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Spis.zn: 10920/2011
č.j.:   11710/2011

U S N E S E N Í

ze 7. schůze Rady města Šumperka konané dne 3.2.2011

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.

327/11 Jmenování členů komisí rady města

jmenuje
členy komisí rady města s účinností od 3.2.2011 takto:

Komise životního prostředí
Mgr. Stanislava Beštová, Ing. Petr Brož, Ing. Jan F. Doružka, Ing. Šárka 
Hamplová, Mgr. Irena Jonová, Ing. Petr Prokeš, RNDr. Eva Tejklová, 
RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D.

Komise majetkoprávní a bytového hospodářství
Mgr. Tomáš Potěšil, JUDr. Dagmar Koláková, Mgr. Petr Sovadina, Mgr. Tomáš 
Spurný, PhDr. Oldřich Svozil, JUDr. Miroslav Martinák, Ing. Luděk Šperlich,
Ing. David Procházka, Bc. Klára Holubová, Ivana Hrubá

Komise architektury a regenerace městské památkové zóny
Ing. arch. Zdeněk Reichl, Ing. arch. Ivo Skoumal, Zdeněk Vysloužil, Patrik Klaban,
PhDr. Marie Gronychová, Ing. arch. Michaela Šťastná, Ing. Marie Vychopeňová,
Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Jitka Štáblová, JUDr. Miluše Sedláčková

Komise dopravy a BESIP
Ing. Jan Karger, Zdenek Suchomel, Mgr. Jaroslav Ondráček, Antonín Holubec,
npor. Bc. Pavel Havlena, Stanislav Evják, Ing. Marta Halámková, Ing. Martin 
Žaitlik, Ing. Vladislav Mesiarkin, Miroslav Strnad

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Mgr. Jaroslav Ondráček, Ing. Jiří Gonda, Vladimír Jílek, Stanislava Adoltová, 
Mgr. Tomáš Potěšil, Ing. Vladimír Rybář, Ing. Jakub Jirgl, Petr Markovský, 
PaedDr. Zdeněk Formánek, Karel Ferenc

Komise školství, kultury a letopisecká
Ing. Dušan Prachař, Mgr. Radovan Pavelka, PaedDr. Hynek Pálka, Mgr. Yvona 
Šimková, Mgr. Vladimír Bican, Petr Král, Mgr. Kamila Šeligová, Zdeňka 
Holubářová, Olga Zimmermannová, Mgr. Jiří Valenta, Iva Hlavsová, Jitka Sitařová

Komise strategického rozvoje a výstavby
Hana Čunderlová, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. arch. Jiří Valert, Ing. Jiří Průša, 
Ing. Barbara Zapletalová, Ing. Vladimír Rybář, Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Jakub 
Jirgl, Renata Venclová, Ing. František Merta
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Komise sociální
Bc. Pavla Podhrázská, Marie Barančíková, Ing. Marie Vychopeňová, Mgr. Eva 
Pavelková, Mojmír Janků, Mgr. Miroslav Adámek, PaedDr. Marcela Iliadisová, 
Jindra Juričková

Komise energetická
Ing. Miloš Urbášek, Ing. Jan Babák, Ing. Zdeněk Muroň, Vladimír Jílek, Oldřich 
Vysloužil, Ing. Tomáš Kupka, RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D., Ing. Josef Tejkl

Komise cestovního ruchu
Sylvie Nováková, Mgr. Stanislava Beštová, PhDr. Jan Závěšický, Ph.D.,
Mgr. Renata Slavotínková, Ing. Jan Šafařík, Zdenek Suchomel, Radek Auer, 
Mgr. David Křepský

Komise obchodu a živností
Roman Kovář, Emilie Průšová, Ing. Josef Sedláček, Miroslav Mitrofan, Alena 
Petrová, Ing. Bc. Martina Markovská, Petr Korec, Stanislav Vařeka

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

328/11 Přijetí daru od Konfederace politických vězňů ČR

schvaluje
přijetí daru od dárce Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 
2, pobočka č. 58 Šumperk. Předmětem daru je pamětní deska památce obětí 
komunismu umístěná v budově MěÚ, nám. Míru 1, Šumperk v hodnotě 8.200,- Kč.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

329/11 Kontrola usnesení

schvaluje
opravu usnesení z 6. schůze RM, kdy v nadpise usnesení je chybně uvedeno 
datum 13.1.2010 (rok), správně má být uvedeno datum 13.1.2011.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub      

330/11 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 
1025/03, 4425/06, 4750/06, 1278/07, 3684/09, 4456/09, 4631/09, 4633/09, 
4697/09, 4698/09, 4720/09, 4824/10, 5052/10, 5105/10, 5496/10, 5500/10, 
5501/10, 5502/10, 5507/10, 5531/10, 5558/10, 5573/10, 5587/10, 5594/10, 
5610/10, 5611/10, 5612/10, 5618/10, 5668/10, 5714/10, 5720/10, 5721/10, 
5728/10, 5747/10, 5751/10, 5773/10, 5775/10, 5796/10, 5805/10, 5806/10, 
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5807/10, 5814/10, 5815/10, 5816/10, 5817/10, 5818/10, 5819/10, 5820/10, 
5821/10, 5822/10, 5823/10, 5824/10, 5825/10, 5829/10, 5831/10, 5832/10, 
5833/10, 5834/10, 5838/10, 5839/10, 5843/10, 5849/10, 5850/10, 5868/10, 
5877/10, 5882/10, 5887/10, 5888/10, 5892/10, 5902/10, 5903/10, 16/10, 17/10, 
21/10,  22/10, 24/10, 34/10, 36/10, 39/10, 41/10, 48/10, 49/10, 50/10, 51/10, 
52/10, 53/10, 69/10, 72/10, 74/10, 104/10, 134/10, 140/10, 141/10, 142/10, 
145/10, 159/10, 178/10, 181/10, 185/10, 188/10, 190/10, 191/10, 192/10, 193/10, 
194/10, 197/10, 200/10, 201/10, 202/10, 206/10, 207/10, 208/10, 209/10, 211/10, 
212/10, 213/10, 214/10, 217/10, 218/10, 219/10, 221/10, 222/10, 223/10, 227/10, 
228/10, 229/10, 230/10, 231/10, 233/10, 234/10, 239/10, 198/10,  199/10, 210/10, 
226/10, 195/10, 196/10

331/11 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:
5989/02 do 31.12.2011 Zodpovídá: Mgr. Brož
1831/04 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová

        Ing. Bittnerová
2139/08 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
2140/08 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
3675/09 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
4232/09 do 17.03.2011 Zodpovídá: Ing. Schreiberová
4402/09 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
4413/09 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
4439/09 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Šperlich
5033/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5034/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5336/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Peluhová
5375/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
5412/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5505/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5535/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5536/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5593/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5830/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
5847/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
20/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
23/10 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
30/10 do 31.03.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová
31/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
54/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
56/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
73/10 do 31.05.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová

        Ing. Šperlich
148/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
203/10 do 24.02.2011 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
236/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
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332/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2747/04

ruší
usnesení RM č. 2747/04, kterým bylo uloženo odboru RÚI  hledat možnosti 
spolufinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice v Temenici.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

333/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1368/07

ruší
usnesení RM č. 1368/07 k pronájmu pozemku p.č. 779/1 – ostatní plocha a areálu 
baseballového hřiště se zázemím.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá:  Ing. Répalová

334/11 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 5336/10

schvaluje
opravu usnesení RM č. 5336/10 takto: Chybně uvedená lokalita „Nad Hniličkou“ se 
nahrazuje správně „Za Hniličkou“.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

335/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5541/10

ruší
usnesení RM č. 5541/10 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro dům Revoluční 1374/57, Šumperk.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

336/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5617/10

ruší
usnesení RM č. 5617/10 k pronájmu části p.p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Hálkova.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

337/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5774/10

ruší
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usnesení RM č. 5774/10 k pronájmu části pozemku p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Nezvalova.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

338/11 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 56/10

schvaluje
změnu usnesení RM č. 56/10 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 
2301 v k.ú. Šumperk, or. ul. Revoluční takto:
Změna spočívá ve změně účastníků smlouvy na straně stavebníka, přičemž se 
vypouští v usnesení uvedený stavebník SMP Net a nově budou jako stavebníci 
uvedeni: D. a M. Č., G. Š., Šumperk, P. a B. E., Thessaloniky, Řecko a O. a N. H., 
Vikýřovice.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

339/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 57/10

ruší
usnesení RM č. 57/10, kterým bylo chybně zrušeno usnesení RM č. 5441/10. 

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

340/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5541/10

ruší
usnesení RM č. 5541/10 ze dne 24.6.2010 ke smlouvě o budoucí o zřízení 
věcného břemene – uložení vodovodní a kanalizační přípojky na st.p.č. 751/4 
v k.ú. Šumperk. 

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

341/11 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 143/10

schvaluje
opravu usnesení RM č. 143/10, kdy ve vyhotovení usnesení RM je chybně uveden 
termín plnění 31.12.2010, správně má být termín 31.12.2011.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

342/11 Veřejná zakázka „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ 

schvaluje
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členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci členů 
komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovitele stavby veřejné zakázky 
„Středisko ekologické výchovy Švagrov“

členové:
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ladislav Trčka, 
Ing. Tomáš Luskač
náhradníci:
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Hana Répalová, Ing. Petr Pacal,
Ing. Barbara Zapletalová

Termín: 07.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

343/11 Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova aleje v ulici 17. listopadu    
v Šumperku“                                                                        

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Obnova aleje 

v ulici 17. listopadu v Šumperku“

- členy hodnotící komise vč. náhradníků
členové:
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Ing. Hana 
Répalová, Pavel Damiančik, Ing. Šárka Hamplová, RNDr. Jan Přichystal
náhradníci:
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, RNDr. Lenka Stojarová, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Luděk Šperlich, Ing. Petr Prokeš, RNDr. Marcela Vyletělová

Minimální seznam zájemců ve složení:
- Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, 787 01 Šumperk,
      IČ 26837391
- Zahradní krajinářská tvorba, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, 
      IČ 48437859
- ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ 48395013
- MUGO zahradnická, s.r.o., J. z Poděbrad 704/75, 787 01 Šumperk,
      IČ 25882481
- Obecní lesy Bludov, s.r.o., 8. května 906, 789 61 Bludov, IČ 25364481

Termín: 07.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

344/11 Veřejná zakázka malého rozsahu  „Obnova aleje v ulici 17. listopadu    
v Šumperku“

schvaluje
v rámci  veřejné zakázky „Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ přímý 
nákup výsadbového materiálu 24 ks lip (Tilia platophyllos) včetně dopravy.

Termín: 07.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová                                                                     
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345/11 Alej 17. listopadu – kácení

ukládá
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., jako správci majetku města Šumperka, 
zajistit realizaci kácení stávající aleje na ulici 17. listopadu v Šumperku v rozsahu 
dle zpracovaného projektu odstranění stávajících dřevin v termínu dle 
projednaného harmonogramu akce. Náklady včetně frézování pařezů max. 
550.000,- Kč vč. DPH.

Termín: 24.02.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

346/11 Alej 17. listopadu – kácení

ukládá
vedoucí odboru FaP realizovat rozpočtové opatření ve smyslu navýšení finančních 
prostředků z rozpočtu města na rok 2011 do kapitoly úhrady za výkony PMŠ, a.s., 
pro rok 2011 ve výši 550.000,- Kč na krytí výdajů správce majetku města  při 
kácení a přípravě území.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

347/11 MJP – odvolání členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o.,  v působnosti valné hromady:

odvolává
členy dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: Ing. Františka Mertu, Petra 
Krále, Ing. Romana Macka a Ing. Jaromíra Mikulenku. 

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

348/11 MJP – volba členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., v působnosti valné hromady:

volí
členy dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: Ing. Františka Mertu, Petra 
Krále, Ing. Romana Macka a Ing. Jaromíra Mikulenku. 

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 7 03-02-2011

8

349/11 MJP – volba člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., v působnosti valné hromady:

volí
členem dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: Ing. Zdeňka 
Muroně, s účinností od 8.8.2011. 

Termín: 31.08.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

350/11 MJP – žádost Šumperské nemocnice, a.s., o neuplatnění inflační doložky za 
rok 2010

schvaluje
neuplatnění inflační doložky z nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 
30.12.2005 za rok 2010 v roce 2011.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

351/11 MJP – uzavření dodatku č. 1  k dohodě o zániku nájmu se spol. Agrega,a.s.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o zániku nájmu a finančním vyrovnání č. 
OBCH/0032/2010, uzavřenou se společností AGREGA, a.s., se sídlem ul. Polní 
č.p. 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 47673443. Dodatkem č. 1 dojde k úpravě 
rozložení částky uvedené v dohodě ve výši 872.333,-- Kč, kterou město Šumperk 
hradí společnosti AGREGA, a.s., spočívající v úpravě původní částky 545.140,--
Kč na novou částku ve výši 739.140,-- Kč, jakožto neumořenou zálohu na 
nájemné  na celou dobu nájemního vztahu, který měl skončit dne 31.10.2013 a
dále v úpravě  původní částky 327.193,--Kč (vícepráce) na novou částku  ve výši 
133.193,-- Kč z titulu ušlého zisku z důvodu předčasně ukončené nájemní 
smlouvy. 
Celková schválená částka 872.333 ,-- Kč (739.140,-- Kč + 133.193,-- Kč), kterou 
město Šumperk zaplatí společnosti AGREGA, a.s., se nemění, dochází pouze 
k úpravě rozložení částky 872.333,-- Kč a k úpravě titulu pro úhradu částky 
133.193,-- Kč.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Peluhová

352/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt v domě nám. Jana Zajíce 13

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 28.2.2011 s nájemcem M. J., Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.3.2011, jejímž
předmětem bude byt č. 2958/31 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s D. J., Zábřeh.
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Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

353/11 MJP – cestovní a úrazové pojištění starosty a místostarostů

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu se současným pojistitelem majetku města Šumperka a 
činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je 
pojištění léčebných výloh a asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu na 
zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a odpovědnosti za škodu finanční (tzv. 
cestovní pojištění). Pojištěné osoby: Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. Marek 
Zapletal, 1. místostarosta, Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta a Ing. Vlasta 
Vitásková. Pojištění se sjednává s účinností od 1.3.2011 a v případě Ing. Vlasty 
Vitáskové s účinností od 3.2.2011. Územní platnost: Evropa. Výše pojistného činí 
1.700,- Kč/rok za pojištěnou osobu, tj. celkem 6.800,- Kč/rok.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

354/11 MJP – cestovní a úrazové pojištění starosty a místostarostů

schvaluje
s účinností od 1.3.2011 uzavřít pojistnou smlouvu se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 
110 01, IČ 47116617. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti následkem 
úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození 
následkem úrazu při pracovní i mimopracovní činnosti. 

Pojištěné osoby: Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta 
a Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta. Celková výše pojistného za všechny 
pojištěné osoby činí 6.912,- Kč/rok.  

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

355/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní úklidové 
práce v objektu  městského úřadu – ul. Jesenická 31, Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Komplexní úklidové práce v objektu městského úřadu –
ul. Jesenická 31, Šumperk“ vyloučit firmu:
- AVIAR cleaning company, s.r.o., se sídlem Sudkov 312, Sudkov, PSČ 788 21, 

IČ 28634608
Termín: 15.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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356/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní úklidové 
práce v objektu  městského úřadu – ul. Jesenická 31, Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Komplexní úklidové práce 
v objektu městského úřadu – ul. Jesenická 31, Šumperk“ dodavatelem služeb
firmu REMI Star, s.r.o., se sídlem Polní č.p. 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 
25875035. Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena na dobu 
určitou od 1.3.2011 do 28.2.2013 s tříměsíční výpovědní dobou. Nabídková cena 
je 29.810,- Kč včetně DPH měsíčně.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

357/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka elektrické 
energie pro vybrané objekty v majetku města Šumperka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka elektrické 
energie pro vybrané objekty v majetku města Šumperka“ uzavřít Smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektrické energie pro vybrané objekty města 
Šumperk se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 
1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.12.2011 
s jednoměsíční výpovědní dobou. 

Termín: 15.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

358/11 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Šumperk –
Jesenická, dům č. 6A, Ševčík, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2110/8 a p.č. 2110/5 
v celkové délce 56 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Šumperk-Jesenická, dům 
č. 6A, Ševčík, 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.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemeno se stanovuje ve 

výši 6.160,-- Kč včetně DPH. Úhrada za věcné břemeno bude stranou 
oprávněnou provedena do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5815-265/2010

- 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: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

359/11 MJP – koncepce nákupu elektrické energie 

schvaluje
koncepci nákupu elektrické energie pro rok 2012 městem Šumperkem a 
organizacemi založenými nebo zřízenými městem Šumperkem, a to formou aukce 
na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

360/11 MJP – koncepce nákupu elektrické energie 

ukládá
odboru majetkoprávnímu učinit potřebné kroky k realizaci koncepce nákupu 
elektrické energie pro rok 2012 městem Šumperkem a organizacemi založenými
nebo zřízenými městem Šumperkem  formou aukce na Českomoravské komoditní 
burze Kladno.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

361/11 MJP - nájem části pozemku p.č. 506/6 v k.ú. Šumperk

schvaluje
nájem části pozemku p. č. 506/6 o výměře 75 m2 v k. ú. Šumperk za těchto 
podmínek:

- účel nájmu: realizace stavby „Propojení moravské cyklotrasy Bludov –
Šumperk“

- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072 

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- nájemné:  15,- Kč/m2/rok, tj. 1.125 Kč/rok 
- doba nájmu: neurčitá

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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362/11 MJP – částečné zrušení usn. RM č. 5787/10 ve věci prodeje st.p.č. 1142/3, 
st.p.č. 1247/2, p.p.č. 1239/23, p.p.č. 1239/15 a st.p.č. 1141/2 vše k.ú Šumperk , 
dle GP p.p.č. 1239/15, p.p.č. 1239/23,  st.p.č. 1141/2, st.p.č. 1247/2  a p.p.č. 
1239/66 o výměře vše v k.ú. Šumperk, or. za poliklinikou na ul. M. R. 
Štefánika

ruší
částečně usnesení RM číslo 5787/10 ze dne 30.9.2010, kterým byl zveřejněn 
záměr města prodat  st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře 220 
m2, p.p.č. 1239/23 o výměře 240 m2, p.p.č. 1239/15 o výměře  271 m2 a st.p.č. 
1141/2 o výměře 532 m2, vše k.ú Šumperk, kde předmětem záměru zveřejnit 
prodej zůstává st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře 220 m2 a 
část st.p.č. 1141/2 o výměře cca 380 m2, vše k.ú. Šumperk. Další podmínky 
zveřejnění jsou beze změny.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

363/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 536 v k.ú. Šumperk, or. podíl pozemku pod 
domem Vančurova 5

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  17.1.2011  do 2.2.2011 dle usnesení rady města 259/11 ze dne 
13.1.2011,  schválit prodej  podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena : 105,-Kč/m2
- účel prodeje:  náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka
- kupující: Š. F., Šumperk
- 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 do 30 dnů ode dne výzvy k podpisu, 

nejpozději do 31.7.2011, bude toto usnesení  zrušeno

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

364/11 MJP - budoucí prodej  části p.p.č. 589/3,  části p.p.č. 589/4 a st.p.č. 4323 
v k.ú. Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  17.1.2011  do 2.2.2011 dle usnesení rady města 258/11 ze dne 
13.1.2011,  schválit prodej st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, části p.p.č. 589/3 o 
výměře cca 1170 m2 a části p.p.č. 589/4 o výměře cca 250 m2, včetně zídek a 
zpevněné plochy    vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- účel  budoucího prodeje : pozemek pod stavbou krematoria a zázemí k objektu
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- budoucí kupující: Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 2076/78, 
Šumperk,  IČ 27802183

- 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                                   

- 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 budoucího kupujícího  bude do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy  o 
smlouvě budoucí odpojeno v místě budoucího předmětu prodeje 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: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

365/11 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek za 
domy 17. listopadu 3, 5 a 7 

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 188/3 o výměře cca 442 m2  k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 300,-Kč/m2, v části zatížení věcným břemenem 250,-Kč/m2
- společně s prodejem části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk bude zřízeno věcné 

břemeno průjezdu, průchodu a parkování pro oprávněného – vlastníka objektů 
na st.p.č. 188/2 a st.p.č. 188/3 vše v k.ú. Šumperk a věcné břemeno průchodu 
a průjezdu pro oprávněného – vlastníky objektu na st.p.č. 188/4 v k.ú. Šumperk

- kupující uhradí kupní cenu  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí

- kupující jsou povinni trpět zapsané věcné břemeno průchodu a průjezdu  pro 
vlastníka objektu  č.p. 413 a 1328 a vlastníka st.p.č. 188/1, st.p.č. 1496 a 
st.p.č. 3418 vše v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na vyznačení 
předmětu prodeje, geometrický plán pro vyznačení věcného břemene bude 
hrazen oprávněnými z věcného břemene 

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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366/11 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 725/4 v k.ú. Šumperk, or.  naproti 
čerpací stanici při vjezdu ke Kauflandu

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 725/4 o výměře cca 650 m2  k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 400,- Kč/m2
- předmět prodeje bude upřesněn geometrickým plánem, který bude vyhotoven 

na náklady kupujícího 
- kupující uhradí kupní cenu  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

367/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1352/44, části p.p.č. 1352/45 v k.ú. 
Šumperk, dle GP číslo 5866-338/2010 st.p.č. 6273 v k.ú. Šumperk, or. řadové 
garáže při ul. Blanické

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č 1352/44 o výměře 51 m2 a část p.p.č. 
1352/45 o výměře 33 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5866-338/2010 ze dne 
28.12.2010 st.p.č. 6273 o výměře 84 m2  k.ú. Šumperk za podmínek: 
- kupní cena 500,- Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

368/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 o velikosti  1+1 obytných místností ve               
3. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrická 1276/44 
v Šumperku  mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. D., Šumperk,  jako nájemcem 
na straně druhé, a to za   podmínek:  
- doba určitá  od  01. 02. 2011  do 30. 4. 2011

- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs
Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

369/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0001/2010 uzavřené dne 3. 3. 2010 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a J. M., 
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Šumperk,  jako nájemci  bytu  č. 12 v domě  na ulici Lidická 1313/77 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 3. 2011 do   29. 2. 
2012.  

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

370/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0002/2010 uzavřené dne 7. 4. 2010 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. S., 
Šumperk,  jako nájemce  bytu  č. 13 v domě  na ulici Lidická 1312/75 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 4. 2011 do 31. 3. 
2012.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

371/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1+3 obytných místností ve  3. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku na ulici Gen. Svobody 254/1, 
v souladu s ustanovením § 706 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu) , mezi 
městem Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
jako pronajímatelem na straně jedné a P. S., Šumperk,  jako nájemcem na straně 
druhé, a to za   podmínek: 
- NS na dobu  určitou od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

372/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1+3 obytných místností v 6. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. K., Šumperk,  jako nájemcem na straně 
druhé, a to za podmínek :
- doba určitá  od  1. 3. 2011  do 29. 2. 2012
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.  

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

373/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 o velikosti 1+3 obytných místností v 9. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
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městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a K. H., Šumperk,  jako nájemcem na straně 
druhé, a to za podmínek :
- doba určitá  od  1. 3. 2011  do 29. 2. 2012
- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

374/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 65 o velikosti 1+3 obytných místností ve 14. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a R. a G. P., první bytem Šumperk, druhá bytem 
Bludov, jako nájemci na straně druhé, a to za podmínek :
- doba určitá  od  1. 3. 2011  do 29. 2. 2012

- smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

375/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 64 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku M. a V. Ch., 
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

376/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 17 na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku J. a M. H., podle 
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

377/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1  ve  2. nadzemním podlaží obytného domu 
na ulici 17. listopadu 1247/3 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
O. S. a V. S., Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za stávajících 
podmínek.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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378/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene, or. ul. 
Fialova

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu uložení a správy přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemky 
p.č. 1273/1 a p.č. 2048/1 v k.ú. Šumperk v předpokládané celkové délce 17 bm, 
včetně instalace pojistkové skříně na p.p.č. 1273/1 v k.ú. Šumperk, v rámci akce 
„Šumperk-Fialova, ČS kanal., VHZ, parc. 1273/1, NNk“, která je součástí širšího 
projektu „Šumperk-odkanalizování kulturního domu“.
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 oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno  ve výši  3.060,-- 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 
30.06.2013,

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky PMŠ    
a.s., stanovené v písemném vyjádření č.j. sř-002-11 ze dne 10.01.2011, 
podmínky odboru RÚI MěÚ Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. 
MUSP  2441/2011  ze  dne 25.01.2011 a  podmínky Odboru  výstavby MěÚ 
Šumperk, oddělení státní památkové péče, jež budou vydány v závazném  
stanovisku.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

379/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. ul. Fialova

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemků p.č. 1273/1 a p.č. 2048/1 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu „Šumperk-Fialova, ČS kanal., VHZ, parc. 1273/1, 
NNk“ v rámci širšího projektu „Šumperk-odkanalizování kulturního domu“, 
spočívající v uložení přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č.
1273/1 a p.č. 2048/1 v k.ú. Šumperk včetně umístění plastového pilíře na p.p.č. 
1273/1 v k.ú. Šumperk pro instalaci pojistkové skříně.
Vlastník pozemku :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník :
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ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02,
IČ 24729035.

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ a.s., stanovené v písemném 

vyjádření č.j. sř-002-11 ze dne 10.01.2011, podmínky Odboru RÚI MěÚ 
Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. MUSP  2441/2011  ze  dne 
25.01.2011 a  podmínky Odboru  výstavby   MěÚ  Šumperk, oddělení státní 
památkové péče, jež budou vydány v závazném  stanovisku, které budou 
nedílnou součástí smlouvy,

- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD, zak. číslo 7100914, ze dne 
06.12.2010, zhotovitele Miroslav Pavelka – Projektování elektrických zařízení, 
Šumperk,

- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

380/11 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1950/48 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Vítězná

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout p.p.č. 1950/48 o výměře  cca 50 m2  k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- sazba nájemného 2,-Kč/m2
- nájemce uhradí nájemné 3 roky zpětně v sazbách platných v daném roce 
- doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

381/11 MJP – přijetí a rozdělení dědictví po zemřelém A. P.

schvaluje
přijetí dědictví po zemřelém A. P., posledně bytem Šumperk, a to hotovosti ve výši 
9.424,- Kč a movitých věcí nepatrné hodnoty. Hotovost bude rozdělena tak, že 
částka 82,- Kč bude přidělena odboru FaP na úhradu pohledávky za odpady, 
částka 5.995,- Kč odboru SVV na úhradu pohledávky za vypravení pohřbu, částka 
491,- Kč odboru MJP na úhradu pohledávky na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu. Zbývající částka bude přidělena odboru MJP, který zařídí 
vyklizení bytu po zemřelém nájemci A. P.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

382/11 MJP – vyklizení bytu po zemřelém A. P.

ukládá
odboru MJP zajistit vyklizení bytu po zemřelém A. P. včetně zajištění likvidace 
movitého majetku odvozem na  skládku.
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Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

383/11 MJP – zveřejnění prodeje NP v domě Jesenická  61  formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/1 o výměře 29,16 
m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1145/10000 na společných částech domu 
č.p.1819  na st.p.č. 2136 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  1145/10000  na 
st.p.č. 2136 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61) ve veřejném 
výběrovém řízení. Kupní cena nebytové jednotky  7.000,- Kč/m2, kupní cena 
zázemí k nebytové jednotce a podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, 
kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2.

Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena 236.364,- Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,- Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude 

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- účastníci VVŘ vezmou na vědomí, že nebytový prostor  užívá na základě 
nájemní smlouvy Česká pošta s.p. 

- možnost prohlídky jednotky ve středu  23.2.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 2.3.2011 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová  

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

384/11 MJP – zveřejnění prodeje NP v domě Jesenická  61  formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/2 o výměře 28,07 
m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1102/10000 na společných částech domu 
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č.p.1819  na st.p.č. 2136 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  1102/10000  na 
st.p.č. 2136 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61) ve veřejném 
výběrovém řízení. Kupní cena nebytové jednotky  7.000,- Kč/m2, kupní cena 
zázemí k nebytové jednotce a podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, 
kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2.

Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena 227.526,- Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,- Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude. 

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání

- možnost prohlídky jednotky ve středu  23. 2.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 2.3.2011 v 15.35 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ : 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová  

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

385/11 MJP – zveřejnění prodeje NP v domě Jesenická  61  formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/3 o výměře 29,04 
m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na společných částech domu 
č.p.1819  na st.p.č. 2136 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  1141/10000  na 
st.p.č. 2136 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61) ve veřejném 
výběrovém řízení. Kupní cena nebytové jednotky  7.000,- Kč/m2, kupní cena 
zázemí k nebytové jednotce a podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, 
kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2.

Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena 235.408,- Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
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účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,- Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude 

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání

- možnost prohlídky jednotky ve středu  23.2.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 2.3.2011 v 15.40 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ : 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová  

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

386/11 MJP – zveřejnění prodeje NP v domě Jesenická  61  formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/5 o výměře 141,40 
m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5552/10000 na společných částech domu 
č.p.1819  na st.p.č. 2136 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  5552/10000  na 
st.p.č. 2136 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61) ve veřejném 
výběrovém řízení. Kupní cena nebytové jednotky  5.000,- Kč/m2, kupní cena 
zázemí k nebytové jednotce a podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, 
kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2.

Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena 815.797,- Kč  
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,- Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  
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- možnost prohlídky jednotky ve středu  23.2.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 2.3.2011 v 15.40 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk
- nabízená nemovitost bude k dispozici nejpozději ke dni 1.6.2011
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ : 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová  

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

387/11 MJP – ukončení nájmu nebytových prostor, Temenická 109

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 25.1.1995 
mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. T., Šumperk jako nájemcem.
Předmět nájmu: nebytové prostory v budově Temenická 2795/109, označené

jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 22,4 m² 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 15.2.2011

Termín: 15.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

388/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor, Temenická 109

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Temenická 
2795/109, Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 22,4 
m²
Podmínky:
účel nájmu: garáž s dílnou
doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce
nájemné: celkem 4 368,- Kč/rok/celek, z toho garáž 3 120,- Kč/celek/rok, 

nájemné stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1 248,-
Kč/celek/rok, nájemné osvobozeno od DPH

služby: dodávky tepla, výše záloh 3 000,- Kč/rok
záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením.

Termín: 15.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

389/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, or. lokalita 
mezi ul. Uničovskou a Blanickou

schvaluje
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uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu uložení a správy vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a NTL 
přípojky plynu přes pozemky p.č. 2112/1, p.č. 1352/3 a p.č. 1354/1 v k.ú. 
Šumperk, v předpokládané celkové délce 358 bm, v rámci akce „Vybudování IS 
přípojek pro objekt na st.p.č. 2805 spol. Team Stavero, s.r.o.“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Team Stavero, s.r.o., se sídlem Bohdíkov 202, PSČ 789 64, IČ 27835111.

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno  ve výši  39.280,-- 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 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 
30.06.2013,

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky PMŠ,   
a.s.,  a  odboru RÚI MěÚ Šumperk.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

390/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, or. lokalita mezi ul. 
Uničovskou a Blanickou

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemků p.č. 2112/1, p.č. 1352/3 a p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk 
zřídí pro stavebníka právo provést stavbu, spočívající v uložení vodovodní 
přípojky, přípojky splaškové kanalizace a NTL přípojky plynu přes pozemky p.č.
2112/1, p.č. 1352/3 a p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk, v rámci akce „Vybudování IS 
přípojek pro objekt na st.p.č. 2805 spol. Team Stavero, s.r.o.“.
Vlastník pozemku :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Stavebník :
Team Stavero, s.r.o., se sídlem Bohdíkov 202, PSČ 789 64, IČ 27835111

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ, a.s., a odboru RÚI MěÚ Šumperk
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD, zak. číslo 10101, 12/2010, 

zhotovitele Miroslava Kouřila
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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391/11 MJP – smlouva o zřízení  věcného břemene, or. lokalita ul. Havlíčkova, 
Temenická, Čajkovského a Fibichova

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy podzemního optického kabelu komunikační sítě přes pozemky p.č. 269/1, 
p.č. 276/9, p.č. 278/1, p.č. 285/1, p.č. 2039/1, p.č. 2039/2, p.č. 2163, p.č. 2228/9, 
p.č. 2228/10, p.č. 2228/11, p.č. 2228/24, p.č. 2253/5, p.č. 2253/8, p.č. 2253/9, p.č. 
2345/1, st.p.č. 472 v k.ú. Šumperk a p.č. 564/1, p.č. 925 v k.ú Dolní Temenice, 
v celkové délce 601 bm, v rámci stavby „Napojení BTS TMCZ na optickou síť ČD-
T- Šumperk“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 
PSČ 149 00, IČ 64949681

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 103.630,-- Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0075/2009/Foj ze dne 14.04.2010 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  135.000,-- Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  přeplatek  ve výši  31.370,-- 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. 5852-51/2010 a GP č. 780-51/2010

- 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: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

392/11 MJP – zveřejnění záměru prodeje budovy č.p. 2759 a pozemku st.p.č. 1782/2 
v k.ú. Šumperk formou VVŘ, or. objekt Gen. Krátkého čp. 2759/3A

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka  prodat budovu č.p. 2759 – stavba 
občanského vybavení stojící na pozemku  st.p.č. 1782/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemku  st.p.č. 1782/2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech 
součástí a příslušenství, to vše v k.ú. Šumperk  (orientačně označeno jako budova 
na ul. Gen. Krátkého čp. 2759/3A v Šumperku), a to formou veřejného výběrového 
řízení (dále jen VVŘ) 

Podmínky prodeje a konání VVŘ:

- vyvolávací cena dle znaleckého posudku 6.033.400,- Kč (slovy: šestmilionů 
třicettřitisíc čtyřista korun českých)
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- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-
1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 90 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,- Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude 

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání  

- účastník VVŘ  nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky
- účastníci VVŘ vezmou na vědomí, že část nebytový prostor v budově Gen. 

Krátkého 3A v Šumperku  užívá na základě nájemní smlouvy společnost 
R.M.S. 

- Podlahy, s.r.o., a  společnost PONTIS Šumperk, o.p.s., s tím, že budova bude 
nejpozději ke dni 1.6.2011 bez nájemních vztahů a vyklizena

- možnost prohlídky budovy v pondělí  21.2.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 2.3.2011 v 16.00 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk.

Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ : tajemník 
PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, 
vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního 
oddělení Mgr. Romana Drásalová.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

393/11 MJP – přijetí daru projektové dokumentace

schvaluje
přijetí daru projektové dokumentace pro stavební povolení 12/2008 „Integrované 
zařízení sociálních služeb“, zpracované projekční kanceláří Ing. Tomáš Bezděk, 
M.R.Štefánika 28, Šumperk, č. zakázky 10265/2008, včetně všech práv a 
povinností.

Dárce : PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 
2620/5, PSČ 787 01, IČ 25843907

Obdarovaný : Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,
IČ 00303461

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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394/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „VIVA III – Rekonstrukce 
speciální základní školy Schola Viva, Šumperk, Stavební úpravy a 
modernizace základní školy Scholy Viva, Tělocvična“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku p.č. 564/2 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětném pozemku stavbu objektu tělocvičny a zpevněné 
přístupové plochy v areálu Základní školy Schola Viva, Šumperk, v rámci stavební 
akce „VIVA III – Rekonstrukce speciální základní školy Schola Viva, Šumperk, 
Stavební úpravy a modernizace základní školy Schola Viva, Tělocvična“.

Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 
logopedická Schola Viva, o.p.s., se sídlem Erbenova 2298/16, Šumperk, 
IČ 25827707
Podmínky pro uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu budou dány 
samostatným vyjádřením ke stavbě odboru RÚI.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

395/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 1222/4 a p.p.č. 1632/1 
v k.ú. Šumperk, pozemky u bytového domu Čsl. armády 52

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek stavební parcela č. 1222/4 o výměře 
311 m2 a pozemek parcela č. 1632/1 o výměře 322 m2 v k.ú. Šumperk (or. 
zahrada náležející k domu Čsl. armády 964/52, Šumperk).
Účel nájmu : a) zahrada k domu

b) vymezený užitný prostor k domu
c) pozemek pod stavbou kolny

Nájemné : a)  2,-- Kč/m2/rok
  b)  1,-- Kč/m2/rok
  c) 20,-- Kč/m2/rok

Doba nájmu : neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

Podmínky nájmu : povinnost nájemce po ukončení nájmu odstranit na vlastní 
náklady stavbu kolny

Termín: 14.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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396/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 362/2 v k.ú. Dolní Temenice, 
pozemek u bývalé čerpací stanice LPG

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 362/2 o výměře 8 437 m2 v k. ú. 
Dolní Temenice včetně všech součástí a příslušenství a zbytků staveb za těchto 
podmínek:

- účel prodeje:  vybudování areálu pro chov sportovních a rekreačních koní
- kupní cena: 55,- Kč/m2

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

Termín: 18.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

397/11 MJP – souhlas s doporučením Olomouckého kraje ve věci správní rady 
„OK4EU“

souhlasí
s doporučením Olomouckého kraje dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. 
UR/53/52/2010 ze dne 2.12.2010, kterým bylo zájmovému sdružení právnických 
osob  OK4EU navrženo následující složení správní rady: 

1. Olomoucký kraj
2. VŠ logistiky, o.p.s., Přerov
3. Statutární město Olomouc 
4. Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s.
5. Město Jeseník
6. Univerzita Palackého v Olomouci
7. Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Výše uvedené instituce schválí a delegují do správní rady konkrétní osoby. 

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

398/11 MJP – pověření ŠPVS, a.s., k přebírání dat 

schvaluje
vydání pověření města Šumperka společnosti Šumperská provozní 
vodohospodářská společnosti, a.s., se sídlem ul.  Jílová 2769/6, Šumperk, PSČ 
787 01, IČ  47674911, k předávání dat s vybranými údaji z majetkové a  provozní 
evidence příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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399/11 MJP – doplnění usnesení RM č. 158/10

schvaluje
doplnění usnesení rady města č. 158/10 ze dne 2.12.2010, týkající se uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a správy 
zemního plynového vedení STL + přípojek , a to na pozemku p. č. 556/115 v k.ú. 
Šumperk . Doplnění spočívá v rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem, a 
to o pozemek p.č.2170 a p.č. 2065 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města 
Šumperka.
V ostatním se usnesení rady města č. 158/10 ze dne 2.12.2010 nemění.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

400/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat část p.p.č 137 v k.ú. Horní Temenice, 
or. komunikace u DPS Markéta

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 137 o výměře cca 55 m2 v k. ú. 
Horní Temenice za těchto podmínek:

- účel prodeje:  prostor pro údržbu místní  komunikace
- kupní cena: 240,- Kč/m2

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

Termín: 18.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

401/11 Vlajka pro Tibet

schvaluje
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice 
Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk dne 10. března 2011.

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

402/11 Zpráva o turistické sezóně 2010

bere na vědomí
zprávu o turistické sezóně roku 2010.

403/11 Provozní řád radniční věže, procházkových okruhů městem a expozice 
Čarodějnické procesy

ruší
usnesení  RM č. 2757/08 ze dne 09.10.2008 ve věci změny vstupného na radniční 
věž a procházkových okruhů.

Termín: 01.03.2011
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Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

404/11 Provozní řád radniční věže, procházkových okruhů městem a expozice 
Čarodějnické procesy

schvaluje
provozní řád šumperské radniční věže  a procházkových okruhů městem 
s účinností od 01.03.2011.

Termín: 01.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

405/11 Provozní řád radniční věže, procházkových okruhů městem a expozice 
Čarodějnické procesy

ruší
usnesení RM č. 4421/09 ze dne 08.10.2009 ve věci vstupného na expozici 
Čarodějnické procesy.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

406/11 Provozní řád radniční věže, procházkových okruhů městem a expozice 
Čarodějnické procesy

ruší
usnesení RM č. 5764/10 ze dne 30.09.2010 ve věci změny provozní doby 
expozice Čarodějnické procesy.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

407/11 Provozní řád radniční věže, procházkových okruhů městem a expozice 
Čarodějnické procesy

schvaluje
provozní řád expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě 
s účinností  od 01.03.2011.

Termín: 01.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

408/11 Šumperské koště (dřevěná skulptura čarodějnice na koštěti)

ruší
usnesení RM č. 3555/09 ze dne 26.03.2009 ve věci darovací smlouvy s obcí 
Vernířovice, jejímž předmětem bylo darování dřevěné skulptury čarodějnice na 
koštěti „Šumperské koště“.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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409/11 Šumperské koště (dřevěná skulptura čarodějnice na koštěti)

doporučuje
ZM schválit uzavření darovací smlouvy s obcí Vernířovice, se sídlem Vernířovice 
53, Velké Losiny, PSČ 788 15, IČ 60045493, jejímž předmětem bude darování 
dřevěné skulptury čarodějnice na koštěti Šumperského koštěte“.

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

410/11 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

bere na vědomí
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě 
Šumperku pro školní rok 2011/2012 ve dnech 30.03.2011 a 31.03.2011.

411/11 Provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2011

bere na vědomí
informaci organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2011 a 
v období vánočních svátků 2011.

412/11 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2010

schvaluje
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2010 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění , a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném  znění.

Termín: 03.02.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož                                                                                                           

413/11 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení:
M. L. k bytu č. 402 na ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperka, o velikosti  kk + 2 
obytných místností
Podmínky: - NS na dobu určitou od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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414/11 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení:
A. T. k bytu č. 305 na ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk + 1 
obytných místností.
Podmínky: - NS na dobu určitou od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

415/11 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení:
J. K. k bytu č. 5 na ulici Temenické 3045/104, Šumperk, o velikosti kk + 1 obytných 
místností.
Podmínky: - NS na dobu určitou od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

416/11 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení:
M. K. k bytu č. 7 na ulici Temenické 3045/104, Šumperk, o velikosti
kk + 1 obytných místností.
Podmínky: - NS na dobu určitou od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

417/11 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení:
L. Ř. k bytu č. 1 na ulici Temenické 3045/104, Šumperk, o velikosti
kk + 1 obytných místností.
Podmínky: - NS na dobu určitou od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

418/11 Informace  o přijatých peticích za 2. pololetí 2010

bere na vědomí
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v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností“ informaci, že v 2. pololetí 2010 nebyla na Městský úřad v Šumperku 
podána žádná petice.

419/11 Zpráva o podaných stížnostech za 2. pololetí 2010

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za 2. pololetí 2010 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

420/11 Zpráva o činnosti IAK v roce 2010

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2010.

421/11 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 210/10

schvaluje
změnu usnesení RM č. 210/10 k problematice vyjmutí budov z pojištění takto: 
Změna usnesení v pojistném, roční pojistné se snižuje z 13.500,--Kč na 9.500,--Kč 
z důvodu vyjmutí „budovy nám. Republiky 3 – kotelny“ ze seznamu majetku.

Termín:  03.02.2011
Zodpovídá:  Ing. Répalová

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




