p.p.č. 1320/14 o výměře 327 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

katastru nemovitostí  
 
       Termín: 06.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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126/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1900/7 a části p.p.č. 1425/1 v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. Janáčkova, lokalita Vyhlídka 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  část p.p.č. 1900/7 o výměře cca 150 m2 a část 
p.p.č. 1425/1 o výměře cca 150 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

katastru nemovitostí a geometrický plán na dělení pozemku 
 
        Termín: 06.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

127/10 MJP – realizace příslibu prodeje st.p.č. 893/2, p.p.č. 462/3, p.p.č. 462/10 a 
 p.p.č. 462/11 v k.ú. Šumperk, or. ul. Vančurova 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.8.2007 do 29.8.2007 dle usnesení rady města č. 1093/07 ze dne 
9.8.2007  a podle usnesení zastupitelstva města č. 399/07 ze dne 13.9.2007, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje st.p.č. 893/2 o výměře 
70 m2, p.p.č. 462/3 o výměře 91 m2, p.p.č. 462/10 o výměře 88 m2 a p.p.č. 
462/11 o výměře 86 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,--Kč/m2  uhrazena v souladu  se smlouvou o smlouvě budoucí 

kupní  obch 003/2008 
- kupující: M. P.,  podíl ve výši 1/3 na st.p.č. 893/2 a  p.p.č. 462/3, bytem  

Šumperk, A. P.,  podíl ve výši 1/3 na st.p.č. 893/2 a p.p.č. 462/10 a M. S.,  
podíl ve výši 1/3 na st.p.č. 893/2 a p.p.č. 462/11, bytem Šumperk  

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

  
        Termín: 09.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

128/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u bytového domu       
U Sanatoria 14 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 1740/2 o výměře 452 m2, část 
pozemku p.č. 1992/8 o výměře 206 m2 a část pozemku p.č. 1995/2   o výměře  
184 m2  v k.ú. Šumperk (or. pozemky tvořící zahradu a otevřený vymezený prostor 
k domu U Sanatoria 1522/14 v Šumperku). 
Účel nájmu:   a) zahrádkářské využití 
    b) vymezený prostor k domu U Sanatoria 14, Šumperk 
Nájemné:   a)  2,--Kč/m2/rok 
    b)  1,--Kč/celek/rok 
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Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy,   
   ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   
   důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 16.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

129/10 MJP – bytová problematika – změna v označení bytu v domě 
 Banskobystrická 44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny označení předmětu nájmu  k nájemní 
smlouvě  č.134/1995-P uzavřené dne 23.10.1995,  mezi městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. D.,  
bytem , jako nájemcem. Změna spočívá v označení předmětu nájmu, kdy byt nyní 
označen jako byt č. 5 bude označen jako byt č. 3. 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

130/10 MJP – bytová problematika – změna v označení bytu v domě 
 Banskobystrická 44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny označení předmětu nájmu  k nájemní 
smlouvě  č.167/2003-P  uzavřené dne 8.10.2003,  mezi městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a T. H.,  
bytem , jako nájemcem. Změna spočívá v označení předmětu nájmu, kdy byt nyní 
označen jako byt č. 8 bude označen jako byt č. 7. 
 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

131/10 MJP – bytová problematika – změna v označení bytu v domě 
 Banskobystrická 44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny označení předmětu nájmu  k nájemní 
smlouvě  č.130/2003-MS  uzavřené dne 14.5.2003,  mezi městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a sestrami 
D. a H. Š., bytem , jako nájemcem. Změna spočívá v označení předmětu nájmu, 
kdy byt nyní označen jako byt č. 9 bude označen jako byt č. 8. 
 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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132/10 MJP – bytová problematika – změna v označení bytu v domě 
 Banskobystrická 44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny označení předmětu nájmu  k nájemní 
smlouvě  č.941/2005-N  uzavřené dne 16.2.2005,  mezi městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. D.,  
bytem  , jako nájemcem. Změna spočívá v označení předmětu nájmu, kdy byt nyní 
označen jako byt č. 10 bude označen jako byt č. 9. 
 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

133/10 MJP – bytová problematika – změna v označení bytu v domě 
 Banskobystrická 44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny označení předmětu nájmu  k nájemní 
smlouvě  č. 31/2000-P  uzavřené dne 19.1.2000,  mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a manželi 
R. a B. K.,  bytem , jako nájemcem. Změna spočívá v označení předmětu nájmu, 
kdy byt nyní označen jako byt  č. 14  bude označen jako byt č. 12. 
 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

134/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout honitbu Městské skály 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka jako držitele honitby Městské skály pronajmout 
honitbu Městské skály na dobu 2 let, a to od 1.4.2013 do 31.3.2015. 
 
Účel: prodloužení nájemního vztahu stávajícímu nájemci a uvedení nájemního 
 vztahu do souladu s § 33, odst. 1), zákona č.449/2001 Sb, o myslivosti, 
 v platném znění 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

135/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene v lokalitě U Vodárny – zrušení 
 usnesení  RM č. 5484/10 

ruší 
usnesení RM č. 5484/10 ze dne 24.6.2010 z důvodu přijetí jiného usnesení v této 
záležitosti.  
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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136/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – přípojky vodovodu, dešťové a 
splaškové kanalizace v lokalitě  U Vodárny  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení a správě 
přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v povinném pozemku p.č. 
1845/25 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví města Šumperka a dále věcné břemeno 
spočívající v právu vedení, vstupu a vjezdu   na povinný pozemek p.č. 1845/25      
v k.ú. Šumperk za účelem údržby, provozu a odstraňování poruch výše uvedených 
přípojek 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, zastoupené 
místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 
oprávněný z věcného břemene:   
- vlastníci pozemků p.č. 1845/67, 1845/87, 1845/88, 1845/89, 1845/103, 

1845/104, 1845/90, 1845/91, 1845/92, 1845/93, 1845/94, 1845/95, 1845/96, 
1845/98, 1845/99, 1845/100, 1845/101, 1845/102, 1845/80, 1845/79, 1845/68, 
1845/105, 1845/106 a 1845/97, vše v k.ú. Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávnění z věcného břemene uhradí za věcné břemeno celkovou částku ve 

výši 30.019,--Kč vč. DPH, vypočtenou na základě usnesení RM č. 3568/09 ze 
dne 16.4.2009. Uvedenou částku jako oprávněný sám za sebe a jako příjemce 
věcného břemene ve prospěch ostatních oprávněných z věcného břemene 
uhradí společnost FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 
00150584, DIČ CZ00150584 

- geometrické plány pro zaměření skutečných tras věcného břemene (GP 
č.5716-527/2010 a GP č.5717-527/2010) a správní poplatek za podání návrhu 
na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni uhradí společnost FORTEX-
AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584, DIČ CZ00150584 

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

137/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – přípojky vodovodu, dešťové a 
splaškové kanalizace v lokalitě U Vodárny 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení a správě 
přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v povinném pozemku p.č. 
1845/25 a povinném pozemku p.č. 1845/146, oba v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví 
města Šumperk a dále věcné břemeno spočívající v právu vedení, vstupu a vjezdu   
na povinný pozemek p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk za účelem údržby, provozu a 
odstraňování poruch výše uvedených přípojek.  
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, zastoupené 
místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 
oprávněný z věcného břemene:   
vlastníci pozemků p.č. 1845/12, 1845/107, 1845/110, 1845/114, 1845/117, 
1845/120, 1845/123, 1845/125 a 1845/128, vše v k.ú. Šumperk. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávnění z věcného břemene uhradí za věcné břemeno celkovou částku ve 

výši 30.019,--Kč vč. DPH, vypočtenou na základě usnesení RM č. 3568/09 ze 
dne 16.4.2009. Uvedenou částku jako oprávněný sám za sebe a jako příjemce 
věcného břemene ve prospěch ostatních oprávněných z věcného břemene 
uhradí společnost FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 
00150584, DIČ CZ00150584 

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

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

138/10 MJP – investiční akce „Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 2254/1 v k. ú. Šumperk, Česká republika, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05,  
IČ 65993390, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu  „Přechodový ostrůvek Jesenická - 
Banskobystrická“ na výše uvedeném pozemku. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

139/10 MJP – investiční akce „Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická“ 
 
doporučuje ZM 
schválit budoucí bezúplatné převzetí části p.p.č. 2254/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. 
Šumperk z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05,  IČ 65993390, do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
za těchto podmínek:  
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Přechodový ostrůvek 

Jesenická - Banskobystrická“ 
- darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby „Přechodový ostrůvek Jesenická - 
Banskobystrická“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který 
nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení bezúplatného 
převodu v zastupitelstvu města  

 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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140/10 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu smlouvy 
dle předloženého materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,                 

se sídlem Hlavní třída 22,  Šumperk, IČ 00098311 
- vypůjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
- předmět a účel výpůjčky: 

- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za účelem 
umístění obrazu v zasedací místnosti Městského úřadu v Šumperku, nám. 
Míru 1 

- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875 za účelem umístění na 
betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

- Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 za účelem 
umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově 
Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1 

- Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78, H 13.304 za účelem 
umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově 
Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1 

- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

-  Motovidlo,  138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2011 

 
       Termín: 01.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

141/10 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 
na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 
paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, Hlavní 

třída 22,  Šumperk, IČ 00098311 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že 
se jedná o předmět zapůjčený Městem Šumperk 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2011 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem 
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel 

opravu věci a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit 
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- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 
odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a 
včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení         
§ 659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech     
7 dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem 

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou  

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění  

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran 

 
       Termín: 01.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

142/10 MJP – nemocnice – změna poměru čerpání finančních prostředků 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 9  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřené mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperská nemocnice, a.s., 
jako nájemcem na nemovitosti v areálu nemocnice v Šumperku, která byla 
schválena usnesením rady města č. 4150/05 ze dne 1.12.2005, ve znění 
pozdějších usnesení rady města. Předmětem dodatku č. 9 je změna poměru 
čerpání finančních prostředků, určených k reinvestici do předmětu nájmu tak, že 
70 % z  92%  vybraného ročního nájemného by bylo možno použít na rozsáhlejší 
stavební úpravy a technického zhodnocení a  30 % z 92 % vybraného ročního 
nájemného k běžným provozním opravám. Předmětná změna v poměru čerpání 
finančních prostředků určených k reinvestici bude provedena s účinností od 
1.1.2011. 
V ostatním se nájemní smlouva č. MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění 
pozdějších dodatků nemění a zůstává v platnosti. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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143/10 MJP – nemocnice – plán oprav na rok 2011 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2011 - dle nájemní 
smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 
- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného   1.010.768  Kč 
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného     3.487.136  Kč 
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného     8.136.664  Kč 
Výše nájmu pro rok 2011 před uplatněním inflace            12.634.568 Kč 
 

 
FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2011): 

 
- rekonstrukce hlavní rozvodny (trafostanice)    2.000.000  Kč 
- výměna vstupních, koncových a hepa filtrů vzduchotechniky  

operačních sálů na pavilonu C         750.000  Kč 
- generální rekonstrukce operačního šálu č. 4 a 5 v pavilonu C 1.000.000  Kč 
- výstavba nového lůžkového evakuačního výtahu – pavilon F  3.000.000  Kč 
- dodání a montáž vyhřívaní svodů a žlabů střech na pavilonech    100.000  Kč 
- rekonstrukce 1.NP pavilonu B a vybudování ORL ambulance  

a kardiolog. odd.       1.000.000  Kč 
- rezerva            286.664  Kč 
celkem fond investic roku 2011      8.136.664  Kč 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

144/10 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Banskobystrická 41 a 43, 
 Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0033/2010 ze dne 27.10.2010 na 
akci „Banskobystrická 41 a 43, Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace“  uzavřené s firmou CARMAN, a.s., se sídlem U Pily 918, Uničov, PSČ 
783 91, IČ 26138891, na provedení změn do maximální částky 95.674,--Kč včetně 
DPH, prodloužení termínu plnění díla do 16.12.2010 a zvýšení jednorázové 
smluvní pokuty pro zhotovitele díla za prodlení proti termínu předání a převzetí 
díla z 1% na 5%. Cena díla se zvýší na celkovou částku max. 1.981.896,--Kč 
včetně DPH.  
 
       Termín: 10.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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145/10 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Šumperk – 
 instalace nového CT a související stavební práce“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0030/2010 ze dne 8.10.2010 na 
akci „Nemocnice Šumperk – instalace nového CT a související stavební práce“ 
uzavřené s firmou FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk,  IČ 
00150584, na prodloužení termínu realizace díla z původního termínu 20.12.2010 
na nový termín 20.1.2011. 
       Termín: 20.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

146/10 MJP – převod práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní  smlouvě – 
 výkup pozemků od společnosti Ekozis, spol. s r.o. 

doporučuje ZM 
schválit převod práv a povinností města Šumperka, jako budoucí kupujícího, ze  
smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OBCH 152/04 ze dne 1.2.2005, uzavřené se 
společností EKOZIS, spol. s r.o., jako budoucím prodávajícím, na nového 
budoucího kupujícího obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, PSČ 788 03, 
IČ 00303089. 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

147/10 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 2255/1 v k.ú. Šumperk, or. 
 nároží ulic M.R. Štefánika a Slovanské 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  telefonního vedení  přes  p.p.č. 2255/1  v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno, na základě 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0072/2008/Foj ze 
dne 15.10.2008, zálohovou částku ve výši  1.000,--Kč. Skutečná výše úhrady 
za věcné břemeno je stanovena v souladu se zněním usnesení RM č.  1134/05 
ze dne 27.1.2005, ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a dle 
GP č. 5799-794/2010 a činí  441,--Kč + DPH, přičemž rozdíl mezi cenou 
skutečnou a zálohovou činí  přeplatek  ve výši  471,--Kč, který bude uhrazen 
straně oprávněné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
zřízení věcného břemene.   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5799-794/2010 

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

       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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148/10 MJP – pronájem pozemků pod komunikací ul. Holandské  

schvaluje   
nevyhovět žádosti vlastníků tělesa komunikace ul. Holandské v Šumperku            
o přehodnocení výše nájemného, stanoveného usnesením RM č. 5034/10 ze dne 
25.3.2010, kterým byl schválen pronájem pozemků pod stavbou příjezdové 
komunikace ul. Holandské v Šumperku vlastníkům tělesa komunikace, a schvaluje 
trvat na platnosti usnesení v celém rozsahu. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

149/10 MJP - smlouva o věcném břemeni přes pozemky v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Lautnerova, M. R. Štefánika 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního vedení NN přes  p.p.č. 1239/27, st.p.č. 1801, p.p.č. 2047/10, 
p.p.č. 2099 a p.p.č. 2255/1  v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinným  z věcného břemene: městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněným  z věcného břemene: společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 
za podmínek: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno, na základě 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0046/2008/Foj ze 
dne 14.8.2008, zálohovou částku ve výši  32.000,--Kč. Skutečná výše úhrady 
za věcné břemeno je stanovena v souladu se zněním usnesení RM č.  1134/05 
ze dne 27.1.2005, ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007, a 
ustanovením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0044/2008/Foj ze dne 1.9.2008 a dle GP č. 5484-355/2008 a činí   
53.334,--Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou 
činí  nedoplatek  ve výši  21.334,--Kč, který bude uhrazen straně povinné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene   

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve třech  vyhotoveních  GP č. 5484-355/2008 

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

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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150/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu v k. ú. Šumperk, or. ul. 
 Slavíčkova, Čermákova a Majakovského 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2169/1, p.p.č. 2061/1, p.p.č. 539/40, p.p.č. 539/41, p.p.č. 
539/14, p.p.č. 539/37 a p.p.č. 2298 v k.ú. Šumperk, zřizuje pro stavebníka právo 
provést stavbu „PD-reko NTL ms Šumperk, ul. Slavíčkova + 2“ na předmětných 
pozemcích. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1,  Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ    
702 72, IČ 27768961 
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 odboru RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy 

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, 

zhotovitel bude okamžitě informovat odbor RÚI 
- stavebník doloží zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické 

podobě (formát DGN nebo SHP) a zaměření skutečného stavu na 
majetkoprávní odbor 

- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací předloží doklady        
o demontáži měněného potrubí 

       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

151/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu v k.ú. Šumperk, or. ul. 
 Krapkova a Peckova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1485/3, p.p.č. 1350/22 v k.ú. Šumperk, zřizuje pro 
stavebníka právo provést stavbu „PD-reko NTL ms Šumperk, Krapkova ul. + 1“ na 
předmětných pozemcích. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1,  Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,   PSČ 
702 72, IČ 27768961 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou citované ve smlouvě             

o zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- pokud  z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy bude 

stavebník okamžitě informovat odbor RÚI 
-  
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- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací předloží odboru MJP 
prohlášení o demontáži měněného potrubí odsouhlasené odborem RÚI, 
zaměření skutečného stavu v elektronické podobě (formát DGN nebo SHP) 
včetně výškopisu stavby před zahrnutím a zákresu hranic parcel 

- stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu nejpozději do 31.12.2012 
- v případě nedodržení podmínek stanovených smlouvu stavebník uhradí 

smluvní pokutu, jejíž výše bude stanovena v souladu s unesením RM č. 
3568/09 ze dne 16.4.2009 bod E) 

       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

152/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1222 a p.p.č. 1319/3 v k.ú. Horní Temenice, 
 or.  před lomem v Temenici 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  p.p.č. 1222 o výměře 791 m2 a p.p.č. 1319/3          
o výměře  121 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:  
- účel  prodeje: sloučení vlastnictví pozemků, převážně zemědělské pozemky 
- kupní cena: 50,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

katastru nemovitostí a geometrický plán na dělení pozemku 
 
       Termín: 06.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

153/10 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1239/27,  a další  v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.1.2007 do 19.1.2007 dle usnesení rady města č. 227/06 ze dne 
29.12.2006  a podle usnesení zastupitelstva města č. 184/07 ze dne 8.3.2007, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1239/27 o výměře  
1785 m2, st.p.č. 1801 o výměře 66 m2, dle GP číslo 5739-115/2010 p.p.č. 
1239/27 a st.p.č. 1801 o výměře 171 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního  domu 
- kupní cena: 820,--Kč/m2 stanoveno smlouvou obch 28/2007 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: A. V.,  bytem Šumperk a E. V. Č., bytem  Praha 9, PSČ 190 00 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupní smlouva bude předložena k zápisu vlastnického práva  po zapsání 

věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk ve 
prospěch oprávněného z věcného břemene, vlastníka objektu na st.p.č. 1399 a 
p.p.č. 1239, vše v k.ú. Šumperk a zápisu věcného břemene zemního vedení 
NN přes p.p.č. 1239/27 pro oprávněného ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 408 02, IČ 27232425 

 
        Termín: 08.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

154/10 MJP – realizace smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 v k.ú. Šumperk, or. nová výstavba vedle restaurace Zátiší při ul. M.R. 
 Štefánika 

schvaluje 
v souladu se splněnými podmínkami smlouvy o budoucím věcném břemeni VBb 
11/200/Vr ze dne 17.5.2007, která byla uzavřena dle usn. RM č. 342/07 ze dne 
8.2.2007, uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes 
pozemek p.č. 1239/27v k.ú. Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperka. 
Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka objektu  na st.p.č. 1399 a p.p.č. 
1239/30, vše v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  
je J. S.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03. Oprávněný z věcného břemene uhradí 
při podpisu smlouvy 20 % DPH, tj. 2.000,--Kč. 
 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

155/10 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS Šumperk, ul. Gen. 
Krátkého“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemek  p.č. 2216/1, 2149/2, 
1920/4  a  st.p.č. 1782/4, 765/2 a 725/1  (ul. Gen. Krátkého). 
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 
Oprávněný z věcného břemene – SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, 
Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno, na základě 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0032/2008/Foj ze 
dne 7.8.2008, zálohovou částku ve výši  10.000,--Kč. Skutečná výše úhrady za 
věcné břemeno je stanovena v souladu se zněním usnesení RM č.  1134/05 ze 
dne 27.1.2005, ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a dle GP č. 
5779-204/2010 a činí  81.144,--Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou 
skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  71.144,--Kč, který bude 
uhrazen straně povinné z věcného břemene 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. 5779-204/2010 

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

       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

156/10 MJP – směna pozemků se Sallerovou výstavbou v lokalitě obchodního 
 centra u Kauflandu 

doporučuje ZM  
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010 dle usnesení rady města č. 5504/10 ze dne 
24.6.2010 schválit směnu pozemků za těchto podmínek: 
- účel směny: majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě obchodního 

centra u Kauflandu 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, budou převedeny do vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk 
s.r.o.,  se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 25033310, 
pozemky p. č. 1961/7 o výměře 125 m2, p.č. 1961/8 o výměře 193 m2, p. č. 
1959/22 o výměře 65 m2, p. č. 1959/27  o výměře 11 m2 a části p.p.č. 1960/1 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 1960/14 o 
výměře 4 m2 a jako p.p.č. 1960/16 o výměře 83 m2, vše v k. ú. Šumperk 
(celková výměra činí 481 m2) 

- z vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk s.r.o.,  se sídlem Obchodní zóna 266, 
Otvice, PSČ 431 11, IČ 25033310, budou převedeny do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, pozemky p.č. 
1955/16 o výměře 180 m2, p.č. 1959/8 o výměře 14 m2, části p.p.č. 1955/15 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 1955/28 o 
výměře 164 m2 a jako p.p.č. 1955/29 o výměře 94 m2, část p.p.č. 1950/19 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označená jako p.p.č. 1950/51 o 
výměře 5 m2, část p.p.č. 1955/22 geometrickým plánem č. 5767-564/2010 
označená jako p.p.č. 1955/31 o výměře 9 m2 a část p.p.č. 1960/3 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označená jako p.p.č. 1960/15 o 
výměře 15 m2 , vše v k. ú. Šumperk, (celková výměra činí 481 m2) 

- směna proběhne bez finančního vyrovnání z důvodu shodného součtu výměr 
směňovaných pozemků 

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

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
uhrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou  

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene, kterou 
Sallerova výstavba Šumperk, s.r.o., jako povinný z věcného břemene zřídí ve 
prospěch města Šumperka jako oprávněného z věcného břemene věcné 
břemeno spočívající v právu umístění plochy pro vylepování plakátů na 
pozemku p. č. 1961/7 v k.ú. Šumperk a v právu uložení a správy veřejného 
osvětlení v pozemku p. č. 1961/7, p.č. 1961/8 a v části p.p.č. 1960/1 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 1960/16, vše 
v k.ú. Šumperk 

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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157/10 MJP – změna usnesení ZM č. 1857/10 – pozemky pod zálivy u autobusových 
 zastávek 

doporučuje ZM 
schválit změnu  usnesení ZM č. 1857/10 ze dne 16.9.2010, kterým byl schválen 
příslib bezúplatného převodu pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání  
pozemků pod zálivy u autobusových zastávek v Šumperku.  
Změna se týká termínu uzavření  darovací smlouvy z původního znění „od 
1.1.2016 nejpozději do 31.12.2016“ na nové znění „po skončení trvalé udržitelnosti 
projektu stavby nejpozději do jednoho roku od skončení trvalé udržitelnosti 
projektu stavby, tj. do 4.10.2016“ z důvodu sjednocení podmínek smlouvy 
s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje. 
Další text usnesení zůstane beze změny. 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

158/10 MJP – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení STL plynovodu a 
 plynovodních přípojek v k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Muchova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení STL + přípojek , a to na pozemku p. č. 556/115 
v k.ú. Šumperk , který je ve vlastnictví města Šumperka. 

 
Povinným z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3,  
     Ostrava – Moravská Ostrava,  PSČ 702 72, 
     IČ 27768961 
 
Úplata za věcné břemeno:  věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
 
Doba trvání věcného břemene: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
 
Podmínky: 
- rozsah  věcné břemene bude vymezen geometrickým plánem  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání 

návrhu na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí oprávněný 
z věcného břemene 

 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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159/10 MJP – změna usnesení RM č. 5809/10 - smlouva o uzavření smlouvy o zřízení 
práva provést stavbu v k.ú. Šumperk, or. ul. Chodská  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5809/10 ze dne 30.9.2010 týkající se  uzavření smlouvy dle 
ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou vlastník 
pozemku p.č. 1534/27 a pozemku 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. Změna tohoto usnesení spočívá ve změně 
stavebníka z pana K. R.,  bytem Šumperk na společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425, zastoupená na 
základě plné moci panem M. P.   
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

160/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – oprava kabelu NN na ul. 
 Jeremenkově a 8. května 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník st.p.č. 1897, p.p.č. 2222/1, 1609/5 a 1658/1 vše v k.ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést stavbu „Šumperk – 8. května – oprava kabelu 
NN z DTS SU_0526“. 
Vlastník pozemku - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 
00303461 
Stavebník – ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
PSČ 405 02, IČ 24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření k předmětné stavbě ze dne 10.11.2010, které bude nedílnou součástí 
smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet podmínky odboru RÚI, stanovené v písemném 
vyjádření k předmětné stavbě ze dne 2.11.2010, které bude nedílnou součástí 
smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu nejpozději do 31.12.2012 
- stavebník do 60 dnů ode dne ukončení stavebních prací předloží odboru MJP 

prohlášení o demontáži měněného potrubí odsouhlasené odborem RÚI, 
zaměření skutečného stavu v elektronické podobě (formát DGN nebo SHP) 
včetně výškopisu stavby před zahrnutím a zákresu hranic parcel 

- v případě nedodržení podmínek stanovených smlouvu stavebník uhradí 
smluvní pokutu, jejíž výše bude stanovena v souladu s unesením RM č. 
3568/09 ze dne 16.4.2009 bod E) 

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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161/10 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Dr. E. Beneše 974/1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v I. a II. 
NP budovy Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk o celkové podlahové ploše 99 m. 
Účel nájmu:  prostory pro výtvarný obor 
Doba nájmu:  neurčitá   
Nájemné:   7.425,--Kč/celek/rok/, valorizace o koeficient inflace od roku 
   2012 
Služby:  36.000,--Kč/rok 
Výpovědní lhůta: 3 měsíce 
 
       Termín: 06.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

162/10 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení č. 1530/10, 1531/10, 1532/10, 1533/10 ze dne 11.3.2010 z důvodu 
přijetí nových usnesení. 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

163/10 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM schválit 
1. obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

Šumperka 
2. speciální podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka na 

činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a 
juniorů 

3. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka 
4. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka 
5. seznam vyjmenovaných akcí a činností v roce 2011 

- Klášterní hudební slavnosti (5. ročník)                                                
- Divadlo v parku 2011 (18. ročník)                                     
- Klasika Viva (11. ročník)                                                 
- ŠpekFest (5. ročník)                                                                                      
- Preludium 2011 (38. ročník)                                                                                                                          
- Blues Alive 2011 (16. ročník)                                             
- XXI.Mezinárodní folklorní festival CIOFF Šumperk 2011 
- X. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2011 
- Džemfest  2011 (12. ročník) 
- Město čte knihu 2011 (7. ročník) 
- Šumperský dětský sbor 
- HK Mladí draci Šumperk o.s.   
- FK SAN-JV ŠUMPERK o.s 
- TJ Sokol Šumperk                                    
- TJ Šumperk         
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6. časový harmonogram            

- od 20.12.2010 - zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 
(včetně formulářů žádostí, zveřejnění v  Šumperském zpravodaji dne 
05.01.2011) 
 

- 03.01.2011 -   od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí                 
 

- 13.01.2011 -  předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 
RM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a 
dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 
 

- 27.01.2011 - předložení návrhu  komise pro přidělování grantů a dotací do 
ZM na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a 
dotace,   na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 
 

- 31.01.2011 - do 16:45 hod. ukončení přijímání žádostí 
 

- 24.02.2011 - předložení návrhů  komise pro přidělování grantů a dotací na 
rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým                                        
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 
 

- 10.03.2011 - předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení  
 
      Termín: 09.12.2010 
      Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

164/10 Návrh na finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina 
OKO a Městské knihovny Šumperk ve II. pololetí 2010 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk 
a Městské knihovny Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

165/10 Zápis do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2011/2012, který se uskuteční ve čtvrtek 10.2.2011 a v pátek 
11.2.2011. 
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166/10 Příspěvková organizace města – dodatek č. 1 k odpisovému plánu  

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČ 00852091, 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 24.800,--Kč. 
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

167/10 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČ 60801085, v souladu 
s ustanovením § 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 73 tis. Kč.   
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

168/10 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje  
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČ 60801085, v souladu 
s ustanovením § 31, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na provedení stavebních úprav v budově mateřské školy, 
v celkové výši do 110 tis. Kč. 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

169/10 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje  
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením   
§ 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 elektroinstalace a osvětlení v objektu 
školy, v celkové výši do 50 tis. Kč. 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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170/10 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje  
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu 
s ustanovením § 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 budovy 
knihovny, v celkové výši do 50 tis. Kč.  
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

171/10 Příspěvková organizace města – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, přijmout věcný dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v celkové výši 83.047,50 Kč. 
 
       Termín: 25.02.2010 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
 

172/10 Příspěvková organizace města – pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.6.2011 organizacím Dětský klíč Šumperk, TJ 
Šumperk a Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk. 
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

173/10 Příspěvková organizace města – pronájem 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.6.2011 organizacím TJ Šumperk a 
Gymnastický klub Šumperk. 
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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174/10 Změna organizace školního roku 2010/2011 na Základní škole Šumperk, 
Vrchlického 22 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2010/2011 na ZŠ Šumperk, 
Vrchlického 22, IČ 60339381. 
 
  

175/10 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ustanovením      
§ 31, odst. 2, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na vybudování manipulační plochy v prostoru školního 
pozemku  v celkové výši  do 50 tis. Kč. 

 
Termín:      02.12.2010   
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

176/10 Postup při informování veřejnosti v případě zvýšených koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší  

bere na vědomí  
postup odboru životního prostředí při informování veřejnosti v případě zvýšených 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. 
 

 

177/10 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 213, 25 zaměstnanců (-1 odbor ŠKV) 
k 1.1.2011 stav 212,25 zaměstnanců (-1 odbor RUI, přesun na odbor VYS) 
k 1.2.2011 stav 211,25 zaměstnanců (-1 odbor MJP) 
k 1.5.2011 stav 210,25 zaměstnanců (-1 odbor SOC) 
k 1.10.2011 stav 209,25 zaměstnanců (-1 odbor ŽPR) 
k 1.12.2011 stav 208,25 zaměstnanců (-1 odbor FAP, přesun na odbor ŽPR) 
 
       Termín: 2.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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178/10 Smlouva o poskytování servisních služeb 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k zajištění podpory a servisu 
„Systému včasné intervence“  mezi Městem Šumperk, Městem Zábřeh, Městem 
Mohelnice a AutoCont CZ,  a.s., se sídlem Nemocniční 987/12, Ostrava - 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 47676795 od 1.1.2011 do 31.12.2013. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

179/10 Časový a obsahový program RM a ZM na I. pololetí 2011 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2011. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

180/10 Časový a obsahový program RM a ZM na I. pololetí 2011 

bere na vědomí  
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2011. 
 
 

181/10 Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou 
členy ZM  

schvaluje 
- poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM a členů 
komisí RM, dle předloženého návrhu  
 

- poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM měsíčně, a to 
od data 1.1.2011. 
Členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva, bude poskytována 
odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá jednání komise RM. V měsících, 
ve kterých jednání komise RM neprobíhá, je odměna 0,--Kč. Odměna bude 
poskytována členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva od data 
1.1.2011. 
 
       Termín: 01.01.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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182/10 Změna zakladatelské listiny PONTIS Šumperk, o.p.s. 

doporučuje ZM 
schválit změnu zakladatelské listiny společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se 
sídlem Šumperk, Temenická 262/5, PSČ 787 01, IČ 25843907, ze dne 10.9.1999, 
ve znění pozdějších změn 
v článku VI. Správní rada takto: 
správní rada společnosti je tříčlenná. 
 
v článku IX. Ředitel takto: 
statutárním orgánem společnosti je ředitel. Ředitelem může být pouze fyzická 
osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel vykonává 
funkci ve smluvním poměru. Ředitelem společnosti je Mgr. Miroslav Adámek, r.č. 
730426/5782, trvale bytem Dobrovského 603/18, Šumperk, PSČ 787 01. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: MUDr. Mitterová 
 

183/10 Rámcová smlouva o poskytování sociálních služeb 

schvaluje 
uzavření smlouvy o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě 
Šumperk uzavřené mezi městem Šumperk a Společností pro podporu lidí  
s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk, zast. Ing. Mgr. 
Natašou Vykydalovou ze dne 10.4.2004, a to ke dni 31.12.2010. 
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

184/10 Rámcová smlouva o poskytování sociálních služeb 

schvaluje 
uzavření rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk 
uzavřené mezi městem Šumperk a Společností pro podporu lidí  s mentálním 
postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk, zast. Ing. Mgr. Natašou 
Vykydalovou, a to s účinností od 1.1.2011.  
 
       Termín: 02.12.2010 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 

185/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
J. Š.  k bytu č. 102 na ulici Bohdíkovské, Šumperk, o velikosti kk+1 obytných 
místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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186/10 Zřízení komisí rady města 

zřizuje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, následující komise rady města: 
- s účinností od 1.1.2011: 

- komisi pro přidělování grantů a dotací  
 

- s účinností od 1.2.2011: 
- komisi životního prostředí 
- komisi majetkoprávní a bytového hospodářství 
- komise architektury  a regenerace městské památkové zóny 
- komisi dopravy a BESIP 
- komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 
- komisi cestovního ruchu, obchodu a podnikání 
- komisi školství, kultury a letopiseckou 
- komisi strategického rozvoje a výstavby 
- komisi sociální 
- komisi energetickou 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

187/10  Jmenování předsedy komise pro přidělování grantů a dotací 

jmenuje 
PaedDr. Milana Poláška předsedou komise pro přidělování grantů a dotací 
s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.     Ing. Marek Zapletal   v.r. 
         starosta                                                                   1. místostarosta 
 

 
 
 
 

 



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

Nedaňové příjmy 248
211/XVII Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 230 dle skutečnosti
212/XVII Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 18 dle skutečnosti
213/XVII Zálohy na energie byty -500 přesun v rámci kapitoly
214/XVII Zálohy na energie nebytové prostory 500 přesun v rámci kapitoly

Ostatní neinvestiční transféry 16 685
215/XVII Dávky sociální péče - hmotná nouze 3 500 navýšení účelové dotace UZ 13306
216/XVII Dávky sociální péče - příspěvek na péči 13 094 navýšení účelové dotace UZ 13235
217/XVII MŠMT Klubík 49 účelová dotace UZ 33160
218/XVII MV ČR sčítání lidu 2011 42 účelová dotace 42.365 Kč, UZ 98005

Kapitálové příjmy 2 000
219/XVII Prodej ostatních nemovitostí 2 000 příjmy z prodeje bytů
220/XVII Dotace expozice čarodějnických příběhů 2 778 účelová dotace dle skutečnosti
221/XVII Dotace SFŽP obnova zeleně -30 účelová dotace dle skutečnosti
222/XVII Dotace komunikace J. z Poděbrad 486 účelová dotace dle skutečnosti
223/XVII Dotace hřiště u škol a školských zařízení -2 131 účelová dotace dle skutečnosti
224/XVII SFŽP energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 466 účelová dotace dle skutečnosti
225/XVII FS EU energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše 7 925 účelová dotace dle skutečnosti

PŘÍJMY CELKEM 28 427

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

Kancelář tajemníka 20
226/XVII OOV 20 přesun ze ŠKV

Odbor správní a vnitřních věcí 42
227/XVII Provozní výdaje -397 přesun na volby
228/XVII MF ČR volby do zastupitelstva 397 dle skutečnosti, bude vypořádáno s KÚ
229/XVII MV ČR sčítání lidu 2011 42 účelová dotace 42.365 Kč, UZ 98005

Odbor sociálních věcí 16 643
230/XVII Dávky sociální péče - hmotná nouze 3 500 účelová dotace UZ 13306
231/XVII Dávky sociální péče - příspěvek na péči 13 094
232/XVII MŠMT Klubík 49 účelová dotace UZ 33160

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 744
233/XVII      -  ZŠ  Dr. E. Beneše p.o. 210 plavání žáků 209.664,--
234/XVII      -  ZŠ 8.května  p.o. 232 plavání žáků  232.128,--
235/XVII      -  ZŠ  Slunenční p.o. 69 plavání žáků 68.640,--
236/XVII      -  ZŠ Vrchlického  p.o. 71 plavání žáků  71.136,--
237/XVII      -  ZŠ Šumavská  p.o. 182 plavání žáků 182.208,--



238/XVII Kulturní akce města, propagace -20 přesun na kanceláře TAJ
Odbor finanční a plánovací 1 792

239/XVII Expozice čarodějnických příběhů vypořádání 1 792 vypořádání s Polskem a Sdružením cestovního ruchu - partneři v projektu
Odbor majetkoprávní 600

240/XVII Armáda spásy v ČR 600 ZM 1897/10 zřízení nízkoprahového denního centra
Odbor RÚI 137

241/XVII Okružní ul. 125 přeložka ČEZ
242/XVII Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská + most 12 na geometrický plán

VÝDAJE CELKEM 19 978
PŘÍJMY - VÝDAJE 8 449 rozpočtová rezerva

 


