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U S N E S E N Í  

z 10. schůze Rady města Šumperka konané dne 10.3.2011 
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. 
 

535/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
9/10 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad – Pomněnka  

schvaluje 
doplnění usnesení rady města č. 5274/10 ze dne 13.05.2010, týkající se uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes p.p.č. 9/24, p.p.č. 9/26, p.p.č. 
11/8, 9/10 a p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk,  uložení a správa lapolu a tukové 
kanalizace přes p.p.č. 9/10 v k.ú. Šumperk  a umístění staveb v rámci stavebních 
úprav budovy denního centra v Šumperku na p.p.č. 9/10, p.p.č. 9/26 a p.p.č. 9/24 
k.ú. Šumperk, ve prospěch budoucí oprávněného z věcného břemene Společnost 
pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní 
organizace Šumperk, se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, IČ 62353292. 
Doplnění spočívá v rozšíření rozsahu věcného břemene, a to o právo chůze a 
jízdy přes pozemek p.č. 9/10 v k.ú. Šumperk a v rozšíření oprávněných z věcného 
břemene i na všechny další případné budoucí vlastníky nemovitosti – budovy č.p. 
1915 stojící na pozemku st.p.č. 794/2 v k.ú. Šumperk. 
V ostatním se usnesení rady města č. 5274/10 ze dne 13.05.2010 nemění. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

536/11 Přijetí části výtěžku 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem smlouvy o odvodu části 
výtěžku, který firma ENDL+K, a.s., Riegrova 25, 772 00 Olomouc, poskytne 
prostřednictvím města Šumperka jednotlivým příjemcům dle předloženého 
materiálu v celkové částce 700.000,--Kč. 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta        1. místostarosta 


