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Spis.zn.:  27179/2011       
  Č.j.: 29515/2011  

U S N E S E N Í

z 11. schůze rady města Šumperka ze dne 17.03.2011

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.

537/11 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 5557/10, 5749/10, 5767/10, 20/10, 28/10, 31/10, 111/10, 
121/10, 122/10, 129/10, 130/10, 131/10, 132/10, 133/10, 136/10, 147/10, 149/10, 
154/10, 160/10, 171/10, 203/10, 215/10, 220/10, 232/10, 236/10, 240/11, 242/11, 
243/11, 244/11, 245/11, 246/11, 248/11, 251/11, 252/11, 253/11, 254/11, 255/11, 
256/11, 257/11, 258/11, 259/11, 261/11, 262/11, 263/11, 264/11, 266/11, 270/11, 
272/11, 273/11, 276/11, 277/11, 278/11, 279/11, 281/11, 282/11, 283/11, 284/11, 
297/11, 298/11, 299/11, 300/11, 301/11, 302/11, 303/11, 305/11, 306/11, 307/11, 
308/11, 309/11, 310/11, 311/11, 312/11, 313/11, 314/11, 315/11, 316/11, 317/11, 
318/11, 319/11, 320/11, 321/11, 322/11, 323/11, 325/11, 327/11, 328/11, 329/11, 
332/11, 333/11, 335/11, 336/11, 337/11, 339/11, 340/11, 341/11, 346/11, 347/11, 
348/11, 355/11, 356/11, 357/11, 362/11, 363/11, 364/11, 365/11, 366/11, 367/11, 
368/11, 380/11, 387/11, 388/11, 395/11, 397/11, 398/11, 400/11, 401/11, 403/11, 
404/11, 405/11, 406/11, 407/11, 408/11, 409/11, 412/11, 413/11, 414/11, 415/11, 
416/11, 417/11, 421/11, 422/11, 423/11, 424/11, 425/11, 426/11, 345/11.

538/11 Kontrola usnesení 

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:
2138/08 do 28.04.2011 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
137/10 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
155/10 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
249/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Šperlich

539/11 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření a jejich 
rozdělení do fondů

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2010.
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Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2010 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem:
Hlavní 
činnost:

Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 974/1

PaedDr. 
Milan Tichý 79,79 38,19 41,60

Základní škola Šumperk, 
8. května 870/63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 23,19 2,35 20,84

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 2692/38

PaedDr. 
Hynek Pálka 6,88 - 90,88 97,76

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 1846/22

Mgr. 
Petr Málek 61,71 0,00 61,71

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 1915/21

Mgr. 
Lubomír Krejčí 177,25 73,52 103,66

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 2613/1

Mgr. 
Yvona Šimková 40,47 - 56,11 96,58

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 1907/25 Jarmila Palová 89,86 15,77 74,09
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 567/4B Pavlína Bošková 1,63 1,63 0,00
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám. Míru 94/20

PaedDr. 
Zdeněk Formánek 196,59 196,59 0,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 1170/3 Zdeňka Holubářová 237,03 - 24,71 261,74
Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 630/6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 0,00 -83,79 83,79

540/11 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření a jejich 
rozdělení do fondů

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 2 a § 32 odst. 2 zákona č. 2590/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských 
výsledků za rok 2010 příspěvkových organizací města Šumperka takto:

                          
 v Kč
Rozdělení 

hospodářského výsledkuNázev příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem: Rezervní fond Fond odměn

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 974/1

PaedDr. 
Milan Tichý 79 794,37         47 876,37 31 918,00

Základní škola Šumperk, 
8. května 870/63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 23 196,28         23 196,28 0,00

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 2692/38

PaedDr. 
Hynek Pálka 6 879,46 6 879,46 0,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 1846/22

Mgr.
Petr Málek 61 714,78 11 714,78 50 000,00

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 1915/21

Mgr.
Lubomír Krejčí 177 253,70 117 253,70 60 000,00
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Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 2613/1

Mgr.
Yvona Šimková 40 469,00 20 469,00 20 000,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 1907/25 Jarmila Palová 89 855,72 18 855,72 71 000,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 567/4B Pavlína Bošková 1 629,95       1 629,95 0,00
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám. Míru 94/20

PaedDr. 
Zdeněk Formánek 196587,04          156 587,04 40 000,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 1170/3 Zdeňka Holubářová

         
237 033,48    237 033,48    0,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 630/6

Mgr.
Zdeňka Daňková 0,00 0,00 0,00

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: ředitelé p.o.

541/11 Stanovení neinvestičních nákladů na žáka v šumperských ZŠ a dítě 
v šumperských MŠ

schvaluje
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka v šumperských základních školách a 
dítě v šumperských mateřských školách za rok 2010 takto:

Základní škola, Dr. E. Beneše 1 6.420,--Kč
Základní škola, 8. května 63 6.110,--Kč
Základní škola, Sluneční 38 8.661,--Kč
Základní škola, Vrchlického 22 7.832,--Kč
Základní škola, Šumavská 21 5.659,--Kč
Mateřská škola Pohádka, Nerudova 4B 8.962,--Kč
Mateřská škola Sluníčko, Evaldova 25 8.804,--Kč
Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1          10.189,--Kč

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

542/11 Zápis do kroniky města Šumperka za rok 2007 a 2008

schvaluje
kronikářské zápisy za roky 2007 a 2008.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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543/11 Mimořádné rozhledy z radniční věže

schvaluje
každoroční pořádání mimořádných rozhledů z radniční věže pro veřejnost zdarma:
- 1. května (prvomájové rozhledy  z radniční věže)
- 30. června (přivítání prázdnin z radniční věže)
- poslední neděli v srpnu (rozloučení s prázdninami na radniční věži)

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

544/11 Sociální situace ve městě

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2010 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí.

545/11 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
J. D.  k bytu č. 404 v ulici Temenické 2924/35, Šumperk,  o velikosti kk+2 obytných 
místností
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.6.2011

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

546/11 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
nezl. M. K.,  zastoupen zákonnými zástupci H. F. a   J. K. k bytu č. 1 v ulici 
Temenické 2795/109, Šumperk, o velikosti 1+2 obytných místností
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.6.2011

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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547/11 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
M. B.   k bytu č. 10 v ulici Gagarinově 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 
místností
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.6.2011

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

548/11 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
J. U.  k bytu č. 310 v ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti kk+2 
obytných místností
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.6.2011

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

549/11 Zpráva o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2010

bere na vědomí
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2010
a doporučuje ZM
vzít předloženou zprávu na vědomí. 

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

550/11 Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo a papír) ve městě Šumperku

schvaluje
- zadávací dokumentaci na vypsání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů,  na akci „Zajištění 
sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo a papír) ve městě Šumperku“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Brož, Ing. Renata Křížová, Vladimír Hošek, Mgr. 
Milan Šubrt, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Eva Zatloukalová
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náhradníci
Ing. Petr Suchomel, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Alena Turková, Ing. Stanislav 
Ficnar, CSc., Ing. Hana Répalová, Mgr. Romana Drásalová, Emilie Lovichová

- minimální seznam zájemců ve složení:
SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, Praha 2, IČ 25638955
JK Morava, spol. s r.o., Dolnostudénská 14, Šumperk, IČ 25852728
Ecopak, spol. s r.o., Vikýřovická 402, Šumperk, IČ 62363972
van Gansewinkel, a. s., U Vlečky 592, 664 42 Modřice, IČ 63483360
Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920

Termín: 24.02.2011
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

551/11 Žádost společnosti SATEZA, a.s., o vydání souhlasu s výměnou kogenerační 
jednotky na tepelném zdroji K2 Temenická  v Šumperku

vydává souhlas
společnosti SATEZA, a.s., se sídlem v Šumperku, 8. května 41A, IČ 25350129, 
s výměnou stávající kogenerační jednotky KVET za kogenerační jednotku 
CAPSTONE o el. výkonu 200 kW a tepelném výkonu 245kW na tepelném zdroji 
K2 Temenická v Šumperku.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

552/11 Žádost společnosti SATEZA, a.s., o vydání souhlasu s instalací kogenerační 
jednotky na tepelném zdroji K14 uničovská v Šumperku 

vydává souhlas
společnosti SATEZA, a.s., se sídlem v Šumperku, 8. května 41A, IČ 25350129, 
s instalací kogenerační jednotky CAPSTONE o el. výkonu 200 kW a tepelném 
výkonu 245kW na tepelném zdroji K14 Uničovská v Šumperku.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

553/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov, vybavení kuchyně

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

v platném znění, na dodavatele kuchyně akce „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“
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- 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, Emilie Lovichová, Ing. Hana Répalová, Ing. Petr Pacal, 
Mgr. Jaroslav Ondráček

Termín: 23.06.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

554/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov, technický dozor investora

schvaluje
- vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění technického dozoru 

investora na stavbě „Středisko ekologické výchovy Švagrov“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Jaroslav 
Ondráček, Ing. Ladislav Trčka
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, Renata Čechová, 
Ing. Petr Pacal

- seznam zájemců ve složení:   
IREA s.r.o., Mánesova 17, 787 01 Šumperk, IČ 48390062
DOWIN, s.r.o., Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk, IČ 47972246
S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171
SAFETY PRO s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, IČ 285571690
TIZZI, spol. s r.o., Jiráskova 1097/29, 767 01 Kroměříž, IČ 63488621
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, výzva nebude 
zveřejněna 

Termín: 28.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

555/11 Smlouva o spolupráci při realizaci integrovaného projektu s názvem 
„Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Dolní Studénky při realizaci integrovaného 
projektu „Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky“.

Termín: 08.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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556/11 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. 
etapa

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce 

elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. etapa“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Jan Manek, Ing. Hana Répalová, 
Mgr. Radovan Pavelka 
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Ing. Miroslav Pavelka, Mgr. Milan 
Šubrt, Mgr. Pavel Křivohlávek 

- seznam zájemců ve složení:
ELRAM JS s.r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk, IČ 26813904
ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, 788 14 Rapotín,
IČ 26862107 
FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584
Milan Blažek, Revoluční 1368/26, 787 01 Šumperk, IČ 14599279
MANEL spol. s r.o., Dr. E. Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk, IČ 61945501
J.A.S. ENERGO, v.o.s., Anglická 2129/14, 787 01 Šumperk, IČ 62255312
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, výzva nebude 
zveřejněna

Termín: 28.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

557/11 MŠ  Pohádka – oprava střechy

schvaluje
- vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „MŠ Pohádka  

– oprava střechy“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing.  Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Pavlína Bošková, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Milan Šubrt
náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Zdeněk Botek, Emilie Hovadová, Bc. Zdeňka 
Brijarová, Ing. Hana Répalová
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- seznam zájemců ve složení:
W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČ 61945251
FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě 1997/37a, 789 01 Zábřeh, IČ 46577513
EZAMONT s.r.o., Příčná 948/26, 787 01 Šumperk, IČ 47974508
Petr Zajíc – ZAPE, Nová čtvrť 196, 789 63, Ruda nad Moravou, IČ 15393208
DACH SYSTEM s.r.o., Na Sezníku 86/4, 774 00 Olomouc, IČ 25367501
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, výzva nebude 
zveřejněna.

Termín: 19.05.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

558/11 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše – dodatek č. 5

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 21220 ze dne 10.6.2010 uzavřené 
s firmou Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 
Olomouc, Hodolany, provozovna Holická 29, 771 49 Olomouc, IČ 25385551 na 
akci „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ na provedení změn do 
maximální výše 103.014,70 Kč bez DPH (tj. 123.617,64 Kč včetně DPH), o tuto 
částku bude snížena položka rezervy.
Cena díla se nemění a zůstává dle SOD 27.070.422,--Kč včetně DPH.

Termín: 20.04.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

559/11 Finanční záležitosti – veřejná finanční podpora

neschvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka Domovu sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr 
Králové nad Labem.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

560/11 Finanční záležitosti – veřejná finanční podpora

neschvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka Moravskému národnímu kongresu, 
o.s., Marie Hübnerové 16, Brno.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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561/11 Finanční záležitosti – veřejná finanční podpora

neschvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka Komitétu pro udržování památek 
z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

562/11 MJP – předzahrádky

schvaluje
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 20 m2 nájemci Radku Sadilovi, Stará 205, Bludov, IČ 69204705, za 
podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 
3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky k provozovně kavárna HAKO – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá:  Ing. Šperlich

563/11 MJP – předzahrádky 

schvaluje
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 13 m2 nájemci Pekárna Slovan Café, s.r.o., Šumperská 537, Uničov, IČ 
28607481, zast. Marií Lepkovou, jednatelkou společnosti, za podmínek dle 
usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 
16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně Pekárnička – café u císaře Josefa – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

564/11 MJP – předzahrádky

schvaluje  
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2255 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 40 m2 nájemci Martinu Tomíkovi – Duna design, Hlavní třída 3, Šumperk, 
DIČ CZ7611305768 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a 
usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky k provozovně Café Svět – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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565/11 MJP – předzahrádky

schvaluje
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2265 v k.ú. Šumperk, o 
velikosti 45 m2 nájemci ESSEVIC, s.r.o., Vinopalnická 667/1 Praha 8 – Libeň, IČ 
24771007, zast. Jiřím Doskočilem, jednatelem společnosti, za podmínek dle 
usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a usnesení RM č. 3609/09 ze dne 
16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně Kafé – restaurant Opera – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

566/11 MJP – užívání veřejného prostranství

schvaluje
systém využívání ploch veřejného prostranství v majetku města Šumperka ve 
správě společnosti Podniky města Šumperka, a.s., v případech umísťování 
reklamních zařízení, vystavování zboží a při obdobných činnostech a zařízení 
využívajících veřejná prostranství v majetku města, dle projednaného návrhu.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

567/11 MJP – užívání veřejného prostranství

schvaluje
ceny za užívání veřejného prostranství dle schváleného systému užívání ploch 
veřejného prostranství v majetku města Šumperka ve správě PMŠ, a.s., 
v rozsahu:
A. skupina: 6,--Kč/m2/den včetně DPH (PO-NE)

- oděvy – vystavené zboží u vstupu do 1 m od vstupu – figuríny
- květiny – vystavené zboží před provozovnou prodeje květin
- ovoce, zelenina – vystavené zboží před příslušnou provozovnou 
- DVD a noviny, pohlednice, stojany na menu – vystavené zboží před 

příslušnou provozovnou – u vstupu do 1 m
- reklamní vlajky – u provozoven – u vstupu pouze do vzdálenosti 1 m

B. skupina: 60,--Kč/ks/den včetně DPH (PO-NE)
- stojany na volně přístupné reklamní letáky a nabídky služeb – u provozoven 

např. realitních kanceláří a obchodních řetězců – u vstupu do 1 m

C. skupina: 20,--Kč/ks/den včetně DPH (PO-NE)
- drobné dětské atrakce – u provozoven – u vstupu pouze do vzdálenosti 1 m

D. skupina: 240,--Kč/m2/rok včetně DPH – pěší zóna, 120,--Kč/m2/rok včetně 
DPH – mimo pěší zónu
- předzahrádky a příslušenství u provozoven rychlého občerstvení

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá:  Ing. Šperlich
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568/11 MJP – předzahrádky

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 12 m2 o velikosti 12 m2 za podmínek dle usnesení 
RM č. 567/11 ze dne 17.3.2011 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky k provozovně  Polotovary – Rychlé okno – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá:  Ing. Šperlich

569/11 MJP – předzahrádky

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 12 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 567/11 ze 
dne 17.3.2011 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně Rychlé občerstvení Krátká 3 – předzahrádka typ 1.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich

570/11 Májové oslavy

bere na vědomí
pořádání Májových oslav a pořádání 10. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v sadech 1. máje dne 1.5.2011 v rozsahu dle projednané žádosti 
pořadatele. 
Pořadatel akce:
JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ 25396463, 
zastoupená Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem společnosti

571/11 Májové oslavy

schvaluje
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem města při konání májových oslav a pro 
10. šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce JAM 
PROMOTION, s.r.o., Šumperk, Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ 25396463, 
zastoupená Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem společnosti, za podmínek:
- užívání ploch komunikací a ostatních ploch za úplatu ve výši 5.000,--Kč/celek
- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30.06.2011

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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572/11 MJP – smlouva o věcném břemeni „Šumperk, p. Holubář, RD na parc. 
1845/133, přípojky IS“, or. lokalita výstavby RD Na Vodárně

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy přípojky plynové a splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 37 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Šumperk, p. 
Holubář, RD na parc. 1845/133, přípojky IS“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Oprávněný z věcného břemene:
P. H.,  bytem  Šumperk
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 1.332,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0021/2009/Foj ze dne 29.04.2009 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  2.900,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
přeplatek  ve výši  1.568,--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. 5892-505_C/2011 a GP č. 5892-505_B/2011

- 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: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

573/11 MJP – smlouva o věcném břemeni „Objekt D-Polyfunkční dům Langrova, 
přeložka NNk“, or. v lokalitě výstavby komplexu polyfunkčních domů spol. 
SAN-JV, s.r.o., mezi ul. Na Hradbách, Lužickosrbskou a Langrovou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 307/1 v celkové délce 
39 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Objekt D-Polyfunkční dům Langrova, 
přeložka 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. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 7.020,--Kč včetně DPH, úhrada 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. 5909-528/2011

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

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

574/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské 
cyklotrasy Bludov – Šumperk“, or. polní cesta mezi Bludovečkem a ul. 
Bludovskou v Šumperku

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 506/6 v k.ú. Šumperk Česká republika ve správě 
Pozemkového fondu ČR, se  sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,  PSČ 130 00, 
IČ 45797072, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy 
Bludov – Šumperk“ na výše uvedeném pozemku. 

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

575/11 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění 
stavby „Cyklokomunikace Desná“ na pozemcích ve vlastnictví spol. ČSAD 
BUS Chrudim

schvaluje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu umístění stavby „Cyklokomunikace Desná“  včetně její správy na 
pozemcích p.č. 1268/19, p.č. 2096/3, p.č. 2096/5, p.č. 1268/31 a  p.č. 1268/26 
v k.ú. Šumperk.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Budoucí povinný z věcného břemene:
ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na ostrově 177, Chrudim, PSČ 537 01, IČ
60108835
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- úplata za věcné břemeno je stanovena v jednorázové výši 10.000,--Kč bez 

DPH k celku a bude městem Šumperk uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o zřízení věcného břemene
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- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady po dokončení 
předmětné stavby vyhotovit geometrický plán pro zaměření skutečného stavu
věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 2 let od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona  

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

576/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“ na pozemcích ve vlastnictví spol. ČSAD BUS Chrudim

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků p.č. 1268/19, p.č. 2096/3, p.č. 2096/5, p.č. 1268/31 a 
p.č. 1268/26 v k.ú. Šumperk společnost ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na 
ostrově 177, Chrudim, PSČ 537 01, IČ 60108835, zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést 
stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích. 

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

577/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“ na pozemcích ve vlastnictví spol. CeramTec Czech Republic

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků p.č. 1207/2 a  p.č. 1060/16 v k.ú. Šumperk společnost 
CeramTec Czech Republic, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2827/62, Šumperk, IČ
63993201, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše 
uvedených pozemcích. 

Termín: 31.05. 2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

578/11 MJP – zveřejnění záměru směnit pozemky v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“ se spol. Pars nova a.s.

schvaluje
zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“, a to formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek:
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převedena do vlastnictví spol. Pars nova a.s., se sídlem 
Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČ 25860038, část pozemku parcela č. 1168/2 o 
výměře cca 600 m2 v k. ú. Šumperk 
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- z vlastnictví spol. Pars nova, a.s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČ 
25860038, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, pozemek p. č. 2095/4 o výměře 478 m2

v k. ú. Šumperk
- pozemky, které budou předmětem směny, budou finančně dorovnány nejvýše 

do ceny znaleckého posudku 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 1168/2

v k. ú. Šumperk budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou

- mezi městem Šumperk a spol. Pars nova a.s., bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí směnné, směnná smlouva bude uzavřena do 2 let od 
dokončení stavby „Cyklokomunikace Desná“ a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona

Termín: 01.04. 2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

579/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“ na pozemku ve vlastnictví spol. Pars nova a.s.

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 2095/4 v k.ú. Šumperk společnost Pars nova a.s., se 
sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČ 25860038, zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést 
stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedeném pozemku. 

Termín: 31.05. 2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

580/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 5429/10 – prodej části p.p.č. 274/10 v k.ú. 
Dolní Temenice, or. ul. Potoční, vjezd k domům při ul. Finské

ruší
usnesení RM č. 5429/10 ze dne 3.6.2010, kterým bylo schváleno zveřejnění části 
p.p.č. 274/10 v k.ú. Šumperk z důvodu nepřijetí nabídky k prodeji.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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581/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2053/1, dle GP č. 5887-2/2001 p.p.č. 
2053/23, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 2053/1 o výměře 106 m2,  dle GP číslo 
5887-2/2001 p.p.č. 2053/23 o výměře 106 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek 
sjednaných smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0033/2008/Vr ze dne 
10.10.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2008.

Termín: 22.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

582/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu – 3 místa pro odstavná 
stání na části p.p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 2053/1, dle 
GP číslo p.p.č. 2053/23  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka 
Artory s.r.o., se sídlem Nádražní 309, Staré Město, PSČ 78832, IČ 26814960 
právo provést na části 2053/1, dle GP číslo část p.p.č. 2053/23  v k.ú. Šumperk 
stavbu 3 míst pro odstavná stání. 

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

583/11 MJP – prodej p.p.č. 895/5 v k.ú. Šumperk, pozemek před garážemi při ul. 
Vančurově, or. u domu Vančurova 11

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22.11.2010  do 8.12.2010 dle usnesení rady města 63/10 ze dne 
18.11.2010, schválit  prodej p.p.č. 895/5 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk, za  
podmínek:
- kupní cena: 300,-Kč/m2
- účel  prodeje: vjezd ke garážím
- kupující: J. a  A. S.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, oba bytem  Šumperk, 

D. M.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, bytem   Šumperk  a  J. a   J. B., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, oba bytem  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 a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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584/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu v zahrádkářské kolonii 
Vyhlídka

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1888 v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka P. V.,  bytem  Šumperk právo 
provést na části p.p.č. 1888 v k.ú. Šumperk stavbu přístřešku – krytého  posezení 
o velikosti 12 m2. Stavba bude vybudována výhradně na náklady stavebníka se 
závazkem stavebníka, že v případě ukončení sjednaného pronájmu na užívání 
p.p.č. 1888 v k.ú. Šumperk stavbu odstraní bez nároku na kompenzaci nákladů 
spojených s její výstavbou.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

585/11 MJP – smluvní pokuta – investiční záměr – přístavba a rekonstrukce 
restaurace u vodní nádrže „Krásné“ 

doporučuje ZM
schválit prodloužení termínu plnění závazku výstavby investičního záměru na 
pozemcích p.č. 2684/2, p.p.č. 2685, p.p.č. 2686, p.p.č. 2687 a p.p.č. 2694, vše     
v k.ú. Nový Malín, sjednané kupní smlouvou  a smlouvou o zřízení předkupního 
práva číslo MP-K 0070//2008/Vr jako smluvní pokuta ve výši 100.000,--Kč               
z termínu 31.12.2011 na nový termín 31.12.2015. Žadatelem o posunutí 
stanoveného termínu vázaného na smluvní pokutu je vlastník  shora uvedených 
pozemků  společnost Krásné, s.r.o., se sídlem Nový Malín 551, PSČ 788 03, IČ 
28580346.
Prodloužení termínu bude sjednáno dodatkem ke kupní smlouvě MP-K 
0070/2008/Vr.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

586/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1999/12 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Reissova 19, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1999/12 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek daných usnesením RM č. 59/10 ze dne 18.11.2010, kterým byl 
schválen prodej pozemků  u domu Reissova  1451/19, Šumperk.

Termín: 22.03.2011
Zodpovídá: ing. Répalová
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587/11 MJP – prodej části p.p.č. 1892 a části p.p.č. 1425/1, dle GP číslo 5872-
132/2010 p.p.č. 1425/44, vše v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.2.2011 do 16.3.2011 dle usnesení rady města 528/11 ze dne 
24.2.2011, schválit prodej části p.p.č. 1892 o výměře 144 m2 a části p.p.č. 1425//1 
o výměře 242 m2, dle GP číslo 5872-132/2010 p.p.č. 1425/44 o výměře 386 m2 
vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  S. a   J. K., oba bytem Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před  

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

nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu
-

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

588/11 MJP – výstavba garáže ve vnitrobloku ul. Jesenická, Palackého                      
a  M.R.Štefánika, Šumperk

neschvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk za účelem 
výstavby garáže.

Termín: 17.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

589/11 MJP – kynologická základna za Bratrušovským památníkem v Šumperku –
zveřejnění záměru směnit pozemek p.č. 449/7 a další

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka směnit část pozemku p.č.  449/3 – ostatní 
plocha, označenou jako pozemek p.č. 449/7 – ostatní plocha a pozemek st.p.č. 
815 – zastavěná plocha a nádvoří a na ní stojící rozestavěnou budovy bez čp/če 
(kynologický objekt – obslužná budova vystavěna do výše 1 m obvodového zdiva), 
které byly odděleny geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a 
rozdělení pozemku č. 753-213/2009, včetně všech součástí a příslušenství,  a na 
nich stojící stavební prvky kynologické základny v k.ú. Dolní Temenice, a to 
zejména kompletní kotce pro psy (7 kusů), oplocení, přípojka NN,  vsakovací 
šachta, jímka na vyvážení odpadu a studna, ve vlastnictví města Šumperka, za 
nemovitosti ve vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra, a to za budovu 
bez čp/če – jiná stavba stojící na pozemku st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a 
nádvoří, budovu bez čp/če – garáž stojící na pozemku st.p.č. 643/13 – zastavěná 
plocha a nádvoří a budovu bez čp/če – jiná stavba stojící na pozemku st.p.č. 3892 
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– zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství, to vše v k.ú. 
Šumperk (nemovitosti ve dvorním traktu bývalého ředitelství Policie ČR 
v Šumperku). Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví města Šumperka.

Termín: 21.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

590/11 MJP – Opatření č. 4/2011, o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při 
zadávání podlimitních veřejných zakázek zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
Opatření č. 4/2011, o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání 
podlimitních veřejných zakázek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, se zapracováním připomínek členů RM. 

Termín: 01.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

591/11 Bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny počátku doby nájmu  k nájemní smlouvě                             
č. MJP/PŘ/0001/2011 uzavřené dne 15. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P.  S., 
bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Gen. Svobody 254/1 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude změna počátku 
doby nájmu a to 1.1.2011 do     29.2.2012.  

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

592/11 MJP – pronájem nebytového prostoru – garáže č. 107 s dílnou v Šumperku 
na ulici Temenické 2795/109 na p.č. 652 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 2. 2011  do 24. 2. 2011  dle usnesení RM č. 388/11  ze dne 3. 2. 
2011, pronájem nebytového prostoru – garáže č. 107 s dílnou v objektu č.p. 2795 
na parcele p.č. 652, k.ú. Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk, 
uzavřít  nájemní smlouvu   mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. K.,  bytem  
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je garáž č. 107       
s dílnou. 
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Podmínky:
doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce
nájemné: celkem 4.368,--Kč/celek/rok, 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: 01.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

593/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk, Jesenická-NIMIRU spol. 
s r.o., Kabely VN, NN“, or. v lokalitě při ul. Jesenické, plánovaná výstavba 
obchodního centra spol. NIMIRU naproti hypermarketu Albert

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy:
- zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 999/49, p.č. 1093/62, p.č. 

984/7, p.č. 987/8, p.č. 1093/32, p.č. 987/4, p.č. 987/3, p.č. 987/11, p.č. 1067/23 
a p.č. 1067/5 v celkové délce 314 bm v k.ú. Šumperk, 

- zemního kabelového vedení VN přes pozemky p.č. 1067/5, p.č. 1093/33, p.č. 
1093/34 a p.č. 2046/3 v celkové délce 23 bm v k.ú. Šumperk 

v rámci stavby „Šumperk, Jesenická-NIMIRU spol. s.r., Kabely VN, NN“.
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 břemene se stanovuje ve 

výši 36.396,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/45/07/Foj ze dne 13.12.2007, zálohu na úhradu věcného břemene ve výši  
50.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  přeplatek  
ve výši  13.604,--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. 5876-582/2010

- 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: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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594/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 59 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/59 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 31.3.2011 s nájemcem panem M. V.,  bytem  Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.4.2011, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/59 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s paní P. K.,  bytem  Šumperk.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

595/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Hraběšice-kanalizace a ČOV“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 742, p.č. 185/1, p.č. 186 a 
pozemku ve ZJE původ PK p.č. 201/1 vše v k.ú. Hraběšice zřídí pro stavebníka 
právo provést na předmětných pozemcích stavbu splaškové kanalizace spolu 
s čistírnou odpadních vod, včetně zřízení přípojky zemního kabelového vedení NN 
k ČOV, v rámci stavebního projektu „Hraběšice-kanalizace a ČOV“.
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461
Stavebník:
Obec Hraběšice, se sídlem Hraběšice 50, PSČ 788 15, IČ 00635928
Podmínky pro uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu jsou dány 
samostatným vyjádřením ke stavbě č.j. 22/09/Ho ze dne 07.01.2009, ve znění 
doplňujícího vyjádření č.j. 13/09/Ho ze dne 27.04.2009, vydaným správcem 
dotčených pozemků spol. PMŠ, a.s.

Termín: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

596/11 MJP – zápočet nájemného a neuplatnění valorizace nájemného dle nájemní 
smlouvy č. MP-15/2003/Pro, honitba Šumperský les

bere na vědomí
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003, uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, informaci o 
výsledcích hospodaření MS Šumperský les  za rok 2010.
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597/11 MJP – zápočet nájemného a neuplatnění valorizace nájemného dle nájemní 
smlouvy č. MP-15/2003/Pro, honitba Šumperský les

schvaluje
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III odst. 2 nájemní smlouvy č. MP -
15/2003/Pro ze dne 02.04.2003, uzavřené mezi městem Šumperk a MS 
Šumperský les, podle kterého se na stanovené roční nájemné ve výši 25.000,--Kč 
v roce 2009 a rovněž v roce 2010 započítávají podle předložené  zprávy o 
hospodaření  MS Šumperský les za rok 2009 a 2010 náklady a zhodnocení 
majetku provedené MS Šumperský les na majetku držitele honitby a dále na 
nájemné uhrazené MS Šumperský les vlastníkům honebních pozemků, které byly 
přidruženy k honitbě Šumperský les. Předmětem zápočtu nebude hodnota  práce 
a materiálu na myslivecké chatě „Kikanka“ vykonané členy MS Šumperský les.
Započítává se z předloženého zhodnocení hospodaření celá částka nájemného ve 
výši 25.000,--Kč.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

598/11 MJP – zápočet nájemného a neuplatnění valorizace nájemného dle nájemní 
smlouvy č. MP-15/2003/Pro, honitba Šumperský les

schvaluje
pro stanovení nájemného v roce 2009 a v roce 2010 nežádat jeho valorizaci ve 
smyslu čl. III. odst. 3 nájemní smlouvy č. MP – 15/2003/Pro ze dne 02.04.2003

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

599/11 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na 
pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným  
způsobem od 28.2.2011 do 16.3.2011, dle usnesení rady města č.498/11 ze dne 
24.2.2011, pronájem nemovitostí, a to budovy bez čp/če – objekt lesního 
hospodářství stojící na pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“ – zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku  st.p.č.151  - zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. 
Hraběšice.

Nájemce:       Myslivecké sdružení Šumperský les, nám. Míru 11, Šumperk,
 IČ 63696959

Účel nájmu:   využití objektu pro lesní hospodářství v honitbě Šumperský les
Doba nájmu: určitá do 31.3.2013
Nájemné:       500,--Kč/ročně

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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600/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Kmochova 2 a nebytových 
jednotek v domě Jesenická 61 formou VVŘ

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/40 o výměře           
44,54 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  105/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení. 
Jde o byt bez nájemního vztahu
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena 246.449,--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 bytu v pondělí 28.3.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ – ve středu 6.4.2011 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

601/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Kmochova 2 a nebytových 
jednotek 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.
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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  30.3.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ - ve středu 6.4.2011 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

602/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Kmochova 2 a nebytových 
jednotek 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 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.
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- 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  30.3.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ -  ve středu 6.4.2011 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

603/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Kmochova 2 a nebytových 
jednotek 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 
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  30.3.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ - ve středu 6.4.2011 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

604/11 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Kmochova 2 a nebytových 
jednotek 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  

- možnost prohlídky jednotky ve středu  30.3.2011 v 15.30 hod. 
- termín konání VVŘ - ve středu 6.4.2011 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
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605/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1 – U sanatoria, Šumperk –
modernizace školní kuchyně Domova mládeže

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu:
- umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN přes pozemek p.č. 1990/1 

v délce 10,5 bm v k.ú. Šumperk
- vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s údržbou, opravou, 

změnami nebo odstraňováním kabelové přípojky NN
v rámci stavby „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 
Krátkého 1 - U Sanatoria, Šumperk – modernizace školní kuchyně Domova 
mládeže“
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Oprávněný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 
60609460
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, na dobu neurčitou
- povinný z věcného břemene uhradí zpět oprávněnému z věcného břemene 

zálohu za zřízení věcného břemene ve výši 3.300,--Kč včetně DPH, uhrazenou 
na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0053/2009/Foj ze dne 25.09.2009, do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího břemeni do 
katastru nemovitostí.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5652-225/2009

- 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: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

606/11 MJP –  neuplatnění míry inflace pro rok 2011

schvaluje
neuplatnit pro rok 2011 zvýšení ročního nájemného o průměrnou meziroční míru 
inflace za rok 2010, která činí 1,5%, a to u nájemních smluv nebytových prostor a 
budov v majetku Města Šumperk.

Termín: 30.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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607/11 MJP – změna usnesení RM č. 517/11

schvaluje
změnu usnesení rady města číslo 517/11 ze dne 24.2.2011, týkající se ukončení 
stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NNP/0006/2009, uzavřené dne 
29.12.2009 mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ: 
00303461 jako pronajímatelem a R.M.S. Podlahy, spol. s r.o., se sídlem 
Linhartova 1, Šumperk, IČ 64612813 jako nájemcem. Změna se týká data 
ukončení smlouvy, které se nově stanovuje na 31.5.2011.  

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

608/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75, 77, Šumperk –
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75, 77, Šumperk –

rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Pavel Hegedüs, Rudolf 
Krňávek
náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Irena Bittnerová, Ing. 
Eva Zatloukalová, Lubomír Polášek

- minimální seznam oslovených zájemců:
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 
IČ 25827375
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 
789 01, IČ 26825180
T.P.V. MONT s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov, PSČ 789 61, IČ 
26865360

Termín: 15.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

609/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2304 a části st.p.č. 1739/2 v k.ú. 
Šumperk, or. u domu U Sanatoria 1540/10, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část  p.p.č. 2304 o výměře cca 6 m2 a část st.p.č. 
1739/2 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek daných usnesením RM č. 
217/10 ze dne 30.12.2010, kterým byl schválen prodej pozemků  u domu U 
Sanatoria 10  1540/10, Šumperk.

Termín: 22.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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610/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk-Zábřežská, býv. květinová síň 
krematoria, přípojka NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 605/1, p.č. 589/4, p.č. 
589/8 a p.č. 589/3 v celkové délce 140,5 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavby 
„Šumperk-Zábřežská, býv. květinová síň krematoria, přípojka 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. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 15.455,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0016/2010/Foj ze dne 05.05.2010, zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  25.300,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
přeplatek  ve výši  9.845,--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. 5877-592/2010

- 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: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

611/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1368 v k.ú. Šumperk, 
pozemek u domu Banskobystrická 50, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1368 o 
výměře 29 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada náležející k domu Banskobystrická 50, 
Šumperk).
Účel nájmu: zahrádkářské využití
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

Termín: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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612/11 MJP – dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 13/2003/Pro/Ba –
nájemce IZOSKLO ABERLE, s.r.o.

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti MP 13/2003/Pro/Ba ze dne 
26.03.2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.08.2004, uzavřené s nájemcem spol. 
IZOSKLO ABERLE s.r.o., se sídlem Nemocniční 1056/8A, Šumperk, IČ 25871951, 
k pronájmu části p.p.č. 2076 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely 
vybudování a provozování parkovacích míst pro provozovnu sklenářství. 
Dodatkem č. 2 dojde:
- k upřesnění předmětu nájmu, z důvodu nového označení pozemku v katastru 

nemovitostí, přičemž předmět nájmu bude nově označen jako p.p.č. 2076/3 
v k.ú. Šumperk

- k úpravě ceny nájmu pro rok 2011 a dále, přičemž nájemné se nově stanovuje 
dohodou ve výši 8.000,--Kč/rok

Účinnost dodatku č. 2 dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Ostatní 
ustanovení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 13/2003/Pro/Ba ze dne 26.03.2003, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.08.2004, zůstávají beze změny.

Termín: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

613/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu 
Gen. Svobody 68, Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu Gen. 

Svobody 68, Šumperk“

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

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Irena Bittnerová, Ing. 
Eva Zatloukalová, Pavel Hegedüs 

- minimální seznam oslovených zájemců:
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584
SAN-JV s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 31c, Zábřeh na Moravě, PSČ 
789 01, IČ 26825180
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
41031024
Radek Pecha – STAR +,se sídlem Uničovská 46, Šumperk, IČ 46098682

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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614/11 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy přes p.p.č. 
9/10 v k.ú. Šumperk, or. ul. J. z Poděbrad – Pomněnka

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy 
přes část pozemku p.č. 9/10 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města 
Šumperka.
Povinný z věcného břemene: Město Šumperk,  nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461
Oprávněný z věcného břemene: Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk Šumavská 
1915/13,  Šumperk,  PSČ 787 01, IČ 62353292

Úplata za věcné břemeno: věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně

Doba trvání věcného břemene: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou

Podmínky:
- rozsah  věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání 

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

- oprávněným z věcného břemene budou všichni další případní budoucí vlastníci 
nemovitosti – budovy č.p. 1915 stojící na pozemku st.p.č. 794/2 v k.ú. Šumperk

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

615/11 MJP –  nákup elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi,
městem Šumperkem založenými nebo zřízenými, pro 2. pololetí roku 2011

schvaluje
způsob nákupu  elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi, městem 
Šumperkem založenými nebo zřízenými, pro 2. pololetí roku 2011, a to formou 
aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

616/11 MJP –  nákup elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi,
městem Šumperkem založenými nebo zřízenými, pro 2. pololetí roku 2011

ukládá
odboru majetkoprávnímu učinit potřebné kroky k realizaci způsobu nákupu 
elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi, městem Šumperkem 
založenými nebo zřízenými, pro 2. pololetí roku 2011, formou aukce na 
Českomoravské komoditní burze Kladno.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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617/11 MJP – nákup elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi,
městem Šumperkem založenými nebo zřízenými, pro 2. pololetí roku 2011

schvaluje
ukončení smluv o sdružených službách na dodávku elektrické energie do 
vybraných objektů města Šumperka dle přílohy 2/1 projednaného materiálu.
Dodavatel el. energie: ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem ul. Duhová 1/425, Praha 4, 
PSČ 140 53, IČ 27232433
Způsob ukončení: písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

618/11 MJP – ukončení stávajících smluv na dodávku elektrické energie do 
vybraných objektů města Šumperka

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu při realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na Českomoravské 
komoditní burze Kladno“, a to pro období od 1.7.2011 do 31.12.2011, mezi 
městem Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi 
zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to:

- Mateřská škola Pohádka Šumperk Nerudova 4B, příspěvková organizace, se 
sídlem Nerudova 567/4B, Šumperk , IČ 71011994

- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČ 00852091

- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, 
IČ 00852864

- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, 
Šumperk, IČ 60339381

- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 1915/21,
Šumperk, IČ 00852287

- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, 
IČ 00852317

- Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše 1, se sídlem Dr.E.Beneše 974/1 
Šumperk, IČ 00852295

- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, Šumperk, IČ 25843907
- Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem  Komenského 312/3, Šumperk,                 

IČ 25875906
- Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk,                

IČ 65138163

- Obec Česká Ves,  Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČ 00636037
- Základní škola Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81, IČ 00852066
- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53, PSČ 790 81, IČ 75029723
- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98, PSČ 790 81, IČ 75029731

- Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 00302724 
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 75029430
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, Jeseník, PSČ 790 01,                 

IČ 75029251
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- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník,Karla Čapka 353, Jeseník, PSČ 790 01, 
IČ 62353080

- Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyršova 307, Jeseník, PSČ 790 01,          
IČ 70914877

- Základní škola Jeseník, Nábřežní 28/413, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 70599921
- Základní umělecká škola, 28.října 873, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 60341742
- Středisko volného času DUHA Jeseník,Průchodní 154, Jeseník, PSČ 790 01,

IČ 852341
- Městská kulturní zařízení Jeseník, 28. října 880, Jeseník, PSČ 790 01,       

IČ 852112
- Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, Lipovská 10/296, Jeseník, PSČ 

790 01,    IČ 64095401
- Správa majetku města Jeseník, Masarykovo nám. 167, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČ 72018763
- Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01,         

IČ 00852163
Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

619/11 Změna zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka

doporučuje ZM
schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka jako organizační složky Města Šumperka v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.     
Změna spočívá v nahrazení původního textu čl. 3 „Majetek a vybavení“ Zřizovací 
listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka novým textem tohoto 
znění:
„1. K zajištění plnění úkolů užívá JSDH města objekt Hasičského domu Temenice,  
Temenická 135, Šumperk, případně jiných objektů určených městem. Výčet 
majetku svěřeného městem JSDH města je uveden v příloze č. 1 (seznam 
movitého majetku) a příloze č. 2 (seznam nemovitého majetku) této zřizovací 
listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové JSDH města mohou 
svěřený majetek využívat pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo 
které umožňují právní předpisy. Členové JSDH města se podílí na údržbě a 
drobných opravách svěřeného majetku. Prodej, pronájem nebo výpůjčku 
svěřeného movitého majetku lze uskutečnit pouze s předchozím písemným 
schválením příslušným orgánem města Šumperka, přičemž musí být zachována 
akceschopnost JSDH města. Majetek jiných subjektů může JSDH města ke své 
činnosti využívat pouze na smluvním základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.

2. Do vybavení JSDH města může být zařazena požární technika a věcné 
prostředky požární ochrany, které jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 
vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.“

V ostatním se text Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka nemění.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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620/11 Změna zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka

doporučuje ZM
schválit přílohu č. 1 (seznam movitého majetek) a přílohu č. 2 (seznam 
nemovitého majetku) Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka, jejímž obsahem jsou seznamy majetku svěřeného městem 
Šumperkem JSDH města Šumperka.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

621/11 Zveřejnění záměru výpůjčky objektu Hasičské zbrojnice Temenice včetně 
přilehlých pozemků

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit budovu č.p. 2274 – objekt občanské 
vybavenosti stojící na pozemku st.p.č. 1/1 – zastavěná plocha  a nádvoří,  
pozemek st.p.č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čp/če - objekt 
občanské vybavenosti stojící na pozemku st.p.č. 1/2 - zastavěná plocha  a 
nádvoří, pozemek st.p.č. 1/2 - zastavěná plocha  a nádvoří, budovu bez čp/če -
objekt občanské vybavenosti stojící na pozemku st.p.č. 1/3 - zastavěná plocha  a 
nádvoří, pozemek st.p.č. 1/3 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemek p.č. 1 -
zahrada, pozemek st. p.č. 1/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2 -
zahrada a pozemek p.č. 5/4 - ostatní plocha, včetně všech součástí a 
příslušenství, v katastrální území Dolní Temenice.
Účel výpůjčky: využití objektu Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka a Sborem dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice k jejich činnosti
Doba výpůjčky: neurčitá

Termín: 20.03.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

622/11 Výjimka z ustanovení Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku 

uděluje
v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě 
Šumperku, výjimku pro Charitu Šumperk, se sídlem Žerotínova 12, Šumperk, IČ 
48005894, pro bezplatné vydání tří přenosných parkovacích karet pro tuto 
organizaci.

Termín: 20.03.2011
Zodpovídá: Ing. Novotný

Ing. Dočekal 

  
 Ing. Marek Zapletal  v. r. Ing. Petr Suchomel  v. r.

1. místostarosta                2. místostarosta
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