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Spis.zn.: 2269/2011     
  Č.j.: 5263/2011  

U S N E S E N Í

z 6. schůze rady města Šumperka ze dne 13.1.2010.

240/11 Návrh rozpočtu města Šumperka na rok 2011

doporučuje ZM
schválit rozpočet města Šumperka na rok 2011 dle předloženého materiálu:
příjmy rozpočtu celkem 840.863 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 808.955 tis. Kč

Rozpočty fondů města Šumperka: sociálního
životního prostředí
na úpravu zevnějšku

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

241/11 Návrh rozpočtu města Šumperka na rok 2011

ukládá
odboru RÚI zařadit do projektové přípravy chodník Nemocniční                            
ul.  (doprojektování stávajícího chodníku po ul. Zábřežskou).

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

242/11 Likvidační komise movitého majetku města Šumperka

zřizuje
likvidační komisi movitého majetku města Šumperka ve složení:
předseda: Ing. Jiří Andrle
členové: Ing. Pavel Kouřil, Helena Hloušková
sekretář: Evženie Kubínová

Termín: 15.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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243/11 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování dotace z rozpočtu města Divadlu 
Šumperk, s.r.o.

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování dotace z rozpočtu města Divadlu 
Šumperk, s.r.o., Komenského 3, kterým se mění příloha č. 1 – přehled roční 
činnosti. 

Termín: 15.01.2011
Zodpovídá: Mg.A.Sviderski

244/11 Oranžové hřiště Základní škola 8. května 63, Šumperk

schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ (Nadace Duhová energie) na 
projekt Oranžové hřiště Základní škola 8. května 63, Šumperk.

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

245/11 Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku

schvaluje
- vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „Snižování 

energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jiří Frys, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Monika Tomanová, Bc. Zdeňka 
Brijarová, Ing. Hana Répalová

- seznam zájemců ve složení:
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, IČ 64618951
JA&CO spol., Komenského 593, 789 69 Postřelmov, IČ 14617528
VHH THERMONT, s.r.o., 783 83 Troubelice 352, IČ 25878778
Prumhor, spol. s r.o., Nerudova 41, 787 01 Šumperk, IČ 47682795
Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc,              
IČ 25385551

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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246/11 Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku

schvaluje 
- vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele vzduchotechniky na 

akci „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Mgr. Milan Šubrt, 
Zdenek Svozil

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Emilie Lovichová, Ing. Hana Répalová, 
Ing. Miloslav Peňáz

- seznam zájemců ve složení:
ADE OLM, s.r.o., Příčná 758/22, 787 01 Šumperk, IČ 25892592
Vzduchotechnika Zmrzlík, s.r.o., Uničovská 2295/69, 785 01 Šternberk,         
IČ 25900102
FAKSA-STRAKA, s.r.o., 783 33 Příkazy 196, Příkazy u Olomouce,                  
IČ 49611968
Jiří Kouřil, 783 16 Dolany 77, IČ 48386740
František Zajíček, Nerudova 15, 787 01 Šumperk, IČ 47857854

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

247/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov

schvaluje
- vypsat otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, na dodavatele mobiliáře akce „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ladislav 
Trčka, Renata Čechová

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Hana Répalová, Ing. Petr Pacal, 
Mgr. Jaroslav Ondráček

Termín: 28.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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248/11 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2010

rada města ve věci města Šumperka  jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady určuje
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 
zákonů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 
auditora Ing. Hanu Maříkovou, č. osvědčení 1697, bytem Polesí 26, 463 53 
Rynoltice.

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

249/11 Postup při odstraňování „vraků“ z městských komunikací nebo ploch 
ostatních ve městě Šumperku

schvaluje
postup při odstraňování „vraků“ z městských komunikací nebo ploch ostatních ve 
městě Šumperku.

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

250/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Víceúčelové hřiště se zázemím, 
Šumperk, parc. č. 1867/1“, or. lokalita Samota nad osadou Nové Domky směr
Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 2148/1 v celkové délce 
17 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Víceúčelové hřiště se zázemím, Šumperk, 
parc. č. 1867/1“.
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461.
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  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 1.870,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0008/2010/Foj ze dne 15.03.2010, zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  2.585,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
přeplatek  ve výši  715,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně oprávněné 
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. 5813-265/2010
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- 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: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

251/11 MJP – prodej části p.p.č. 556/20 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 556/128 a 
p.p.č. 556/127 vše v k.ú. Šumperk, or. pozemek při ul. Haškově

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.10.2010  do 20.10.2010 dle usnesení rady města 5785/10 ze dne 
30.9.2010, schválit prodej  části p.p.č. 556/20 o výměře 144 m2, dle GP p.p.č. 
556/128 o výměře 78 m2 a p.p.č. 556/127 o výměře 66 m2  vše v k.ú. Šumperk
za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující:  František a Jolana Lukášovi, oba bytem Bří Čapků 1230/33, Šumperk 

– p.p.č. 556/127  a Lenka Doubková, bytem Haškova 1834/4, Šumperk – p.p.č. 
556/128 vše v k.ú. Šumperk

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

- kupující společně uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
a správní poplatek za zápis vlastnického  práva do katastru nemovitostí

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

252/11 MJP – realizace prodeje p.p.č. 1431/7 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
při ul. Lidické

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  14.8.2007  do 29.8.2007 dle usnesení rady města 1091/07 ze dne 
9.8.2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 396/07 ze dne 13.9.2007, 
kterým byl vydán příslib prodeje p.p.č. 1431/7 v k.ú. Šumperk, schválit realizaci 
prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú. Šumperk  za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, uhrazena v souladu s podmínkami danými smlouvou 

obch 53/2007 ze dne 22.11.2007, každým z kupujících ve výši 57.750,--Kč  
- kupující:  Eva Braunerová, bytem Prievidzská 2570/6, Šumperk, podíl ve výši 

1/2 na p.p.č. 1431/7  a Věra Kroková, bytem Lidická 601/53, Šumperk,podíl ve 
výši 1/2 na p.p.č. 1431/7 vše v k.ú. Šumperk

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

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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253/11 MJP – prodej p.p.č. 1239/12 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za poliklinikou

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  8.12.2010  do 27.12.2010 dle usnesení rady města 124/10 ze dne 
2.12.2010, schválit prodej   p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. Šumperk  za 
těchto podmínek:
- účel  prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující:  Jaroslava Bartošková, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, Mgr. 

Jarmila Hájková, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, Zdenka Hrochová, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, JUDr. Ivana Jordová, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/8, Petr a Mgr. Jaroslava Kobylkovi, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8,  Ing. Jiří a Marcela Smrčkovi, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, Vladimír 
a Mgr. Darja Šimíčkovi, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, všichni bytem Dr. 
E. Beneše 1478/10, Šumperk a JUDr. Miloš Drbal, bytem Axmanova 260, 
Praha Klánovice , PSČ 19014, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 

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

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

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

254/11 MJP – prodej části p.p.č. 262/3 a dalších v k.ú. Horní Temenice, or. Horní 
Temenice, před lomem

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  8.12.2010  do 27.12.2010 dle usnesení rady města 123/10 ze dne 
2.12.2010, schválit prodej   části p.p.č. 262/3 o výměře 72 m2, dle GP číslo 815-
130/2010 ze dne 12.11.2010 p.p.č. 262/6 o výměře 72 m2  v k.ú. Horní Temenice 
za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující:  Vladimír a Věra Fricovi, bytem Bohdíkovská  2137/72, Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu a  správní poplatek 

za zápis vlastnického  práva do   katastru nemovitostí

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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255/11 MJP – prodej st.p.č. 5886 a p.p.č. 1965/12 v k.ú. Šumperk, or. zahrady za 
domy  J. z Poděbrad 65 a 67, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7.6.2010  do 23.6.2010 dle usnesení rady města 5403/10 ze dne 
3.6.2010, schválit prodej   st.p.č. 5886 o výměře  22 m2 a p.p.č. 1965/12 o výměře 
298 m2, dle GP p.p.č. 1965/12 o výměře 257 m2, p.p.č. 1965/22 o výměře 21 m2 
a p.p.č. 1965/21 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Šumperk  za těchto podmínek:
- účel  prodeje: vstupy a zahrada k domu J. z Poděbrad 171/67
- kupní cena: p.p.č. 1965/12, p.p.č. 1965/21 a p.p.č. 1965/22.........300,--Kč/m2

               st.p.č. 5886..................................................................500,--Kč/m2
- kupující:  Miroslav a Růžena Gronychovi, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1965/12 

a p.p.č. 1965/21, Ing. Petr Holouš, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1965/12 a 
p.p.č. 1965/22, Eduard a Stanislava Keňovi, podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 
1965/12 a p.p.č. 5886 a Jarmila Musilová, podíl o velikosti 1/4 na 1965/12, 
všichni bytem J. z Poděbrad 171/67, Šumperk

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, společně 
s vlastníky domu J. z Poděbrad 165/65 Šumperk a  správní poplatek za zápis 
vlastnického  práva do   katastru nemovitostí

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

256/11 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1965/5 a p.p.č. 1965/11 v k.ú. Šumperk, or. 
zahrady za domy  J. z Poděbrad 65 a 67, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.10.8.12.2010  do 27.12.2010 dle usnesení rady města 5404/10 ze 
dne 3.6.2010, schválit budoucí prodej  části  p.p.č. 1965/5 o výměře 102 m2 a 
p.p.č. 1965/11 o výměře  324 m2, dle GP p.p.č. 1965/11 o výměře 426 m2 vše v 
k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel  prodeje: vstupy a zahrada k domu J. z Poděbrad 165/65
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši min.  10% kupní ceny, dále bude kupní 
cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách, nejdéle po dobu 36 měsíců 

- budoucí kupující: Pavel Hanáček, podíl o velikosti 2004/10000 na p.p.č. 
1965/11, Anna Kašparová, podíl o velikosti 2679/10000 na p.p.č. 1965/11, 
Ladislav Swiatek, podíl o velikosti 2703/10000 na p.p.č. 1965/11 a Vladimír a 
Ivana Zatloukalovi, podíl ve výši 2614/10000 na p.p.č. 1965/11, všichni bytem 
J. z Poděbrad 165/65, Šumperk

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po uhrazení 100% kupní 
ceny, nejpozději do 30.9.2014
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- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje 
bude rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal 
budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

257/11 MJP – změna usnesení ZM č. 1899/10 – prodej pozemku pod domem 
Jeremenkova 44, Šumperk

doporučuje ZM
schválit změnu usnesením ZM č. 1899/10 ze dne 14.10.2010 spočívající ve 
změně podílů u jednotlivých kupujících z důvodu zapsání prohlášení vlastníka 
domu 1592/44 Šumperk a  ve změně kupujícího z důvodu prodeje bytové 
jednotky. 
Nově tedy: 
- kupující: Miroslav Bednář, podíl v výši 1676/10000, Emilie Divišová, podíl ve 

výši 1681/10000, Květuše Hummelová, podíl ve výši 1657/10000, Jana 
Vysloužilová, podíl ve výši 1611/10000, všichni bytem Jeremenkova 1592/44, 
Šumperk, Naděžda Čížková a Radomír Čížek, podíl ve výši 1664/10000, oba 
bytem K Lužím 301, Vikýřovice a Jana Krmelová, podíl ve výši 1711/10000, 
bytem sídl. Budovatelů 401, Staré Město, PSČ 78832.
Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 1899/10 zůstávají beze změny.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

258/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 4323 a dalších v k.ú. Šumperk, or. pozemek 
pod krematoriem a zázemí k objektu

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, část p.p.č. 589/3 o 
výměře cca 1170 m2 a část p.p.č. 589/4 o výměře cca 250 m2, včetně zídek a 
zpevněné plochy    vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel  prodeje: pozemek pod stavbou krematoria a zázemí k objektu
- kupní  cena včetně zídek a zpevněné plochy:  st.p.č. 4323...... 536,20 Kč/m2,   

p.p.č. 589/3 a 589/4 ........214,48 Kč/m2,  při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 30% kupní ceny,  
dále bude kupní cena uhrazena ve dvou splátkách k datu 30.10.2012 splátka 
ve výši 30% a k datu 30.6.2013 bude uhrazen doplatek kupní ceny ve výši 
rozdílu uhrazené zálohy a 1. splátky a skutečné kupní ceny, která bude
dopočítána dle skutečného zaměření předmětu  prodeje a násobkem pevné 
kupní ceny za 1m2 u jednotlivých pozemků                                   

- se žadatelem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, po splnění 
podmínek  smlouvy bude uzavřena smlouva kupní
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- budoucí kupující k datu 30.6.2013 dokončí úpravy pláště objektu krematoria, 
pokud nebudou úpravy dokončeny, sjednává si budoucí prodávající právo od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- na náklady žadatele bude odpojeno do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
stávající veřejné osvětlení 

- s prodejem částí p.p.č. 589/3 a 589/4 vše v k.ú. Šumperk bude sjednáno 
bezúplatné věcné břemeno průjezdu pro vlastníka  části p.p.č. 589/3 v k.ú. 
Šumperk, která není předmětem prodeje a jehož vlastníkem je město Šumperk 

- vlastnické právo  bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději do 
31.12.2013

Termín: 20.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

259/11 MJP – zveřejnění prodeje podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v k.ú. 
Šumperk, or. podíl pozemku pod domem Vančurova 5

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat  podíl o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 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 uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do   katastru 

nemovitostí 
- pokud nebude kupní smlouva podepsána  a uhrazena do 30 dnů ode dne 

výzvy k podpisu, nejpozději do 31.7.2011,  bude usnesení schvalující prodej 
zrušeno

Termín: 20.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

260/11 MJP – smlouva o věcném břemeni „Šumperk – Krameriova, polyfunkční 
dům, NNk“, or. ul. Krameriova v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 2286 a p.č. 1632/10 
v celkové délce 21 bm v k.ú. Šumperk, včetně umístění přípojkové skříně na p.p.č. 
1632/10 v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Šumperk - Krameriova, polyfunkční dům, 
NNk“.
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene – 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 věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 2.310,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0013/2010/Foj ze dne 23.04.2010, zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  3.850,--Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  přeplatek  ve výši  1.540,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen
straně oprávněné 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. 5846-309/2010

- 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: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

261/11 MJP – prodej p.p.č. 1463/9 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže ul. Jesenická

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.6.2010 do 13.7.2010  dle usnesení rady města 5489/10 ze dne 
24.6.2010 schválit prodej p.p.č. 1463/9 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek pod stavbou garáže
- kupní cena: 500,--Kč/m2

- kupující: Roman Zajíc, bytem Zborovská 1518/22, Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN
- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 

1.440,--Kč včetně DPH
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN  

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

262/11 MJP – prodej p.p.č. 1463/10 v k.ú. Šumperk, or. řadové garáže ul. Jesenická

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

- kupující: Jaroslav a Marie Gieslovi, oba bytem Pod Holubím vrchem 715, 
Rapotín, PSČ 788 14
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 
1.440,--Kč včetně DPH

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN  

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

263/11 MJP – změna usnesení ZM č. 1804/10 – prodej části p.p.č. 1450/7 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada u domu Revoluční 1153/49

doporučuje ZM
změnit usnesení ZM č. 1804/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen prodej 
části p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 1450/32 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Změna se týká velikosti podílů pro jednotlivé kupující a to tak, že Jan Lokšík 
kupuje spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 a Miroslav Slončík spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/3.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

264/11 MJP – souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a PF ČR – p.p.č. 912/2 a 
pozemek ve ZJE p.č. 838/102 v k.ú. Dolní Temenice

doporučuje ZM
uzavření  souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperk, se  sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, a Pozemkovým fondem ČR, se  sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3,  PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého dojde k zápisu 
vlastnického práva k p.p.č. 912/2 o výměře 272 m2 a pozemku ve ZJE původ EN 
p.č. 838/102 o výměře 1 666 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice do katastru nemovitostí 
ve prospěch města Šumperka, neboť tyto pozemky jsou historickým majetkem 
nabytým v souladu s § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z ČR 
do vlastnictví obcí, v platném znění.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

265/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 19 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 28.2.2011 s nájemcem panem Janem Mankem, bytem 
Šumperk, nám. Jana Zajíce 2958/14.
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Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.3.2011, jejímž
předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s paní Gabrielou Unzeitigovou, bytem Černovice 172, PSČ 431 01.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

266/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 19 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím: panem Janem Mankem, bytem Šumperk, nám. Jana Zajíce 
2958/14 ke dni 28.2.2011. Pan Jan Manek, bytem Šumperk, nám. Jana Zajíce 
2958/14, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že 
nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s paní Gabrielou 
Unzeitigovou. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 
2958/14 v Šumperku s paní Gabrielou Unzeitigovou, bytem Černovice 172, PSČ 
431 01, a to za stejných podmínek s účinností od 1.3.2011.  

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

267/11 MJP – smlouva o věcném břemeni  „Oprava NTL plynovodů Hlavní třída, ul. 
Krátká a Slovanská v Šumperku“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky st.p.č. 620, p.č. 125/1, p.č. 
312/1, p.č. 312/5, p.č. 312/6, p.č. 389/1, p.č. 390/1, p.č. 2033, p.č. 2035/1, p.č. 
2047/24, p.č. 2048/1, p.č. 2050, p.č. 2109, p.č. 2126, p.č. 2152/1, p.č. 2223/1, p.č. 
2224/3, p.č. 2224/4, p.č. 2227/2, p.č. 2265, p.č. 3092/2 a p.č. 3092/3 vše v k.ú. 
Šumperk v celkové délce 1700 bm vše v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Oprava 
NTL plynovodů Hlavní třída, ul. Krátká a Slovanská v Šumperku“.
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
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 
výši 43.164,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0018/2001 ze dne 09.07.2001 zálohu na úhradu věcného břemene ve výši  
21.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  
ve výši  22.164,--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. 5750-268/2010, 5750-453/2010, 5750-
454/2010, 5750-471/2010, 5750-472/2010, 5750-473/2010, 5750-474/2010, 
5750-475/2010

- 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: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

268/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojky IS 
pro „Rodinný dům na parcele č. 59/3, Šumperk, k.ú. Dolní Temenice“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu uložení a správy přípojek vodovodní, plynovodní, splaškové kanalizace a 
kabelové televize UPC přes pozemek ve ZJE p.č. 871 v k.ú. Dolní Temenice 
v celkové délce cca 7 bm, v rámci stavby „Rodinný dům na parcele č. 59/3, 
Šumperk, k.ú. Dolní Temenice“.
Budoucí povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene – Pavel a Petra Svobodovi, bytem 
Javoříčko 1509/3, Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  280,--Kč včetně  DPH, stanovenou 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 
30.04.2013

- 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 oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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269/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přípojky IS pro „Rodinný 
dům na parcele č. 59/3, Šumperk, k.ú. Dolní Temenice“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku ve ZJE p.č. 871 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro 
stavebníky právo provést stavbu spočívající v uložení přípojek vodovodní, 
plynovodní, splaškové kanalizace a kabelové televize UPC přes pozemek ve ZJE 
p.č. 871 v k.ú. Dolní Temenice..
Vlastník pozemku - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461.
Stavebníci - Pavel a Petra Svobodovi, bytem Javoříčko 1509/3, Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s.
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu nejpozději do 30.04.2013

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

270/11 MJP – uzavření dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků 
k honitbě Klepáčov – držitel honitby Lesy České republiky, s.p.

schvaluje
uzavřít dohodu o náhradě za přičlenění honebních pozemků  p.č. 498 – lesní 
pozemek a pozemku ve zjednodušené evidenci Přídělový plán nebo jiný podklad 
p.č. 504, to vše v k.ú. Hraběšice, k honitbě Klepáčov.

Držitel honitby: Lesy České republiky, s.p., se sídlem ul. Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451

Vlastník honebních pozemků: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
IČ 00303461

Roční náhrada za přičlenění honebních pozemků: 30,--Kč/ha, tj. 75,--Kč/celek

Celková výměra přičleněných pozemků: 2,5127 ha

Podmínka:
Držitel honitby uhradí vlastníkovi honebních pozemků na základě vystavené 
faktury náhradu za přičlenění honebních pozemků za období 3 let před podpisem 
dohody, a to v celkové výši 225,--Kč.

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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271/11 MJP – předložení ročního vyúčtování správy a tvorby fondu oprav budovy 
s 12 b.j. při ul. Prievidzské 29

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., o ročním vyúčtování správy 
budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzská 2994/29 v Šumperku ze dne 20.12.2010 a 
tvorby fondu oprav ze dne 20.12.2010 za rok 2010 dle ujednání smlouvy o správě 
domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, ul. Prievidzská, č. 
orient. 29 ze dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2004.

272/11 MJP – žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny

doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0139/2010 uzavřené dne 
22.9.2010 mezi městem Šumperk a Jiřím Biňovcem, bytem Kmochova 2322/2, 
Šumperk. Účelem uzavření dodatku je  prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 
dané čl. III. kupní smlouvy tak, že nová lhůta splatnosti je 180 dnů ode dne  
uzavření smlouvy.  Kupující nemá nárok na slevu 5% z kupní ceny. 

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

273/11 MJP – žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny

doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0156/2010 uzavřené 
mezi městem Šumperk a Martinem a Lucií Řezníkovými, bytem Jesenická 
1763/55, Šumperk. Účelem uzavření dodatku je  prodloužení lhůty splatnosti kupní 
ceny dané čl. III. kupní smlouvy tak, že nová lhůta splatnosti je 180 dnů ode dne  
uzavření smlouvy.  Kupující nemá nárok na slevu 5% z kupní ceny. 

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

274/11 MJP – smlouva o věcném břemeni  „Šumperk – Jesenická, Marek, parc.       
č. 2573, NNk“, or. ul. Banskobystrická v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2254/10, p.č. 2254/11 
a p.č. 2254/12 v celkové délce 83 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Šumperk –
Jesenická, Marek, parc. č. 2573, NNk“.
Povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene – 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 věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 9.130,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0005/2010/Foj ze dne 10.03.2010, zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  9.900,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
přeplatek  ve výši  770,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně oprávněné 
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. 5816-266/2010

- 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: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

275/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavu „Šumperk – odkanalizování 
kulturního domu“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2048/1, p.p.č. 125/2 a p.p.č. 1273/1 vše v k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést stavbu s názvem „Šumperk – odkanalizování 
kulturního domu“, spočívající v rekonstrukci stávající kanalizační přípojky pro Dům 
kultury Šumperk a část objektu Pavlínina dvora v Šumperku.
Vlastník pozemků - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 
00303461.
Stavebník – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6,
Šumperk, IČ 47674954.
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. 33/10/Do ze dne 30.09.2010, které bude 
nedílnou součástí smlouvy

- stavebník je povinen dodržet podmínky Odboru RÚI MěÚ Šumperk, stanovené 
v písemném vyjádření k předmětné stavbě č.j. MUSP 90314/2010 ze dne 
24.09.2010, které bude nedílnou součástí smlouvy

- stavebník je povinen dodržet podmínky Odboru výstavby MěÚ Šumperk, 
oddělení státní památkové péče, stanovené v Závazném stanovisku č.j. MUSP 
108083/2010 ze dne 29.10.2010, které bude nedílnou součástí smlouvy

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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276/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr 
v Šumperku – obnova střechy severního křídla“ 

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního 
křídla“  vyloučit firmy:
- DACH SYSTEM, s.r.o., se sídlem Na Sezníku 86/4, 774 00 Olomouc,             

IČ 25367501
- Erman Petr, Denisova 12/1527, 787 01 Šumperk, IČ 12100862

Termín: 15.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

277/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlínin dvůr 
v Šumperku – obnova střechy severního křídla“ 

schvaluje
zhotovitelem akce „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního křídla“ 
firmu Lakomý Jaroslav, se sídlem Na Travech 200, Štíty, PSČ 789 61,                 
IČ 10646825. Nabídková cena je 750.000,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá:   Ing. Répalová

278/11 MJP – žádost Aleny Dohnálkové o snížení kupní ceny

doporučuje ZM
nevyhovět žádosti Aleny Dohnálkové, bytem 8. května 1756/46 Šumperk o snížení 
kupní ceny nebytového prostoru č. 1819/4 v domě 1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. 
Jesenická 61).

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

279/11 MJP – žádost Aleny Dohnálkové o snížení kupní ceny 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města č. 
67/10 ze dne 18.11.2010,  prodej nebytové jednotky č. 1819/4 o celkové výměře 
27,00 m2  v domě č.p. 1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1060/10000 na společných částech domu č.p. 
1819 na st.p.č. 2136 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1060/10000 na pozemku 
pod domem st.p.č. 2136 o výměře 196 m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
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- kupující: Alena Dohnálková, 8. května 1756/46, Šumperk
- kupní cena  7.000,--Kč/m2 za  nebytovou jednotku tj. 189.000,--Kč
- kupní cena za podíl o velikosti 2384/10000 na společných částech domu, které 

jsou vymezeny jen vlastníkům nebytových jednotek 1-4 o výměře 12,70 m2  
3.000,--Kč/m2, tj. 9.083,--Kč

- kupní cena za podíl o velikosti 1060/10000 na společných částech domu, které 
jsou vymezeny  všem vlastníkům nebytových jednotek 1-5 o výměře 58,46 m2  
3.000,--Kč/m2, tj. 18.590,--Kč

- kupní cena podílu na pozemku pod domem činí  105,--Kč/m2,  tj. 2.182,--Kč 
- celková kupní cena  za nemovitosti je 218.855,--Kč
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

280/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu terasy na p.p.č. 2000/1 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemek u bytového domu Denisova 1527/12 v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku p.č. 2000/1 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést stavbu vyvýšené dřevěné terasy na pozemku p.č. 2000/1 v k.ú. Šumperk.
Vlastník pozemku - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 
00303461.
Stavebník – Barbora Jánětová, bytem Denisova 1527/12, Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
-   stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
-   stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

281/11 MJP – realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

doporučuje ZM
schválit realizaci příslibu odkoupení pozemku p. č. 14/7 o výměře 25 m2 v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku
- prodávající: MAREGS, spol. s r. o., se sídlem J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, 

IČ 14617731
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena:  30,--Kč/m2, tj. 750,--Kč
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva na pozemku p. č. 
14/7 v k. ú. Šumperk

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

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

282/11 MJP – realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

doporučuje ZM
schválit realizaci příslibu odkoupení pozemku p. č. 206/8 o výměře 4 m2 v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
- prodávající: PPP Český Real, a.s., se sídlem Krátká 285/3, Šumperk,              

IČ 27770958
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena:  30,--Kč/m2, tj. 120,--Kč
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva na pozemku p.č. 

206/8 v k. ú. Šumperk
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

283/11 MJP – realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

doporučuje ZM
schválit realizaci příslibu odkoupení pozemku p. č. 215/2 o výměře 18 m2 v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
- prodávající: ČEZ Správa majetku, s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, PSČ 405 49, IČ 26206803
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena:  dle znaleckého posudku 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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284/11 MJP – žádost o prodej části p.p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1799/12 o výměře cca      
5 700 m2 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Českých drah, a.s., se sídlem nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, PSČ 110 15, IČ 70994226, za 
účelem vybudování kapacitního veřejného parkoviště.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

285/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 157/1000 na 
st.p.č. 1714/2 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Roman Truksa, bytem Potoční 490, Vikýřovice, PSČ 788 13
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Javoříčko 1507/8, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

286/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 503/10000 na 
st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce: Miroslav Hrádek, bytem Libina 572, PSČ 788 05
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Gagarinova 2387/17, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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287/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 421/10000 na 
st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce: Tomáš Ladislav, bytem Gagarinova 2387/17, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Gagarinova 2387/17, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

288/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 2000/10000 na 
st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Jan Klaška, bytem Vančurova 2639/13, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Myslbekova 840/24, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

289/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 2000/10000 na 
st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Alexandra Snopková, bytem Myslbekova 840/24, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Myslbekova 840/24, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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290/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 6000/10000 na 
st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Dagmar Pospíšilová, bytem Myslbekova 840/24, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Myslbekova 840/24, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

291/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 159/1000 na 
st.p.č. 1984 v k.ú. Šumperk. 
Nájemce: Magdalena Hegyiová, bytem J. z Poděbrad 1716/61B, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem J. z Poděbrad 1716/61B, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

292/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 507/10000 na 
st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce: Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 
Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Gagarinova 2390/21, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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293/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 502/10000 na 
st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce: Ing. Marcela Lašáková, bytem Myslbekova 873/10, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Gagarinova 2390/21, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

294/11 MJP – pronájem spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod 
bytovými domy

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 422/10000 na 
st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice. 
Nájemce: Roman Vykydal, bytem Gagarinova 2390/21, Šumperk
Účel nájmu: pozemek pod bytovým domem Gagarinova 2390/21, Šumperk
Nájemné: 20,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou

Termín:  30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

295/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojky IS 
pro SPIKAS Šumperk, s.r.o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu:
- uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes pozemky p.č. 984/6, p.č. 

2094/7 a p.č. 999/71 v k.ú. Šumperk v celkové délce cca 67 bm
- uložení a správy vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 987/3, p.č. 987/11 a 

p.č. 1093/32 v k.ú. Šumperk v celkové délce cca 38 bm
- uložení a správy přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 987/4 a p.č. 

987/11 v k.ú. Šumperk v celkové délce 40 bm
Budoucí povinný z věcného břemene - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene – SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Průmyslová 3083/1, Šumperk, IČ 26823322.
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 
výši  15.950,--Kč včetně  DPH, stanovenou 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 oprávněný 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 
30.04.2013

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávněný 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 PMŠ,
a.s., stanovené v písemném vyjádření č.j. 24/10/Do ze dne 21.06.2010 a 
podmínky Odboru RÚI MěÚ Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. 
MUSP 65829/2010 ze dne 13.07.2010

- pro případ nedodržení smlouvou stanovených podmínek, zejména podmínek 
stanovených odborem RÚI a PMŠ, a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy, 
se budoucímu oprávněnému z věcného břemene stanovuje smluvní pokuta ve 
výši  200.000,--Kč, splatnost smluvní pokuty do 14 dnů od doručení písemné 
výzvy  budoucího povinného z věcného břemene k úhradě smluvní pokuty

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

296/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojky IS 
pro SPIKAS Šumperk, s.r.o.

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle  § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník pozemků p.č. 984/6, p.č. 2094/7 a p.č. 999/71 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu, spočívající v uložení:
- dešťové kanalizační přípojky přes pozemky p.č. 984/6, p.č. 2094/7 a p.č. 

999/71 v k.ú. Šumperk v celkové délce cca 67 bm
- vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 987/3, p.č. 987/11 a p.č. 1093/32 v k.ú. 

Šumperk v celkové délce cca 38 bm
- přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 987/4 a p.č. 987/11 v k.ú. 

Šumperk v celkové délce 40 bm
Vlastník pozemku - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461.
Stavebník - SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3083/1, Šumperk, IČ 
26823322.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., stanovené v písemném 

vyjádření č.j. 24/10/Do ze dne 21.06.2010 a podmínky Odboru RÚI MěÚ 
Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. MUSP 65829/2010 ze dne 
13.07.2010

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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297/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  
č.974/2008-N uzavřené dne 26. 3. 2008 ve znění pozdějších dodatků mezi 
městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Alenou Švestkovou,  bytem Jeremenkova 1517/19, Šumperk, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 8 v domě na ulici Jeremenkově
1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 
1.1.2011 do 31.12.2011.  

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

  

298/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka elektrické energie 
pro vybrané objekty v majetku města Šumperka“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka elektrické energie pro 

vybrané objekty v majetku města Šumperka“

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

- minimální seznam oslovených zájemců:
E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ 
26078201
CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem,               
PSČ 400 01, IČ 25458302
RWE Energie, a.s., Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 49903209
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha, PSČ 140 53, IČ 27232433

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

299/11 MJP – změna usnesení ZM č. 1673/10 – podmínky realizace projektu 
„Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17.6.2010, 
kterým byly schváleny podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy“ -  II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního 
programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 
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08022651-SFŽP ze dne 30.3.2009. Změna spočívá v úpravě a posunutí 
harmonogramu splátek bezúročné půjčky města Šumperka společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., v celkové výši 11,966.000,--Kč, který 
nově zní:

do 31.05.2011 1.800.000,--Kč
do 31.08.2011 1.800.000,--Kč
do 30.11.2011 1.800.000,--Kč                                
do 28.02.2012 1.800.000,--Kč
do 31.05.2012 1.200.000,--Kč
do 31.08.2012   1.200.000,--Kč
do 30.11.2012 1.200.000,--Kč
do 28.02.2013 1.166.000,--Kč

  

V ostatním se podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy“ -  II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu 
Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-
SFŽP ze dne 30.3.2009, schválené usnesením zastupitelstva města č. 1673/10 ze 
dne 17.6.2010 nemění.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

300/11 MJP – ukončení smlouvy na zajištění dodávek energií, služeb a zajištění 
běžné údržby a oprav společných částí domu Langrova 155/34, Šumperk 

schvaluje
ukončení stávající smlouvy na zajištění dodávek energií a služeb spojených 
s užíváním bytu a zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu Langrova 
155/34, Šumperk, uzavřené mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, IČ
00303461 jako správcem domu na straně jedné a
- Ing. Karlem Chovancem a Mgr. Barborou Chovancovou, oba bytem Langrova 

155/34, Šumperk
- Ing. Radomírem Růžičkou, bytem Langrova 155/34, Šumperk
- Ing. Ronaldem Loydlem, CSc., bytem Černá cesta 96/31, Olomouc,           

PSČ 774 00 a MUDr. Natašou Loydlovou Maturovou, bytem Langrova 155/34, 
Šumperk

jako vlastníky jednotek na straně druhé. 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.1.2011

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

301/11 MJP – uzavření smlouvy dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění

schvaluje
uzavření smlouvy dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, IČ  00303461 na straně 
jedné a
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- Ing. Karlem Chovancem a Mgr. Barborou Chovancovou, oba bytem Langrova 
155/34, Šumperk

- Ing. Radomírem Růžičkou, bytem Langrova 155/34, Šumperk
- Ing. Ronaldem Loydlem, CSc., bytem Černá cesta 96/31, Olomouc,            

PSČ 774 00 a MUDr. Natašou Loydlovou Maturovou, bytem Langrova 155/34, 
Šumperk na straně druhé

Předmětem smlouvy je úhrada podílu nákladů na opravu střechy objektu č.p. 155, 
provedenou v roce 2010, dle výše spoluvlastnický podílů na společných částech 
domu č.p. 155 jednotlivých vlastníků jednotek.  

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

302/11 MJP – stanovení nájemného z pozemků pro rok 2011

schvaluje 
stanovit nájemné z pozemků pro rok 2011 ve stejných sazbách pro jednotlivé 
účely užívání jako v roce 2010:
1. pozemky k podnikatelským účelům              
    I.   zóna  550,--Kč/m2/rok 
    II.  zóna 275,--Kč/m2/rok
    III. zóna 110,--Kč/m2/rok
    IV. zóna            55,--Kč/m2/rok

2. pozemky k zahrádkářským účelům            
    v zahrádkářské kolonii     2,--Kč/m2/rok                                       
    individuálně pronajaté     2,--Kč/m2/rok                                      

3. pozemky u obytných domů                                                                   
    oplocené zahrady     2,--Kč/m2/rok                                         
    vymezený užitný prostor k domu (sušáky,přístupy,klepače)  1,--Kč/m2/rok
    volná zelená plocha u domu     1,--Kč/celek/rok       

4. pozemky pod stavbami 
    v zahrádkářské kolonii     5,--Kč/m2/rok
    pod garážemi                                                        20,--Kč/m2/rok
   + 50,--Kč roční poplatek z přístupových ploch
    pod ostatními stavbami   20,--Kč/m2/rok
     
5. pozemky pod obytnými domy   20,--Kč/m2/rok
         
6. pozemky pro účely umístění reklamy, inzertní skříňky
     výměra plochy reklamy, inz. skříňky do 1,5 m2 včetně  1.000,--Kč/rok   
     výměra plochy reklamy, inz. skříňky nad 1,5 m2               3.000,--Kč/m2/rok    

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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303/11 MJP – přijetí dotace ze státního fondu životního prostředí z programu 
„Zelená úsporám“ 

schvaluje
přijetí finančních prostředků na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu „Zelená úsporám“ v celkové výši 153.000,--Kč (slovy: 
jednostopadesáttřitisíc korun českých) na investiční akci „Rekonstrukce a 
zateplení domů čp. 2707, 2708 a 2722 (Zahradní 33, 35 a 37)  v Šumperku“ .                                      

Poskytovatel finančních prostředků: Státní fond životního prostředí České 
republiky, se  sídlem  ul.  Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 148 00,   
IČ 00020729

Termín: 31.01.2011
Zodpovídá: Ing.  Répalová

304/11 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2011

bere na vědomí
plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2011.

305/11 Jmenování členů komise pro přidělování grantů a dotací

jmenuje
Květoslava Vykydala, Mgr. Jaroslava Ondráčka, MUDr. Víta Rozehnala, Mgr. 
Zdeňku Daňkovou, Mgr. Renatu Slavotínkovou, Radka Kylara, Ing. Františka 
Šmejkala, Kláru Holubovou, Ing. Barbaru Zapletalovou a Mojmíra Janků členy 
komise pro přidělování grantů a dotací s účinností od 13.1.2011.
Tajemník komise: Iveta Vymazalová

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

306/11 Komise rady města

ruší
usnesení RM č. 186/10 ze dne 2.12.2010 v části zřízení komise cestovního ruchu, 
obchodu a podnikání.

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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307/11 Komise 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 1.2.2011:
- komisi cestovního ruchu
- komisi obchodu a živností

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

308/11 Grémium podnikatelů

zřizuje
grémium podnikatelů jako poradní orgán starosty města.

Termín: 01.02.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

309/11 Grémium podnikatelů

jmenuje
Ing. Petra Krilla koordinátorem grémia podnikatelů s účinností od 1.2.2011.
Tajemník: Hana Adamová

Termín: 01.02.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

310/11 Jmenování předsedů a tajemníků komisí rady města

jmenuje
předsedy a tajemníky komisí rady města s účinností od 1.2.2011 takto:

komise životního prostředí
předseda: RNDr. Jan Přichystal
tajemník: do 30.9.2011 Pavla Rejnušová, od 1.10.2011 Renata Garguláková 

komise majetkoprávní a bytového hospodářství
předseda: Ing. Zdeněk Muroň
tajemník: Kateřina Skýpalová

komise architektury a regenerace městské památkové zóny
předseda: Ing. arch. Jiří Valert
tajemník: Ing. Ivana Kašparová
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komise dopravy a BESIP
předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová

komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
předseda: Ing. Martin Žaitlik
tajemník: Ing. Jiří Skrbek

komise školství, kultury a letopisecká
předseda: Mgr. Jaroslav Ondráček
tajemník: Bc. Jana Nedělníková

komise strategického rozvoje a výstavby
předseda: Ing. Jakub Kulíšek
tajemník: Ing. Eva Mičkechová

komise sociální
předseda: Dušan Ščambura
tajemník: Vojtěška Chmelařová

komise energetická
předseda: Ing. Roman Macek
tajemník: Ing. Renata Křížová

komise cestovního ruchu
předseda: Ing. Tereza Schreiberová
tajemník: Bohuslav Vondruška, DiS.

komise obchodu a živností
předseda: Ing. František Šmejkal
tajemník: Andrea Čepová, DiS.

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

311/11 Představenstvo VHZ, a.s.

doporučuje ZM
navrhnout valné hromadě VHZ, a.s., Jílová 2, 787 01 Šumperk, pro volbu členů 
představenstva VHZ, a.s., jako zástupce města Šumperka Mgr. Tomáše Potěšila 
pro funkční období čtyř let počínaje dnem 8.3.2011.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož
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312/11 Dozorčí rada VHZ, a.s.

doporučuje ZM
navrhnout valné hromadě VHZ, a.s., Jílová 2, 787 01 Šumperk, pro volbu členů 
dozorčí rady VHZ, a.s., jako zástupce města Šumperka Ing. Jana Šafaříka pro 
funkční období čtyř let počínaje dnem 8.3.2011.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

313/11 Fond na úpravu zevnějšku a Sociální fond

doporučuje ZM schválit
- statut Fondu na úpravu zevnějšku s účinností od 1.2.2011
- statut Sociálního fondu s účinností od 1.4.2011

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

314/11 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM

doporučuje ZM
zrušit usnesení č. 75/10 k měsíčním odměnám neuvolněným členům ZM. 

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

315/11 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM

doporučuje ZM
schválit v souladu s nařízením vlády č. 137/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou  
- členy ZM
- členy RM
- předsedy výborů ZM (kteří jsou členy ZM)
- předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM)
- členy výborů ZM (kteří jsou členy ZM)
- členy komisí RM (kteří jsou členy ZM)
dle předloženého návrhu.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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316/11 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM

doporučuje ZM
schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, měsíční odměnu koordinátorovi grémia podnikatelů dle 
předloženého návrhu.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

317/11 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Zabezpečení aktivit v rámci 
projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na 
MěÚ Šumperk – část 1“

schvaluje
- v případě, že nebudou vzneseny v zákonné lhůtě námitky proti vyhodnocení 

veřejné zakázky vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení schválené RM 
dne 30.12.2010 usneseními č. 193/10 – 196/10, vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu v souladu s opatřením Městského úřadu Šumperk č. 8/2008 
o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání ostatních veřejných 
zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání 
ostatních veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Metodickým pokynem 
pro zadávání zakázek v OP LZZ na verzi 1.3 ze dne 15.10.2009 na služby 
„Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk – část 1“

- zadávací podmínky pro dokumentaci na veřejnou zakázku „Zabezpečení aktivit 
v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností 
na MěÚ Šumperk – část 1“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Mgr. Zdeněk Brož, PaedDr. Petr Holub, Ing. Marie Dvořáčková, Ing. Lenka 
Krobotová, Květoslava Janků
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, lng. Milena Peluhová, Ing. Jaroslava Macková, Ing. Eva 
Mičkechová, Mgr. Petra Hatoňová

- minimální seznam oslovených uchazečů
BNV Consulting, s.r.o., Václavské nám. 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27170241 
MVS Projekt, s.r.o., Husova 1100, 739 32 Vratimov, IČ 28617932
Aperta, s.r.o., Křižíkova 527/3, 460 07 Liberec 7, IČ 25436520
Kariérový a personální servis, s.r.o., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc,
IČ 27770338
CONEO, s.r.o., Durďákova 38, 613 00 Brno, IČ 25574990
i2M, s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ 61504807
AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 269547770

Termín: 18.01.2011
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
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318/11 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní vizualizace města 
Šumperka“ 

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní vizualizace města 

Šumperka“ v souladu s opatřením Městského úřadu Šumperk č. 8/2008 o 
postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6  a při zadávání ostatních veřejných 
zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání 
zakázek v OP LZZ 

- zadávací podmínky pro dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu      
„Komplexní vizualizace města Šumperka“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:

členové
Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Suchomel, Ing. Alena 
Šmotková,  PaedDr. Petr Holub, Ing. Marcela Chromá, MgA. Kamil Navrátil, 
Mgr. arch. Michaela Šťastná, Antonín Suchan
           
náhradníci
PaedDr. Milan Polášek, Mgr. Jan Havlíček, MgA. René Sviderski, Ing. Marie 
Dvořáčková, PaedDr. Hana Kolaříková, Ing. Jaroslava Macková, Bohuslav 
Vondruška, DiS., PhDr. Zuzana Kvapilová, Mgr. Roman Lipavský

- minimální seznam oslovených uchazečů:
Kolář Jan, Pilníkovská 367, 190 12 Praha-Dolní Počernice, IČ 76414221
Rudi, a.s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, IČ 26084325
PORTA DESIGN, s.r.o., Sokolská 547, 675 55 Hrotovice, IČ 27726789
Q studio s.r.o., U Plovárny 2370, 688 01 Uherský Brod, IČ 26224470
Mgr. Art. Jiří Janda – Janda design, Svatováclavská 8, 787 01 Šumperk,         
IČ 48437484
Ing. Marcela Lašáková – PRINTIMA, Myslbekova 873/10, 787 01 Šumperk,    
IČ 61579262
Ing. Alena Chylová, Bří Čapků 852/2, 787 01 Šumperk, IČ 74104811
Zdeněk Nováček, Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČ 60971649

Termín: 17.01.2011
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková
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319/11 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní vizualizace města 
Šumperka“

schvaluje 
doplnění zadávacích podmínek pro předložení návrhu na vytvoření komplexní 
vizualizace města Šumperka:
Uchazečům, kteří splní podmínky pro 2. kolo a současně rozpracují návrh dle 
požadavků uvedených v příloze 3 zadávací dokumentace, uhradí zadavatel 
odměnu ve výši 10.000,--Kč za každý předložený návrh.

Termín: 17.01.2011
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

320/11 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2011

doporučuje ZM 
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 
2011 na granty a dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč takto: 
- granty a dotace na činnost 1.500.000,--Kč
- vyjmenované akce a činnosti 1.950.000,--Kč
- finanční rezerva      50.000,--Kč

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

321/11 Nominace na Ceny Olomouckého kraje

doporučuje ZM
schválit nominace na ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2010:
- kategorie č. 1 „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury“

pan Antonín Suchan u příležitosti jeho životního jubilea
pan Miroslav Koval za dlouholeté vedení Galerie Jiřího Jílka

- kategorie čl 2A „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního 
umění – hudba“
Klasika Viva a Klášterní hudební slavnosti pořádané panem MgA. Romanem 
Janků

- kategorie č. 2B „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního 
umění – výtvarné umění“
pan Miroslav Koval, výtvarník a galerista – za vedení Galerie Jiřího Jílka a 
organizaci výstav předních českých výtvarníků
pan Antonín Suchan za retrospektivní výstavu soch a skulptur u příležitosti jeho 
životního jubilea

- kategorie č. 2C „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti divadla“ - není 
nominace
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- kategorie 2D „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti filmu, rozhlasu a 
televize“ – není nominace 

- kategorie 2E „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti literatura“
pan Miroslav Kubíček za knihu poezie Hlučná hlína vydanou v roce 2010

- kategorie č. 3 „Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké 
činnosti v roce 2010“
Mezinárodní folklorní festival Šumperk (v roce 2010 se uskutečnil jubilejní 20. 
ročník

- kategorie č. 4 „Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot v roce 2010“
Město čte knihu – akce pořádaná MěK Šumperk (v roce 2010 se uskutečnil 6. 
ročník)

- kategorie č. 5 „Osobnost roku 2010 v oblasti kultury“
manželé Libuše a Miroslav Drtilovi za organizaci MFF Šumperk (v roce 2010 se 
uskutečnil jubilejní 20. ročník)

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

322/11 Podání žádosti o grant

schvaluje
podání žádosti o grant z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis k 15. výročí 
partnerské spolupráce mezi městem Šumperk a polským městem Nysa. 

Termín: 15.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

323/11 Prevence kriminality „Městský program prevence kriminality na rok 2011“

doporučuje ZM
schválit „Městský program prevence kriminality na rok 2011“.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Bc. Skálová

324/11 Svatební obřady – změna termínu

schvaluje
vykonání svatebních obřadů mimo stanovené termíny:
- v sobotu 2.7.2011  v době od 9.00 do 15:00 hod. místo soboty 9.7.2011  
- v sobotu 27.8.2011 v době od 9:00 do 15:00 hod. místo soboty 20.8.2011 

Termín: 27.08.2011
Zodpovídá: Ing. Štefečková
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325/11 Cena Petra Parléře 2011

schvaluje
navrhnout do 9. ročníku urbanisticko – architektonické soutěže o Cenu Petra
Parléře 2011 s podtitulem „Vracíme městům paměť, půvab a krásu“ dvě 
frekventovaná veřejná prostranství:
1. Veřejné prostranství „Hlavní třída – Náměstí Svobody“
2. Veřejné prostranství „Masarykovo náměstí“

Termín: 13.01.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

326/11 Organizační zajištění zasedání ZM

bere na vědomí
organizační zajištění zasedání ZM dne 27.1.2011 včetně programu.

Mgr. Zdeněk Brož Ing. Marek Zapletal
     starosta  1. místostarosta




