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Spis.zn.: 124904/2010       

Č.j.:  126139/2010   
  

 

U S N E S E N Í  

z 5. schůze rady města Šumperka ze dne 30.12.2010. 
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. 
 

193/10 Vyhodnocení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ 

schvaluje  
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ 
následujících uchazečů: 
1. MVS projekt, s.r.o., Husitská 1100, Vratimov, IČ 28617932 
2. BNV Consulting, s.r.o., Václavské náměstí 1/846, Praha 1, IČ 27170241 
3. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 

Ostrava 2, IČ 28576217 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 
 

194/10 Vyhodnocení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek zrušení části 
1) zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“, 
a to dle § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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195/10 Vyhodnocení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uzavření 
smlouvy na část 2) zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení aktivit 
v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na 
MěÚ Šumperk“, a to s firmou Centire Czech, s.r.o., Odborů 286/12, Praha 2, IČ 
27945197 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Nabídková cena 637.000,--Kč bez DPH. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

196/10 Vyhodnocení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
„Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uzavření 
smlouvy na část 3) zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení aktivit 
v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na 
MěÚ Šumperk“, a to s firmou VCVS ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8, IČ 
26187639 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Nabídková cena 140.000,--Kč bez DPH. 
 

Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

197/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2010: 
příjmy ve výši            428 tis. Kč   
výdaje ve výši          1.236 tis. Kč 
 
příjmy celkem      846.068 tis. Kč 
výdaje celkem      795.239 tis. Kč 
 
navýšení fondu na úpravu zevnějšku a přesun mezi položkami sociálního fondu, 
fondu na úpravu zevnějšku a fondu životního prostředí 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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198/10 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše – dodatek č. 4 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 21220 ze dne 10.6.2010 uzavřené 
s firmou Provádění staveb Olomouc, a.s., na akci. „Energetické úspory ZŠ Dr. E. 
Beneše v Šumperku“ na provedení změn do minimální výše  -334.186,21 Kč bez 
DPH, (tj.  -401.023,45 Kč včetně DPH), o tuto částku bude navýšena položka 
rezervy. Cena díla se nemění a zůstává dle SOD 27.070.422,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 26.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

199/10 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku – dodatek č. 4 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0014-2010 ze dne 10.6.2010 uzavřené 
se sdružením firem Lawstav, s.r.o., a PB PLAST, spol. s r.o., na akci: „Energetické 
úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ na provedení změn do maximální částky 
150.645,--Kč včetně DPH, které budou čerpány z rezervy stavby. Cena díla se 
nemění a zůstává dle SoD na částce 23.392.366,20 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 26.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

200/10 Změna platu ředitele Základní školy Šumperk, Sluneční 38 

schvaluje 
plat PaedDr. Hynka Pálky, ředitele Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČ 
00852864 s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

201/10 Změna platu ředitelů MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk 

schvaluje 
platy ředitelů MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk v souladu s nařízením vlády č. 
381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,  
s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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202/10 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo čl. 16/2009 uzavřené dne 30.7.2009 mezi 
městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
zhotovitelem JANDA DESIGN, Mgr. art. Jiří Janda, IČ 48437384, Svatováclavská 
1089/8, 78701 Šumperk. Předmětem dodatku je změna harmonogramu provedení 
díla. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

203/10 Veřejná finanční podpora 

schvaluje  
uzavření smlouvy s nakladatelstvím a vydavatelstvím Pavel Ševčík – VEDUTA, Za 
Vodou 139, 789 01 Štíty, IČ 10025375 o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Šumperka na rok 2011 ve výši 250.000,--Kč. 
 
       Termín: 30.12.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

204/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení 5599/10, 5600/10, 5601/10, 5602/10, 5603/10, 5604/10, 
5605/10, 5606/10, 5607/10, 5608/10, 5609/10, 5628/10, 5629/10, 5645/10, 
5646/10, 5647/10, 5709/10, 5713/10, 5719/10, 5722/10, 5726/10, 5727/10, 
5760/10, 5761/10, 5768/10, 5795/10, 5809/10, 5848/10, 5861/10, 5862/10, 
5863/10, 5864/10, 5865/10, 5867/10, 5872/10, 5876/10, 5885/10, 5886/10, 1/10, 
2/10, 4/10, 5/10, 6/10, 8/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 18/10, 19/10, 
25/10, 26/10, 27/10, 29/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 47/10, 55/10, 57/10, 
58/10, 59/10, 60/10, 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, 66/10, 67/10, 68/10, 70/10, 
71/10, 75/10, 76/10, 77/10, 78/10, 79/10, 80/10, 81/10, 82/10, 83/10, 84/10, 85/10, 
86/10, 87/10, 88/10, 91/10, 92/10, 93/10, 94/10, 95/10, 96/10, 97/10, 98/10, 99/10, 
100/10, 101/10, 102/10, 103/10, 105/10, 106/10, 107/10, 108/10, 109/10, 110/10, 
112/10, 113/10, 114/10, 115/10, 116/10, 117/10, 118/10, 119/10, 120/10, 123/10, 
124/10, 125/10, 126/10, 127/10, 128/10, 135/10, 139/10, 144/10, 146/10, 152/10, 
153/10, 156/10, 157/10, 161/10, 162/10, 163/10, 164/10, 166/10, 167/10, 168/10, 
169/10, 170/10, 172/10, 173/10, 175/10, 177/10, 179/10, 182/10, 183/10, 184/10, 
186/10, 187/10. 
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205/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5767/10 do 24.02.2011   Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
5839/10 do 31.01.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

206/10 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení 

schvaluje 
změnu usnesení RM 5838/10, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 872/10 a další v k.ú. Dolní 
Temenice v části stanovení výše zálohy na úhradu úplatného břemene, 
přičemž se z důvodu zkrácení trasy vedení vodovodu záloha stanovuje 
v nové výši 4.280,--Kč. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

207/10 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.,  k bytu č. 206 o velikosti 
1+kk obytných místností na ulici Žižkově 1, pro J. L., bytem Šumperk, za 
podmínek stanovených ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, 
PSČ 148 00.  
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

208/10 MJP – opatření č. 15/2010 

schvaluje 
opatření č. 15/2010 – směrnice Rady města Šumperka k přidělování obecních 
bytů s účinností od 3.1.2011. 
 
       Termín: 03.01.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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209/10 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
v souladu s  čl. V. Smlouvy o výpůjčce s uzavřením nájemní smlouvy ke 
služebnímu bytu v Šumperku na ulici Žerotínova 55 v areálu Tyršova stadionu 
mezi TJ Šumperk, zastoupená předsedkyní výboru TJ Mgr. Naděždou 
Sündermannovou a místopředsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem  se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatel na straně jedné a  J. J. 
bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1.1.2011 do   31.12.2011.  
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

210/10 MJP - vyjmutí budov 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, tyto budovy:  
- Myslbekova č.p. 876 na pozemku st.p.č. 1024, k.ú. Šumperk (or. Myslbekova 

6) v hodnotě 10.036.073,--Kč 
- 17. listopadu č.p. 1327 na pozemku st.p.č. 1884, k.ú. Šumperk (or. 17. 

listopadu 7) v hodnotě 1.839.947,--Kč 
- M.R.Štefánika č.p. 1228 na pozemku st.p.č. 1272, k.ú. Šumperk (or. 

M.R.Štefánika 5) v hodnotě 2.230.238,--Kč 
- M.R.Štefánika č.p. 1213 na pozemku st.p.č. 1273, k.ú. Šumperk (or. 

M.R.Štefánika  22) v hodnotě 1.839.947,--Kč 
nám. Republiky č.p. 1644 na pozemku st.p.č. 1912, k.ú. Šumperk (or. nám. 
Republiky  3) v hodnotě 6.133.156,--Kč, 

- Kozinova č.p. 32 na pozemku st.p.č. 242, k.ú. Šumperk (or. Kozinova 13)         
v hodnotě 2.230.238,--Kč. 
 

Roční pojistné dle výše uvedené pojistné smlouvy bude sníženo o 13.500,--Kč.  
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

211/10 MJP – souhlas s místem podnikání firmy Zdenka Kubová – JESENIATOUR 
cestovní kancelář 

souhlasí 
s uvedením adresy Komenského 290/2, Šumperk, jako místa podnikání 
v obchodním rejstříku pro obchodní firmu Zdenka Kubová – JESENIATOUR 
cestovní kancelář, IČ 11575981. 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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212/10 MJP – výpůjčka NP v budově Gen. Svobody 68, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města č. 75/10 ze dne 
18.11.2010, výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. NP budovy č.p. 2800 – 
jiná stavba na pozemku st.p.č. 1785, orientační označení Gen. Svobody 68 
v Šumperku za těchto podmínek: 
Vypůjčitel: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Olomouckého kraje, 

o.s., se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov, PSČ 750 02, IČ 
26594064 

Doba výpůjčky: určitá od 1.1.2011 do 31.3.2011 
Účel výpůjčky: poskytování sociálních služeb 
 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

213/10 MJP – pronájem nebytových prostor Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8.12.2010 do 27.12.2010 dle usnesení rady města číslo 161/10 ze 
dne 2.12.2010, pronájem nebytových prostor, nacházejících se v I. a II. 
nadzemním podlaží budovy Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk o celkové podlahové 
ploše 99 m² . 
Nájemce: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem 

Žerotínova 267/11, 787 01 Šumperk, IČ 00852333 
Účel nájmu: prostory pro výtvarný obor 
Doba nájmu: neurčitá, s účinností od 1.1.2011   
Nájemné:  7.425,--Kč/celek/rok, dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, nájemné osvobozeno od DPH 
  valorizace o koeficient inflace od roku 2012 
Služby: poskytované služby – vodné/stočné vč. dešťové vody, elektrická 

energie a dodávky plynu, výše záloh 36.000,--Kč/rok 
Výpovědní lhůta: 3 měsíce 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

214/10 MJP – souhlas s podnájmem části budovy č.p. 691, Šumperk, Vila Doris 

souhlasí 
s podnájmem nebytového prostoru, umístěného pod venkovním jevištěm budovy 
č.p. 691 na pozemku st.p.č. 863, kde nájemcem je od 1.1.2011 Dům dětí a 
mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris 
Šumperk, pro podnájemce Martina Matějčka, bytem Zábřežská 586/15, Šumperk, 
IČ 87068664, a to za podmínek: 
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- doba podnájmu určitá do 30.9.2011 s možností obnovování pronájmu vždy na 
období 1 roku 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva bude každoročně, do 30 dnů od jejího podpisu, doručena 

pronajímateli Městu Šumperk 
- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 

 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

215/10 MJP – dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu honitby č. MP 1/2005/Pro – prodloužení 
doby nájmu do roku 2015, honitba Městské skály 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 08.12.2010 do 27.12.2010, dle usnesení rady města č. 134/10 ze 
dne 02.12.2010, uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu honitby č. MP 
1/2005/Pro, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako držitelem honitby a Lesním 
statkem Třemešek, v.o.s., jako uživatelem honitby, jehož předmětem bude 
prodloužení zákonné lhůty doby nájmu do 31.03.2015, ostatní text smlouvy nájmu 
honitby bude beze změny. 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

216/10 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka pro dům 
Temenická 2615/23, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy vodovodní přípojky v délce 9,15 bm přes p.p.č. 108/1 v k.ú. Dolní 
Temenice. 
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene – vlastníci bytových jednotek č. 2615/1 – 2615/23 
v domě č.p. 2614, 2615 na st.p.č. 442 v k.ú. Dolní Temenice (or. Temenická 
2615/23), jmenovitě:  Stavební bytové družstvo, se sídlem Jesenická 1322/20, 
Šumperk, IČ 00053465, J. J., L. a M. Ž.,  E. B.,  J. a V. F.,  J. S.,  J. a  J. G., E. K., 
S. a I. K.,   M. T., Z. a I. V.,  V. M., L. B.,  A. a R. Ž., všichni bytem  Šumperk, P. T.,  
bytem  Šumperk a  J. K., bytem Libina, PSČ 788 05.  
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 366,--Kč včetně DPH. Oprávnění z věcného břemene uhradili na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0034/2010/Foj ze 
dne 9.9.2010 zálohu na úhradu věcného břemene ve výši  360,--Kč včetně 
DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve 
výši  6,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně povinné z věcného 
břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene, 
před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 

- oprávnění z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 778-31/2010 

- oprávnění z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni 
katastru nemovitostí 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

217/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1738/2 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul.          
U Sanatoria  

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  st.p.č. 1738/2 o výměře 492 m2,  p.p.č. 1992/6 o 
výměře 349 m2 a části p.p.č. 1995/2 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel  prodeje: vstupy do domu a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující st.p.č. 1738/2 společně s prodejem pozemku sjednají s městem 

Šumperk bezúplatné  věcné břemeno spočívající v uložení vedení VO a 
umístění dopravní značky, věcné břemeno bude  zaměřeno geometrickým 
plánem na náklady oprávněného z věcného břemene  

- kupující st.p.č. 1738/2 uhradí  náklady spojené s vyhotovením geometrického 
plánu na rozdělení pozemku na reálné části, které si do vlastnictví nebo 
společného jmění odkoupí kupující, geometrickým plánem budou na náklady 
kupujících upřesněny hranice prodeje st.p.č. 1738/2 v hranicích, jak je 
pozemek doposud užíván  

- 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: 06.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

218/10 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala 
Lombard – st.p.č. 2524/1 v k.ú. Šumperk, pronajímatel KOVA Invest, s.r.o. 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005, kterým bylo schváleno uzav ření 
smlouvy o pronájmu pozemku a přístupu a příjezdu k němu mezi pronajímatelem 
společností  KOVA Invest, s.r.o., se sídlem Zbraslavské náměstí 463, Praha 5, 
PSČ 156 00, IČ 27197603 a nájemcem městem Šumperk na pronájem pozemku 
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stavební parcela č. 2524/1 o výměře 387 m2 v katastrálním území Šumperk 
pod budovou haly užívané jako sklad oddělení bezpečnostní rady města Šumperk, 
ve znění usnesení č. 275/07 ze dne 11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne       
22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 
4.6.2009 a usnesení č. 4770/10 ze dne 14.1.2010 v části: 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že 

s účinností od 1.1.2011 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody 
zvyšuje na částku  747,--Kč/měsíc + 10 % DPH 
 

       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

219/10 MJP – změna podmínek přístupu k hale Lombard 

schvaluje 
změnu smlouvy o pronájmu pozemku, přístupu a příjezdu k němu č. MP-
33/2003/Pro/To ze dne 29.9.2003, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
městem Šumperk jako nájemcem a společností KOVA Invest, s.r.o., se sídlem 
Zbraslavské náměstí 463, Praha 5, PSČ 156 00, IČ 27197603. Změna spočívá ve 
změně čl. VII odst. 2 výše uvedené smlouvy, kdy se vypouští písm. b) ve znění: 
Pronajímatel zajistí, že ve vyznačeném prostoru před vstupy do objektu skladu 
nebudou nikdy překážky bránící vstupu do objektu skladu, vjezdu nebo výjezdu 
techniky a písm. c) se mění na písm. b).   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

220/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v budově školy na ulici Komenského 
810/9 v Šumperku ke dni 31. 1. 2011 s nájemcem panem J. Š., bytem  Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti  1+1 
obytných místností v 1. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici 
Banskobystrické 1279/50, mezi městem Šumperk IČ 00303461, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a  J Š.,  
bytem  Šumperk  jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  1.2.2011  do 31.1.2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m2/měs.  

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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221/10 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu NP 28. října 1280/1, Šumperk – 
rozšíření rozsahu služeb spojených s nájmem 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NNP/0006/2010 
ze dne 20.7.2010, kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 00303461a nájemcem  Billiard club Šumperk, o.s., se sídlem Sady 
1.máje, Šumperk, IČ 26660628. Předmětem dodatku je rozšíření služeb spojených 
s nájmem nebytových prostor o dodávky tepla a stanovení výše měsíčních záloh, 
a to s účinností od 1.1.2011. 
 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

222/10 MJP – sleva z nájmu – byty Banskobystrická 1274/41 a 1275/43, Šumperk 

schvaluje 
slevu ve výši 60% nájemného z podlahové plochy bytů pro všechny nájemce bytů 
na adrese Banskobystrická 1274/41 a Banskobystrická 1275/43 v Šumperku 
z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, a to za období od 1.12.2010 do 
31.12.2010.  
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

223/10 MJP – zmocnění k uzavírání dohod pronajímatele a nájemců  

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.1.2011 
odboru majetkoprávnímu působnost v oblasti: 
- uzavírání dohod pronajímatele města Šumperka a nájemců o způsobu 

rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů 
 

Současně RM uděluje vedoucí odboru majetkoprávního podpisové právo 
k uzavření výše uvedených dohod.   
 
       Termín: 01.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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224/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Šumperk – 
Příčná, FVE, RICO Art, parc. 1817/3, TS, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (přípojky zemního 
kabelu NN v délce cca 3 bm) přes p.p.č. 1488/5  v k.ú.  Šumperk v rámci stavby    
„Šumperk-Příčná, FVE, RICO Art, parc. 1817/3, TS, NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  330,--Kč včetně  DPH, v souladu s usnesením RM č.  3568/2009 ze dne 
16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, 

- budoucí oprávnění z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.3.2013, 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky odboru 
RÚI včetně podmínek PMŠ, a.s., stanovené v písemném vyjádření č.j. MUSP 
116180/2010 ze dne 13.12.2010. 

       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

225/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Šumperk – 
Příčná, FVE, RICO Art, parc. 1817/3, TS, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č.  1488/5  v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést 
stavbu „Šumperk-Příčná, FVE, RICO Art, parc. 1817/3, TS, NNk“, spočívající ve 
zřízení zařízení distribuční soustavy – přípojky zemního kabelu NN přes p.p.č. 
1488/5 v k.ú. Šumperk. 
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. 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky odboru RÚI, stanovené v písemném 

vyjádření k předmětné stavbě č.j. MUSP 116180/2010 ze dne 13.12.2010, 
které bude nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu nejpozději do 31.12.2012 

 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

226/10 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova 
střechy severního křídla“ 

schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotačních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje 
z programu “Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2011, na 
obnovu střechy severního křídla budovy Pavlínina dvora v Šumperku. 
 
       Termín: 02.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
       

227/10 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova 
střechy severního křídla“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova 

střechy severního křídla“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Luděk 
Felkl, Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Robert Drugda, Ing. 
Zdeněk Botek, Pavel Hegedüs 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
- Lakomý Jaroslav, se sídlem Na Travech 200, Štíty, PSČ 789 91, IČ 

10646825 
- Rataj Michal, se sídlem 28. října 982/13, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 73262609 
- DACH SYSTÉM, s.r.o., se sídlem Na Sezníku 86/4, Olomouc, PSČ 774 00 

Olomouc 
 
       Termín: 05.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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228/10 MJP – veřejná zakázka malého rozsahu „Jesenická 31, Šumperk – komplexní 
úklidové práce“ 

schvaluje  
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní úklidové práce v objektu 

městského úřadu – Jesenická 31 Šumperk“ 
 

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

 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Mgr. Romana Drásalová, 
Rudolf Krňávek, Pavel Hegedüs 

 
- minimální seznam oslovených zájemců 

- KBN servis, s.r.o., se sídlem K.H.Máchy 15, Šumperk, IČ 277622771 
- Mgr. Jana Starsyová – agentura J A S, se sídlem Bezručova 4, Šumperk, 

IČ 48745821 
- REMI Star, s.r.o., se sídlem Polní 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 25875035 

 
       Termín: 10.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

229/10 MJP – pronájem části p.p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. Zábřežská 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města 64/10 ze dne 
18.11.2010, pronájem  části p.p.č. 2080/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- sazba nájemného: 2.000,--Kč/rok, počítáno z plochy naváděcí tabule 
- nájemce: P. D.,  bytem  Šumperk 
- účel pronájmu: umístění 2 kusů naváděcích tabulí k provozovně pohřební 

služby Requiem s obřadní síní 
- doba pronájmu: na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- naváděcí tabule budou plastové o velikosti 1m x 0,5 m  na sloupku v provedení 

z hliníku jako u dopravní značky 
- umístění tabulí bude v souladu s vydanými podmínkami DI Policie ČR ze dne 

22.10.2010 
- nájemce bude udržovat plochu u naváděcích tabulí v rozsahu u každé z nich  
     2 m2 
- umístění nebude snižovat průchozí profil chodníku a komunikace 

 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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230/10 MJP – zveřejnění bezúplatného převodu části p.p.č. 347 a dalších v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka bezúplatně převést z vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do 
vlastnictví České republiky, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se 
sídlem Schweitzerova 222/91, Olomouc, PSČ 77211,  IČ 70885940 část p.p.č. 
347 o výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk a část p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2,   dle 
GP č. 5790-85/2010 ze dne 1.12.2010 pozemky označené jako p.p.č. 347/1 o 
výměře 135 m2  a p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Šumperk  za účelem 
narovnání majetkoprávního vztahu – zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví 
hasičského záchranného sboru. Mezi účastníky bude uzavřena smlouva darovací. 
 
       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

231/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2183/5 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 2183/5 o výměře 15 m2, dle GP číslo 5790-
85/2010 p.p.č. 2183/9 o výměře 15 m2, vše  v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- prodej bude realizován společně s prodejem p.p.č. 347 v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 15.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

232/10 MJP – oprava usnesení RM č. 28/10 – zřízení věcného břemene vjezdu 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 28/10 ze dne 18.11.2010 spočívající ve stanovení 
jednorázové úplatné úhrady za zřízení věcného břemene pro  každého 
oprávněného, kdy nově bude 6.000,--Kč včetně 20% DPH. Ostatní podmínky 
zůstávající bez změny. 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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233/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1896/2 a dalších v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Americká vedle katastrálního úřadu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2,  část st.p.č. 1895/2 
o výměře 290 m2  a část p.p.č. 1291/9 o výměře cca 588 m2, vše v k.ú. Šumperk  
za podmínek:  
- účel  prodeje: zázemí k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní  s 

převodem vlastnického práva do 6 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení na výstavbu v souladu s územním plánem na p.p.č. 
1291/3 a jejího komunikačního napojení na ul. Americkou, nejpozději do 
31.12.2015 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní, při podpisu smlouvy bude uhrazena záloha na kupní 
cenu ve výši min. 10% kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v 
pravidelných měsíčních splátkách    

- kupující berou na vědomí, že přes p.p.č. 1291/9 bude sjednáno věcné břemeno 
vjezdu do garáží  těmi vlastníky garáží, kteří nebudou kupujícími pozemku a  
požádají si o zřízení věcného břemene vjezdu 

- geometrický plán na rozdělení pozemků bude uhrazen prodávajícím  
 

       Termín: 06.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

234/10 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1950/9 v k.ú. Šumperk, or. ul. Pod Lesem 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1950/9 o výměře 614 m2 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek:  
- účel  prodeje: vstupy k domu a zahrada  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní  s 

převodem vlastnického práva do 30.4.2014 
- záloha na kupní cenu ve výši min. 10% kupní ceny bude uhrazena kupujícími 

při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena placena v 
pravidelných měsíčních splátkách a bude uhrazena do 31.12.2013 

- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemku  
 

       Termín: 06.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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235/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Propojení I – IV etapy STL 
plynovodů ul. Žerotínova v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2047/44, p.p.č. 2047/45, p.p.č. 2047/46 a p.p.č. 2047/49, vše 
v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést stavbu „Propojení I-IV etapy 
STL plynovodů ul. Žerotínova v Šumperku“. 
Vlastník pozemku - Město Šumperk, 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 je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření k předmětné stavbě č.j. sř-043-10 ze dne 2.11.2010, které bude 
nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet podmínky odboru RÚI, stanovené v písemném 
vyjádření k předmětné stavbě č.j. MUSP 105451/2010 ze dne 22.10.2010, 
které bude nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu nejpozději do 31.12.2012 
 

       Termín: 31.03.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

236/10 MJP – Šumperská nemocnice, a.s. – změna nájemní smlouvy – zúžení a 
rozšíření předmětu nájmu a rozdělení nájemného na nájemné za budovy a za 
pozemky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.11.2010 do 08.12.2010, dle usnesení rady města č. 19/10 ze dne 
18.11.2010,   uzavření dodatku č. 10  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, 
uzavřenou mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Nemocnice 
Šumperk spol. s r.o. (nyní Šumperská nemocnice a.s.) jako nájemcem na 
nemovitosti v areálu nemocnice v Šumperku. Předmětem dodatku č. 10 je změna 
předmětu nájmu, kdy předmět nájmu se zužuje o pozemky p.č. 569/11 – ostatní 
plocha, p.č. 569/16 – ostatní plocha, p.č.569/12 – ostatní plocha, st.p.č. 2509/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 568/10 – ostatní plocha, p.č. 567/5 – ostatní 
plocha a  p.č. 567/1 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk a rozšiřuje o pozemky st.p.č. 
673/2 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č.1769/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. 2508/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 578/12 – ostatní plocha, p.č. 
578/9 – ostatní plocha, p.č. 578/7 – ostatní plocha, p.č. 569/14 – ostatní plocha, 
st.p.č. 5384 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 5529 - zastavěná plocha a 
nádvoří, st.p.č. 5471 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek st.p.č. 5596 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk. Dále dojde k rozdělení celkového 
nájemného v poměru dle hodnoty pronajatých budov a pozemků, na nájemné za 
pronajaté budovy a nájemné za pronajaté pozemky, a to s ohledem na účetnictví, 



RM 5 – 30.12.2010 

 
18 

kdy je zvlášť účtováno nájemné za pozemky a zvlášť nájemné za budovy.  
Celková výše nájemného se nemění.  
 
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: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

237/10 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS Šumperk, NTL 
plynovod ul. Gen. Svobody“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 25/3, 1960/1, 1960/2, 
1960/8, 2035/2, 2035/3 a 2035/4 v celkové délce 638 bm, vše v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavby „Rekonstrukce MS Šumperk, NTL plynovod ul. Gen. Svobody“. 
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: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 229.680,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0034/2008/Foj ze dne 7.8.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve 
výši  18.800,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši  210.880,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5753-309/2010, GP č. 5753-271/2010 a GP č. 
5753-308/2010 

- oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 

       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

238/10 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS Šumperk, NTL a STL 
plynovod ul. Pražská, Brněnská, Blahoslavova“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL a STL včetně přípojek přes pozemky p.č. 
2281, 2282, 2283 a 2290 v celkové délce 482 bm vše v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavby „Rekonstrukce MS Šumperk, NTL a STL  plynovod ul. Pražská, Brněnská, 
Blahoslavova“. 
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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: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 104.112,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0017/2007/Foj ze dne 3.8.2007 zálohu na úhradu věcného břemene ve 
výši  44.400,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši  59.712,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5752-270/2010 

- oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 

 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

239/10 MJP – zveřejnění prodeje podílu na st.p.č. 695/1 v k.ú. Šumperk, or. pod 
domem Jesenická 524/47 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  podíl o velikosti 132/1000 na st.p.č. 695/1 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,--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  
- pokud nebude kupní smlouva podepsána do 30 dnů ode dne výzvy k podpisu, 

bude usnesení schvalující prodej zrušeno 
 

       Termín: 06.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

 
 

 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.     Ing. Petr Suchomel  v.r.  
    1. místostarosta          2. místostarosta 

 



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

Nedaňové příjmy 125
243/XVIII ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní 125 navýšení za příjmy z prodeje zboží (knihy, propag. materiály...)

Ostatní neinvestiční transfery 295
244/XVIII MZ ČR odborný lesní hospodář 295 účelová dotace 295.451,--Kč UZ 29008
245/XVIII Dotace hřiště u škol a školských zařízení 8 účelová dotace dle skutečnosti

PŘÍJMY CELKEM 428

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

Kancelář tajemníka 0
246/XVIII Školení a vzdělávání pracovníků -148 přesun na "zvyšování kvality"
247/XVIII MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb 148 spolufinancování projektu

Odbor správní a vnitřních věcí 0
248/XVIII Provozní výdaje -22 přesun na volby
249/XVIII MF ČR volby do zastupitelstva 22 dle skutečnosti, bude vypořádáno s KÚ

Odbor životního prostředí 295
250/XVIII Oddělení lesů dotace MZ ČR 295 účelová dotace 295.451,--Kč UZ 29008

Odbor školství kultury a vnějších vztahů -21
251/XVIII      -  ZŠ  Dr. E. Beneše p.o. -20 vratka za plavání žáků 19.968,--Kč
252/XVIII      -  ZŠ 8.května  p.o. -11 vratka za plavání žáků 11.232,--Kč
253/XVIII      -  ZŠ  Slunenční p.o. 10 plavání žáků 9.984,--Kč navýšení na skutečnost

Odbor majetkoprávní 962
254/XVIII Výkupy a právní služby 962 navýšení na daň z nemovitosti, výkupy

Odbor RÚI 0
255/XVIII MŠ Sluníčko p.o. -240 přesun 
256/XVIII MŠ Vrchlického zateplení 240 dotace, na projekt

VÝDAJE CELKEM 1 236
PŘÍJMY - VÝDAJE -808 z rozpočtové rezervy

 
 


