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Spis.zn.: 35233/2011        

  Č.j.: 35897/2011   
  

 

U S N E S E N Í  

z 12. schůze rady města Šumperka ze dne 7.4.2011 
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. 
 

623/11 Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2010 

bere na vědomí 
zhodnocení činnosti  městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2010. 
 
 

624/11 Civilní ochrana 2010 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2010“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2010. 
 
 

625/11 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2010 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2010. 
 
 

626/11 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2010 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31.12.2010: 
příjmy ve výši    804.708 tis. Kč 
výdaje ve výši    752.379 tis. Kč 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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627/11 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2010 

bere na vědomí 
- že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2010 činí 56.605 

tis. Kč 
- vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
- přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora           

o ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2010 
 
 

628/11 Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 

bere na vědomí 
část výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 ve výši 
771.067,--Kč. 
 
 

629/11 Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 

schvaluje 
použití části výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely ve výši 
771.067,--Kč na provoz zimního stadionu Šumperk. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

630/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2011: 
příjmy ve výši                  5.147 tis. Kč 
výdaje ve výši        3.608 tis. Kč 
 
příjmy celkem    810.202 tis. Kč 
výdaje celkem    776.755 tis. Kč  
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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631/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 464/11 

ruší 
usnesení RM č. 464/11 kterým bylo doporučeno ZM vydat OZV č. xx/2011 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.4.2011. 
 
       Termín: 08.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

632/11 Kontrola usnesení 

schvaluje  
kontrolu usnesení: 
5533/10, 5593/10, 5847/10, 30/10, 33/10, 35/10, 54/10, 138/10, 148/10, 150/10, 
151/10, 216/10, 224/10, 225/10, 235/10, 265/11, 342/11, 344/11, 350/11, 351/11, 
353/11, 354/11, 361/11, 369/11, 370/11, 371/11, 372/11, 373/11, 374/11, 377/11, 
427/11, 428/11, 429/11, 430/11, 431/11, 432/11, 434/11, 435/11, 436/11, 437/11, 
439/11, 440/11, 441/11, 442/11, 443/11, 444/11, 445/11, 446/11, 447/11, 448/11, 
449/11, 450/11, 451/11, 452/11, 454/11, 455/11, 456/11, 457/11, 458/11, 459/11, 
460/11, 461/11, 462/11, 463/11, 467/11, 468/11, 469/11, 470/11, 471/11, 472/11, 
473/11, 474/11, 479/11, 480/11, 481/11, 482/11, 490/11, 492/11, 493/11, 494/11, 
495/11, 496/11, 497/11, 498/11, 501/11, 502/11, 503/11, 504/11, 505/11, 506/11, 
508/11, 520/11, 521/11, 522/11, 524/11, 525/11, 527/11, 528/11, 529/11, 533/11, 
535/11, 540/11, 541/11, 542/11, 543/11, 545/11, 546/11, 547/11, 548/11, 550/11, 
551/11, 552/11, 559/11, 560/11, 561/11, 562/11, 563/11, 564/11, 565/11, 566/11, 
567/11, 568/11, 569/11, 571/11, 578/11, 580/11, 581/11, 586/11, 588/11, 590/11, 
591/11, 592/11, 606/11, 609/11, 613/11, 617/11, 343/11, 352/11, 476/11. 
 
 

633/11 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
5033/10 do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová  
5034/10 do 30.06.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5412/10 do 31.12.2011   Zodpovídá. Ing. Répalová 
5505/10 do 31.12.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5535/10 do 31.05.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5536/10 do 31.05.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
31/10   do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová  
40/10  do 31.05.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
158/10 do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
237/10 do 31.05.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
399/11 do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
517/11 do 31.05.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
618/11 do 30.04.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
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634/11 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 573/11 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 573/11, kde je chybně uveden termín plnění 31.03.2011, 
správně má být 31.07.2011. 
 
       Termín: 08.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

635/11 Obecně závazná vyhláška xx/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku xx/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1.5.2011. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

636/11 Městská knihovna v Šumperku 

bere na vědomí 
studii „Úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu v Šumperku“. 
 
 

637/11 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2010 

doporučuje ZM 
schválit zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2010. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
       

638/11 Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-2013 

doporučuje ZM 
schválit akční plán na léta 2011-2013 jako nedílnou součást Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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639/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 12.500,--Kč manželům M. a 
V. Š., bytem  Šumperk, jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro 
rok 2011 na opravu fasády domu nám. Míru 111/17, Šumperk. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

640/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku města v e výši 53.000,--Kč 
spoluvlastníkům M. M.,  bytem  Šumperk a manželům J. a  A. A., bytem  Šumperk 
jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2011 na opravu části 
krovu a výměnu střešní krytiny domu Starobranská č.p. 378/14, Šumperk.  
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

641/11 Park U pekárny v Šumperku – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAET/116/10 ze dne 4.10.2010 
uzavřené s firmou STRABAG, a.s., Oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24, Šumperk,  
IČ 60838744, DIČ CZ608387 44, bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 
994404-640900015/0800 na akci „Park u Pekárny v Šumperku“ na změnu 
v článku 1 – Zhotovitel. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

642/11 MŠ Vrchlického v Šumperku – dodavatel vzduchotechniky 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodavatele vzduchotechniky na akci „Snižování energetické náročnosti MŠ 
Vrchlického v Šumperku“ vyloučit firmy ELKLIMA, s.r.o., FAKSA-STRAKA, s.r.o., 
Vzduchotechnika SPN, s.r.o.,  a Vzduchotechnika ZMRZLÍK, s.r.o. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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643/11 MŠ Vrchlického v Šumperku – dodavatel vzduchotechniky 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
dodavatele vzduchotechniky na akci „Snižování energetické náročnosti MŠ 
Vrchlického v Šumperku“ vybrat firmu Jiří Kouřil, 783 16 Dolany 77,  IČ 48386740. 
Nabídková cena je 1.136.906,10 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

644/11 MŠ Vrchlického v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
zhotovitele akce „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“ 
vyloučit firmy Prumhor, spol. s r.o., a VHH THERMONT, s.r.o. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

645/11 MŠ Vrchlického v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
zhotovitele akce „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“ 
vybrat firmu SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951. Nabídková cena je 
4.021.926,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

646/11 MŠ Vrchlického v Šumperku 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu města na akci „Snižování energetické 
náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“ částku 1.400.000 Kč.  
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

647/11 Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
zhotovitele akce „Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ vybrat firmu 
MUGO zahradnická s.r.o., ul. J. z Poděbrad 704/75, 787 01 Šumperk. Nabídková 
cena je 1.727.752,84 Kč včetně DPH. 
       Termín: 02.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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648/11 Větrání kuchyně ZŠ Sluneční  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Větrání kuchyně 

ZŠ Sluneční“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PaedDr. Hynek Pálka, Mgr. Milan 
Šubrt, Zdenek Svozil 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, vedoucí oddělení investic, Mgr. Luděk Sopper, Ing. Hana 
Répalová, Ing. Miloslav Peňáz 

 
- seznam zájemců ve složení: 

Vzduchotechnika ZMRZLÍK s.r.o., Uničovská 2295/69, 785 01 Šternberk, IČ 
25892592 
FAKSA-STRAKA, s.r.o., Příkazy 196, 783 33 Příkazy u Olomouce, IČ 
49611968 
Jiří Kouřil, 783 16 Dolany 77, IČ 48386740 
Vzduchotechnika SPN s.r.o., Žerotínova 87, 787 01 Šumperk, IČ 25884221  

 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

649/11 MŠ Vrchlického – rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace a lapol 

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

Vrchlického – rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace a lapol“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Petr Suchomel, vedoucí oddělení investic, Rudolf Krňávek, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Milan Šubrt 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová, Bc. Zdeňka 
Brijarová, Ing. Hana Répalová 
 

- seznam zájemců ve složení 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584 
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, IČ 64618951 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/2, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 



RM 12 – 07.04.2011 

 
8 

 

650/11 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o průběhu jarního úklidu veřejných ploch a komunikací a zajištění péče o 
zeleň a zprávu o plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od října 
2010 do března 2011.  
 

651/11 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

schvaluje 
použití přebytku finančních prostředků z vyúčtování zimní údržby ve výši  
887.010,--Kč na rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení při akci obnova aleje 
17. listopadu v Šumperku v rámci schváleného rozpočtu PMŠ, a.s., na rok 2011 
v oblasti správa majetku města. 
         Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich  
 

652/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál 
bazénů Na Benátkách v Šumperku za rok 2010. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

653/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 

ukládá 
vedoucímu odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek 
z vyúčtování dotace na provoz plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku dle 
vyúčtování dotace za rok 2010 ve výši 1.239.646,45 Kč formou příslušného 
rozpočtového opatření. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

654/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 – areál bazénů Na Benátkách 

schvaluje 
zvýšení dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku pro rok 2011 o 890 tis. Kč na novou výši dotace ve výši 3.579 tis. Kč, 
formou uzavření příslušného dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování dotace na 
činnost společnosti provozující areál plaveckých bazénů Na Benátkách 
v Šumperku ze dne 2.1.2007. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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655/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 – areál bazénů Na Benátkách 

ukládá 
vedoucímu odboru FAP zapracovat do výdajů rozpočtu města na rok 2011 zvýšení 
dotace na provozování plaveckého bazénu Na Benátkách v Šumperku o 890 tis. 
Kč na novou výši dotace 3.579 tis. Kč formou příslušného rozpočtového opatření. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

656/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 – zimní stadion 

schvaluje 
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující objekt 
zimního stadionu v Šumperku za rok 2010. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

657/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 – zimní stadion 

ukládá 
vedoucímu odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek 
z vyúčtování dotace na provoz zimního stadionu v Šumperku dle vyúčtování 
dotace za rok 2010 ve výši  265.541,65 Kč formou příslušného rozpočtového 
opatření. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

658/11 Vyúčtování poskytnuté dotace 2010 – zimní stadion 

schvaluje 
úpravu výše dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu 
v Šumperku pro rok 2011 o 100 tis. Kč na novou výši dotace ve výši 3.850 tis. Kč,  
která je již zapracována v rozpočtu města na rok 2011 dle usnesení ZM č. 92/11 
z 27.1.2011. Zvýšení dotace bude řešeno formou uzavření příslušného dodatku č. 
1 ke smlouvě o poskytování finančního příspěvku (dotace) na úhradu provozních 
nákladů, vzniklých při užívání najatého sportovního zařízení ze dne 11.12.2009. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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659/11 MJP – předzahrádky 

schvaluje  
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2239/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 9 m2 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 – bar U 
Radnice – předzahrádka typ 1. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

660/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
Výměna vstupních, koncových a hepa filtrů vzduchotechniky operačních 
sálů v pavilonu C“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – 
Výměna vstupních, koncových a hepa filtrů vzduchotechniky operačních sálů 
v pavilonu C“ zhotovitelem akce firmu KS Klima Service, a.s., se sídlem Na 
Trávníkách 1588, Dobříš, PSČ 263 01, IČ 25607669. Nabídková cena je  
503.612,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 15.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

661/11 MJP – přednostní přidělení náhradních bytů 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1274/41 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1.5.2011  do 30.4.2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
- před podpisem nájemní smlouvy s městem Šumperk bude podepsána dohoda 

o ukončení nájmu bytu v objektu Centrální stanice HZS Olomouckého kraje 
v Šumperku na ul. Nemocniční 265/7 s Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje k datu 30.4.2011 

 
        Termín: 30.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 12 – 07.04.2011 

 
11 

 

662/11 MJP – přednostní přidělení náhradních bytů 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1+2 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1277/46 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a manžely J. a  J. N.,   oba bytem  
Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1.5.2011  do 30.4.2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
- před podpisem nájemní smlouvy s městem Šumperk bude podepsána dohoda 

o ukončení nájmu bytu v objektu Centrální stanice HZS Olomouckého kraje 
v Šumperku na ul. Nemocniční 265/7 s Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje k datu 30.4.2011 

        Termín: 30.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

663/11 MJP – dar Univ. Prof.  Dr. Viktora Dostala 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou 
dárce Univ. Prof. Dr. Viktor Dostal, bytem Vídeň 1190, Rakousko, daruje podle 
svého určení peněžitý dar v celkové částce 2.000 € (48.840,--Kč):  
V. R.,  bytem Šumperk 
Město Šumperk jako vedlejší účastník dle darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 
uzavření darovací smlouvy   

- zpracuje darovací smlouvu 
        Termín: 30.04.2011 
        Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Répalová 

664/11 MJP – žádost nájemce o souhlas s podnájmem – DK Šumperk, s.r.o. 

souhlasí 
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – kancelář č. 15 
v jižním křídle Pavlínina dvora, podnájemcem Jiřím Kozákem, IČ 73234346, místo 
podnikání Bohutín 100, PSČ 789 62. V podnajatých prostorách bude provozována 
činnost v souladu s živnostenským oprávněním podnájemce.  
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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665/11 MJP – žádost nájemce o souhlas s podnájmem – DK Šumperk, s.r.o. 

souhlasí 
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – nebytový prostor 
v přízemí vpravo od vchodu o velikosti 165 m2, podnájemcem ANCORA - cestovní 
kancelář, s.r.o., IČ 26866641, místo podnikání Šumperk, Fialova 154/12a, PSČ 
787 01. V podnajatých prostorách bude provozována činnost v souladu 
s předmětem podnikání podnájemce. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

666/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 556/29 v k.ú. 
 Šumperk, pozemek u domu Zábřežská 32, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 556/29 o výměře      
90 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Zábřežská 32, Šumperk). 
Účel nájmu:  zahrádkářské využití 
Nájemné:   2,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření příslušného smluvního  
  dokumentu, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez  
  udání důvodu, výpovědní lhůtou se sjednává šestiměsíční 
 
       Termín: 18.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

667/11 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1239/12 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
 poliklinikou 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 98/11 ze dne 27.1.2011, kterým byl schválen prodej p.p.č. 
1239/12 v k.ú. Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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668/11 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1239/12 v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
 poliklinikou 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  8.12.2010  do 27.12.2010 dle usnesení rady města 124/10 ze dne 
2.12.2010, schválit budoucí prodej   p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. 
Šumperk   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu 

ve výši min. 3.000,Kč, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 12 měsíců  

- budoucí kupující:  J. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, J.  H.  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, Z. H.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, 
I. J.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, P. a  J. K.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8,   J. a  M.  S. ,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, V. a  D. Š.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, všichni bytem Šumperk a  M. D.,  bytem 
Praha Klánovice, PSČ 190 14, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8  

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  
nesplacený podíl si odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, 
nejpozději k datu 30.9.2012   

 
        Termín: 14.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

669/11 MJP – prodej st.p.č. 5253 v k. ú. Šumperk, or. pod garáží při ul. Javoříčko 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  17.5.2010  do 2.6.2010 dle usnesení rady města 5237/10 ze dne 
13.5.2010, schválit  prodej   st.p.č. 5253 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk   za 
těchto podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- kupující:  I. B., bytem  Šumperk 
- kupující uhradí  kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva a uhradí správní poplatek za 
zápis vkladu do katastru   

        Termín: 14.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 12 – 07.04.2011 

 
14 

 

670/11 MJP – prodej pozemků za poliklinikou na ul. M. R. Štefánka 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.10. do 20.10.2010 dle usnesení rady města 5787/10 ze dne 
30.9.2010, schválit prodej   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 369 m2 vše k.ú.  Šumperk, dle GP 
st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1141/2  o výměře 350 m2, st.p.č. 1247/2 o 
výměře 194 m2 a p.p.č. 3186 o výměře 45 m2  vše v k.ú. Šumperk  za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: zázemí k domům 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 

kupující:  M. B.,  podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1141/2, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, H. H.,   podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, F. a Z. H.,   podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o 
velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, P. K.,  
podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a 
podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, J. a T. S., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 
3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1142/3, E. Š., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3 a  J. a E., podíl o 
velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o 
velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, všichni bytem  Šumperk, D. Č. , podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, bytem  Ostrava, PŠČ 702 00, H. B., podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, bytem Králíky, PSČ 561 69, M. a L. H., podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, J. L.,  podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o 
velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, E. J. a 
B. M., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, Z. M.,  podíl o velikosti 1/24 
na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 
na st.p.č. 1142/3, Z. a M. N.,  podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o 
velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, T. P., 
podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  
podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, M. a R. Š., podíl o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1142/3, všichni bytem Šumperk a   J. V. , podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 
3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1142/3,   bytem Sobotín, PSČ 788 16, J. C., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 
3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, G. a V. K.,  podíl o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, J. P.,  podíl o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2 a V. S.,  o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, všichni bytem Šumperk, M. Č.,  
podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a    podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, 
bytem  Šumperk, H. K.,  podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7  
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na st.p.č. 1247/2, bytem Králec, Dolní Studénky, PSČ 788 20 a  J. P., podíl o 
velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, bytem  Štíty, 
PSČ 789  91  

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

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

 
        Termín: 14.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

671/11 MJP – ukončení smlouvy o budoucím věcném břemeni, budoucí oprávnění 
Milan a Eva Smékalovi, or. garáž vedle garáží PMŠ na ul. Zábřežské 

schvaluje 
uzavřít dohodu, kterou dojde k ukončení  smlouvy o budoucím věcném břemenu 
VBb 0018/2009/Vr ze dne 26.3.2009, která byla sjednána mezi městem Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako povinným z věcného  
břemene a M. a E. S.,  oba bytem Šumperk, jako budoucími oprávněnými z  
věcného břemene. Dohoda bude uzavřena z důvodu v katastru zapsaného 
věcného břemene chůze a jízdy pro oprávněného,  vlastníka st.p.č. 6253 v k.ú. 
Šumperk, kterými jsou od 25.11.2010 budoucí oprávnění z věcného břemene, na 
které zapsáním vlastnictví k nemovitosti st.p.č. 6253 v k.ú. Šumperk právo 
věcného břemene chůze a jízdy ze zákona přešlo. Smlouva o budoucím věcném 
břemenu bude ukončena k datu podpisu dohody se závazkem budoucího 
povinného z věcného břemene vrátit složenou zálohu na budoucí věcné břemeno 
ve výši 10.000,--Kč do 14 dnů ode dne podpisu dohody na účet budoucího 
povinného. 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

672/11 MJP – budoucí prodej st.p.č. 1596/2 a dalších v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Reissova 19, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města číslo 59/10 ze 
dne 18.11.2010 a od 22.3.2011 do 7.4.2011 dle usnesení rady města číslo 586/11 
ze dne 17.3.2011, schválit budoucí prodej  st.p.č. 1596/2 o výměře 366 m2, části 
p.p.č. 1999/7 o výměře cca 235 m2 a části p.p.č. 1999/12 o výměře cca 6 m2, dle 
GP  st.p.č.1596/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/31 o výměře 35 m2, p.p.č. 
1999/30 o výměře 61 m2, p.p.č. 1999/29 o výměře 49 m2, p.p.č. 1999/28 o 
výměře 66 m2, p.p.č. 1999/7 o výměře 37 m2, p.p.č. 1999/27 o výměře 10 m2 a 
p.p.č. 3161 o výměře 15 m2 vše  v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, kupujícím se uznává sleva z kupní ceny  u st.p.č. 

1596/2 v k.ú. Šumperk ve výši 7.700,--Kč za svažitost pozemku a vedení 
veřejného osvětlení. Při podpisu smlouvy bude uhrazeno min. 10% kupní ceny, 
dále bude kupní cena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu  24 měsíců  
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- budoucí kupující: J. J.,  p.p.č. 1999/31 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
st.p.č. 1596/2, J. a  H. K.,  p.p.č. 1999/28, p.p.č. 3161 a  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, K. a  A. P.,  p.p.č. 1999/30, p.p.č. 1999/27 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, všichni bytem Šumperk, 
M. a L. R.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem, 
Šumperk, P. Š.,  p.p.č. 1999/29 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, bytem Šumperk, J. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, bytem Šumperk a T. S.,  p.p.č. 1999/7 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem  Šumperk 

- budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní uhradí náklady 
na vyhotovení geometrického plánu 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po uhrazení kupní ceny, 
nejpozději do 31.12.2013 

- budoucí kupující berou na vědomí, že na části st.p.č. 1596/2 bude současně s 
prodejem pozemku sjednáno bezúplatné věcné břemeno vedení veřejného 
osvětlení 

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

- uhrazením 1. splátky na kupní cenu bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
a právo pozemek užívat  bude sjednáno smlouvou budoucí kupní  

 
        Termín: 14.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

673/11 MJP – prodej části p.p.č. 2053/1, dle GP č. 5887-2/2001 p.p.č. 2053/23 v k.ú. 
 Šumperk, or. za finančním úřadem 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.3.2011 do 7.4.2011 dle usnesení rady města číslo 581/11 ze dne 
17.3.2011, schválit prodej  části 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 těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: výstavba parkoviště a vybudování přístupu a vchodu do 

kancelářských   prostor v objektu na st.p.č. 2530/2 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 500,--Kč/m2, záloha na kupní cenu uhrazena v souladu se 

smlouvou obch 0033/2008/Vr ze dne 10.10.2008 ve znění dodatku ze dne 
17.12.2008  

- kupující: Artory s.r.o., se sídlem Nádražní 309, Staré Město, PSČ 788 32, IČ 
26814960 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru  
 

       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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674/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 108/1 v k.ú. Dolní 
 Temenice, pozemek pod stánkem Elvíra u Mounfieldu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 108/1 o výměře 11 m2  
v k.ú. Dolní Temenice. 
Účel nájmu: pozemek pod prodejním stánkem typu ELVÍRA 

stávajícímu vlastníkovi 
Nájemné:   55,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, 

ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání 
důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu: v případě ukončení nájemního vztahu nájemce odstraní na  
  vlastní náklady 

 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

675/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 1670/1 v k.ú. Šumperk, pozemek pod domem Krapkova 2 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1399/10000 na 
st.p.č. 1670/1 v k.ú. Šumperk  (pozemek pod domem Krapkova 914/2, Šumperk) 
za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.6.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

676/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 998, pozemek pod domem 
 Myslbekova  24, a p.p.č. 546/6  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 998 o výměře 186 m2 (pozemek pod domem 
Myslbekova 840/24, Šumperk)  a p.p.č. 546/6 o výměře 197 m2 v k.ú. Šumperk   
za podmínek:  
- kupní cena:  st.p.č. 998 zastavěná část pozemku domem  105,--Kč/m2, 

nezastavěná část pozemku 300,--Kč/m2, p.p.č. 546/6 …..  300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka, zahrada k domu  
- lhůta pro podání nabídek: do 30.6.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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677/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1806, pozemek pod domem 
 Jesenická 35, a p.p.č. 1413/4  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1806 o výměře 238 m2 v k.ú. Šumperk   
(pozemek pod domem Jesenická 1547/35, Šumperk)  a p.p.č. 1413/4 o výměře 
639 m2 za podmínek:  
- kupní cena: st.p.č. 1806...... 105,--Kč/m2, p.p.č. 1413/4 ......300,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka, zázemí k domu  
- lhůta pro podání nabídek: do 30.6.2011  
 
        Termín: 10.04.2011  
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

678/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 1714/2 v k.ú. Šumperk,  pozemek pod domem Javoříčko 6 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 157/1000 na st.p.č. 
1714/2 v k.ú. Šumperk v k.ú. Šumperk   (pozemek pod domem Javoříčko 1506//6, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.6.2011  
 

       Termín: 10.14.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

679/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 1869/1 v k.ú. Šumperk,  pozemek pod domem Jeremenkova 44 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1681/10000 na 
st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk   (pozemek pod domem Jeremenkova 1592/44, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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680/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 1984/1 v k.ú. Šumperk,  pozemek pod domem J. z Poděbrad 61B 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 159/1000 na část 
st.p.č. 1984/1 v k.ú. Šumperk   (pozemek pod domem J. z Poděbrad 1716/61B, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

681/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 294/2 v k.ú. D. Temenice,  pozemek pod domem Gagarinova 21 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1431/10000 na 
st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice   (pozemek pod domem Gagarinova 2390/21, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

682/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 294/3 v k.ú. D. Temenice,  pozemek pod domem Gagarinova 19 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 431/10000 na st.p.č. 
294/3 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod domem Gagarinova 2389/19, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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683/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 
 294/4 v k.ú. D. Temenice,  pozemek pod domem Gagarinova 17 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 503/10000 na st.p.č. 
294/4 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod domem Gagarinova 2387/17, 
Šumperk) za podmínek:  
- kupní cena:  105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

684/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 5254 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 5254  o výměře 17 m2 v k..ú. Šumperk za 
podmínek:  
- kupní cena:  1.725,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2011  
 
        Termín: 10.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

685/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl na st.p.č. 538 
 v k.ú. Šumperk,  pozemek pod domem Vančurova 1 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 111/1000 na st.p.č. 
538  v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Vančurova 314/1, Šumperk) z důvodu 
nařízené exekuce prodejem nemovitosti. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

686/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 54/1  v k.ú. Horní Temenice,  
 pozemek pod domem Bohdíkovská 8 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 54/1  o výměře 834 m2 v k.ú. Horní Temenice  
(pozemek pod domem Bohdíkovská 2191/8, Šumperk) z důvodu nařízené 
exekuce prodejem nemovitosti. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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687/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 3293 v k.ú. Šumperk,  
 pozemek pod garáží 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 3293 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk  
(pozemek pod garáží) z důvodu nařízené exekuce prodejem nemovitosti. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

688/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 295/11 a č. 296/11  

ruší 
usnesení RM č. 295/11 ze dne 13.01.2011 a usnesení RM č. 296/11 ze dne 
13.01.2011, ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu, jejichž předmětem je uložení 
přípojek IS přes pozemky ve vlastnictví města pro napojení nové výstavby v areálu 
spol. SPIKAS  Šumperk,  s.r.o., z důvodu přijetí usnesení nových.   
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

689/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –  
 „Přípojky IS pro SPIKAS Šumperk, s.r.o.“ 

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

2094/7 a p.č. 999/71 v k.ú. Šumperk, v celkové délce cca 67 bm 
- uložení a správy přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 984/6, p.č. 

2094/7, p.č. 999/71 a p.č. 999/1 v k.ú. Šumperk, v celkové délce cca 75 bm 
 

Budoucí povinný z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene – SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Průmyslová 3083/1, Šumperk, IČ 26823322 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  15.620,--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 
31.12.2013 
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- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor MJP v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky PMŠ, 
a.s., stanovené v písemném vyjádření č.j. sř-009/11 ze dne 26.1.2011 a 
podmínky Odboru RÚI MěÚ Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. 
MUSP 65829/2010 ze dne 13.07.2010, ve znění dodatku k vyjádření ze dne 
03.03.2011 

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

 
        Termín: 31.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

690/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Přípojky IS pro SPIKAS 
 Šumperk, s.r.o.“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 984/6, p.č. 2094/7, p.č. 999/71 
a p.č. 999/1 v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést stavbu, spočívající 
v uložení: 
- dešťové kanalizační přípojky přes pozemky p.č. 984/6, p.č. 2094/7 a p.č. 

999/71 v k.ú. Šumperk v předpokládané délce cca 67 bm 
- přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 984/6, p.č. 2094/7, p.č. 

999/71 a p.č. 999/1 v k.ú. Šumperk v předpokládané délce cca 75 bm 
 

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

vyjádření č.j. sř-009/11 ze dne 26.1.2011 a podmínky Odboru RÚI MěÚ 
Šumperk, stanovené v písemném vyjádření č.j. MUSP 65829/2010 ze dne 
13.07.2010, ve znění dodatku k vyjádření ze dne 03.03.2011 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012 
 
        Termín: 31.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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691/11 MJP – dodatek č. 4 ke smlouvě o  nájmu nebytových prostor – pravidla 
užívání Společenského střediska Sever 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8.2003, ve 
znění pozdějších dodatků uzavřené mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a 
PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, jako nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor část I.NP označené jako 
kulturní středisko v budově č.p. 2620 na st.p.č. 4542 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Temenická 5). Předmětem dodatku jsou následující pravidla užívání 
Společenského střediska Sever pronajímatelem: 
- krátkodobé užívání předmětu nájmu pronajímatelem je bezplatné 
- krátkodobé užívání předmětu nájmu pronajímatel nájemci předem ohlásí 
- kontaktní osoby pro sjednávání termínu a rozsahu užívání těchto nebytových 

prostor:  
- za pronajímatele: vedoucí majetkoprávního oddělení Ing. Hana Répalová 
- za nájemce: Ing. Věra Schlemmerová 

 
        Termín: 31.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

692/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Teplovod – propojení bioplynové 
 stanice a kotelny“, or. lokalita mezi ul. Finskou a Potoční 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  teplovodu, včetně práva jeho provozování, provádění oprav, údržby, změn 
a odstraňování, přes pozemky p.č. 274/1, p.č. 274/2, p.č. 274/3, p.č. 274/10, p.č. 
274/11, p.č. 274/12, 874/1 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 1283/2 v k.ú. Horní 
Temenice, v celkové délce 342 bm, v rámci stavební akce „Teplovod – propojení 
bioplynové stanice a kotelny“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
První bioplynová Šumperk, s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk,                   
IČ 27806863 
 
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 36.936,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0006/2008/Foj ze dne 28.2.2008, zálohu na úhradu věcného břemene ve 
výši  36.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši  936,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně povinné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru 
nemovitostí. 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 730-360/2008 a GP č. 766-360/2008 

- 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 

693/11 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 7 v domě      
Banskobystrická  41 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0004/2010 uzavřené dne 14.6.2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. O., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 7 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1274/41 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.6.2011 do   31.5.2012. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

694/11 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v domě 
 Banskobystrická  44 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 
MJP/N/0003/2011 uzavřené dne 14. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. D., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 5. 2011 do 31. 7. 2011. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

695/11 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v domě       
Banskobystrická  46 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 
MJP/P/0003/2010 uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. R.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1277/46 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 6. 2011 do   31. 5. 2012. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.     
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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696/11 MJP – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v domě      
Banskobystrická  50 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 
MJP/P/0001/2009 uzavřené dne 27. 4. 2009 ve znění pozdějších dodatků mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. a Z. Š.,  oba bytem Šumperk, jako nájemci, jejímž p ředmětem 
je byt č. 1 v domě na ulici Banskobystrická 1279/50 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.5.2011 do   30.4.2012. Nájemné   
ve výši 47,--Kč/m²/měs.     
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

697/11 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 18 v domě Zahradní 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0005/2010 uzavřené dne 16. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. V.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na ulici 
Zahradní 2707/35 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 6. 2011 do   31. 5. 2012. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.     
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

698/11 MJP – přechod nájmu bytu č. 18 v domě Zahradní 37 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 18 v Šumperku na ulici Zahradní 2708/37  
s M. a  J. J.,  první bytem Zborov, PSČ 789 01, druhá bytem Šumperk, Sudkov  
PSČ 788 21. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+3 obytných 
místností v  7. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2708/37 
v Šumperku, v souladu s ustanovením § 708 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. J., bytem  Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  
nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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699/11 MJP – výměna bytů 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
K. a H. V., nájemci obecního bytu č. 3 v Šumperku na ulici Lidické 1313/77 a Ľ. N.,  
nájemcem  bytu č. 2 v Šumperku na Hlavní třídě 1/29.  
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

700/11 MJP –  přechod nájmu bytu č. 3  v domě Lidická 77 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 3 v Šumperku na ulici Lidické 1313/77 s K. 
a H. V.,  první bytem Chromeč, druhá bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Šumperku na 
Lidické 1313/77 mezi městem Šumperk IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a Ľ. N., bytem Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  
nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

701/11 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově       
Jesenická 31 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 4. 6. 2007 
mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 303461 jako 
pronajímatelem a  Petrou Činkovou (dříve Klatovou), bytem Nový Malín 312,      
788 03 Nový Malín, IČ 74300831, jako nájemcem. 

 
Předmět nájmu:  nebytový prostor, vymezený dle přílohy č. 1 v I. NP budovy 

č.p. 621 na parcele st.p.č. 796 k.ú. Šumperk na adrese 
Jesenická 31, Šumperk   o  podlahové ploše 1 m²  - využití  
umístění nápojového automatu 

Způsob ukončení:  výpovědí ze strany pronajímatele, kde výpovědní lhůta činí  
   1 měsíc 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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702/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část nebytových prostor 
 v objektech města 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část nebytových prostor o výměře cca 1 m2 
v objektech Města Šumperk: 
1. Nebytový prostor v I. NP objektu č.p. 621 na parcele č. 796 k.ú. Šumperk na 

adrese Jesenická 31   
Podmínky:  
Účel nájmu:  
- umístění nápojového automatu bez zásobníku vody 

 
Doba nájmu: 
- neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.6.2011, výpovědní lhůta 3 měsíce 

 
Nájemné:   
- 7.200,--Kč/ročně + DPH splatné 1x ročně k  31.1. příslušného roku,  služby 

jsou  součástí nájemného  
- možnost  valorizace o koeficient míry inflace od roku 2012 

 
Ostatní:         
- pravidelnou obsluhu a údržbu nápojových automatů bude zajišťovat 

nájemce na  vlastní náklady  
- v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude nájemce  

povinen   tuto odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení 
 

 
2. Nebytový prostor v I. NP objektu č.p. 364 na parcele č. 105 k.ú. Šumperk na 

adrese nám. Míru 1 
Podmínky: 
Účel nájmu:  
- umístění nápojového automatu se zásobníkem vody a s desingem 

vhodným pro určené prostory 
 

Doba nájmu:  
- neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.6.2011, výpovědní lhůta 3 měsíce

  
Nájemné:   
- 7.200,--Kč/ročně + DPH splatné 1x ročně k  31.1. příslušného roku, služby 

jsou součástí nájemného 
- možnost  valorizace o koeficient míry inflace od roku 2012 

 
Ostatní:    
- pravidelnou obsluhu a údržbu nápojových automatů bude zajišťovat  

nájemce na vlastní náklady  
- v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude nájemce 

povinen tuto odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení 
 

        Termín: 15.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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703/11 MJP – zveřejnění výpůjčky NP v budově Gen. Svobody 68 

schvaluje 
záměr města zveřejnit výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. NP budovy   
č.p. 2800  na pozemku p.č. st. 1785, k.ú. Šumperk, orientační označení Gen. 
Svobody 68 v Šumperku 
 
Doba výpůjčky: určitá od 1.5.2011 do 31.7.2011 
 
Účel výpůjčky: poskytování sociálních služeb 
 
       Termín: 22.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

704/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu – výstavba komunikace 
 „Lokalita Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1070/3 a  
p.p.č. 1070/2 v k.ú. Horní Temenice, tj. J. a M. G.,  bytem Šumperk,  zřídí pro 
stavebníka město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
právo provést na  částech pozemků  o výměře cca 116 m2 v k.ú. Horní Temenice 
výstavbu komunikace, přičemž trvalý zábor na výstavbu komunikace bude cca    
70 m2. Stavba komunikace bude vybudována  výhradně na náklady stavebníka se 
závazkem stavebníka, že pozemky budou vlastnicky dořešeny po dokončené 
výstavbě komunikace. Vlastník pozemku se zavazuje, že prodá části pozemků 
zastavěné stavbou komunikace za 600,--Kč/m2. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

705/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu – výstavba komunikace 
 „Lokalita Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 223/1 a  
p.p.č. 1376 v k.ú. Horní Temenice, tj. J. G.,  bytem Šumperk,  zřídí pro stavebníka 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést 
na  částech pozemků  o výměře cca 183 m2 v k.ú. Horní Temenice výstavbu 
komunikace, přičemž trvalý zábor na výstavbu komunikace bude cca 113 m2.  
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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706/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu – výstavba komunikace 
 „Lokalita Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1070/4,  
p.p.č. 1316/5 a.p.č. 224 v k.ú. Horní Temenice, tj. M. P.,  bytem Innsbruck,  zřídí 
pro stavebníka město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 právo provést na  částech pozemků  o výměře cca 58 m2 v k.ú. Horní 
Temenice výstavbu komunikace, přičemž trvalý zábor na výstavbu komunikace 
bude cca 35 m2. Stavba komunikace bude vybudována  výhradně na náklady 
stavebníka se závazkem stavebníka, že pozemky budou vlastnicky do řešeny po 
dokončené výstavbě komunikace. Vlastník pozemku se zavazuje, že prodá části 
pozemků zastavěné stavbou komunikace za 600,--Kč/m2. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

707/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu – výstavba komunikace 
 „Lokalita Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 223/2 v k.ú. 
Horní Temenice, tj. Z. S.,  bytem Šumperk,  zřídí pro stavebníka město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést na  části 
pozemku  o výměře cca 17 m2 v k.ú. Horní Temenice výstavbu komunikace, 
přičemž se jedná o dočasný zábor pozemku do 1 roku. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

708/11 MJP – dodatek ke smlouvě o závazcích investorů – výstavba „Lokalita Za 
 Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít dodatek ke Smlouvě o závazcích investorů výstavby komunikace a 
inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici ze 
dne 1.7.2010 označenou jako obch 0041/2010/Vr ve znění dodatku č. 1 ze dne 
22.11.2010, kterým dojde k rozšíření účastníků na straně „druhého účastníka“ o 
M. P., bytem Innsbruck  a uzavřít dodatek ke smlouvě podle ust. § 51 zák.č. 40/64 
Sb. – Smlouva o zřízení práva provést stavbu označenou jako Obch/0044/2010/Vr 
ze dne 1.7.2010, kterým dojde k rozšíření účastníků smlouvy na straně 
„stavebníka“ o   M. P.,  bytem  Innsbruck. 
Dále zůstanou smlouvy Obch/0044/2010 a Obch /0041/2010/2010 ve znění 
dodatku č. 1 bez dalších změn a doplnění. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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709/11 MJP – prodej pozemků v k.ú. Bludov, or. u pískovny v Bludově 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2011 do 16. 3. 2011 dle usnesení rady města 525/11 ze dne 
24. 2. 2011 neschválit prodej p.p.č. 2546/5 o výměře 116 m2 (lesní pozemek), 
p.p.č. 2553/2 o výměře 120 m2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 2554/4 o výměře 
1 285 m2 (orná půda) v k. ú. Bludov za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zemědělská půda a lesní pozemek 
- kupující: F. B.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61 
- kupní cena dle znaleckého posudku: 6.820,--Kč k celku včetně porostu 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
        Termín: 14.04.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

710/11 MJP – souhlasné prohlášení mezi městem Šumperkem a PF ČR – 
 pozemky pod vodojemem 

doporučuje ZM 
schválit uzavření  souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperk, se  sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, a Pozemkovým fondem ČR, se  sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3,  PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého 
dojde k zápisu vlastnického práva k p.p.č. 381/2 o výměře 924 m2 a st.p.č. 786 o 
výměře 60 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice do katastru nemovitostí ve prospěch 
města Šumperka, neboť tyto pozemky jsou historickým majetkem nabytým 
v souladu s §2a zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z ČR do 
vlastnictví obcí, v platném znění. 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

711/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – SAN-JV s.r.o., polyfunkční 
dům-C, nám. Republiky, NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN, přes pozemky p.č. 2231 a p.č. 2247 
v k.ú. Šumperk, v celkové délce 38 bm, v rámci stavební akce „Šumperk – SAN-
JV s.r.o., polyfunkční dům-C, nám. Republiky, 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 6.840,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0066/2008/Foj  ze dne 9.10.2008 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb 26/06/Foj ze dne 26.9.2006, ve znění pozdějších 
dodatků,  zálohu na úhradu věcného břemene v celkové výši 5.700,--Kč, 
přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  
1.140,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně povinné z věcného 
břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene, 
před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5913-530/2011 

- 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 

 

712/11 MJP – smlouva o právu umístit a spravovat zařízení – „Metropolitní optická 
síť Města Šumperka“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník budovy č.p. 479 na st.p.č. 626 v k.ú. Šumperk 
zřídí pro investora stavby „Metropolitní optická síť Města Šumperka“ právo umístit 
a spravovat zařízení – monitorovací kameru Městské policie Šumperk na fasádě 
budovy č.p. 479 na st.p.č. 626 v k.ú. Šumperk, včetně práva uložení a správy 
vnějšího a vnitřního vedení optického kabelu a kabelu NN pro napájení kamery. 
Vlastník budovy:  
Česká republika – Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 
110/15, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 71185186 
Investor: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461  
Smlouva se uzavírá bezúplatně, na dobu neurčitou.  
Stavebně technické provedení - použitá technologie a způsob montáže jsou 
stanoveny v projektové dokumentaci ke stavbě. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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713/11 MJP – Bratrušovské koupaliště – pronájem 10 kusů zahradních lavic 

schvaluje 
pronájem 10 kusů zahradní lavice D 171-2, úprava dřeva: pinie, úprava kovu: 
komaxit hnědá RAL 8011. 
Nájemce:  Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81 Šumperk, 

IČ 27786781, zast. Ing. Luďkem Šperlichem, jednatelem     
společnosti, za podmínek: 

Doba nájmu:  neurčitá 
Nájemné:       500,--Kč/rok bez DPH (slovy: pětset korun českých/rok) k celku 

 K nájemnému bude  účtováno DPH v příslušné sazbě, dle platných    
 právních předpisů. 

Splatnost nájmu: k 30.09. běžného roku 
Účel nájmu: využití zahradních lavic při provozu Bratrušovského koupaliště 

v Šumperku 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Šperlich 
 

714/11 MJP – žádost o bezúplatný převod části pozemku ve ZJE p.č. 1036/101 v k.ú. 
Horní Temenice ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR, or. 
„Lokalita Za Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 
1036/101 v k.ú. Horní Temenice, ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu 
ČR dle ustanovení  zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedenou část 
pozemku převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené 
s Pozemkovým fondem ČR. 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

715/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Tréninkové 
šatny klubu Cannibals Šumperk, parc. č. 779/1“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy:  
- vodovodní přípojky v předpokládané délce 23 bm přes pozemek p.č. 779/1 

v k.ú. Dolní Temenice 
- přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 12 bm přes 

pozemky p.č. 779/1 a p.č. 779/3 v k.ú. Dolní Temenice 
- přípojky splaškové kanalizace v předpokládané délce 10 bm přes pozemky p.č. 

779/1 a p.č. 871/2 v k.ú. Dolní Temenice 
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- přípojky dešťové kanalizace v předpokládané délce 8 bm přes pozemek p.č. 
779/1 v k.ú. Dolní Temenice  

v rámci stavební akce „Tréninkové šatny klubu Cannibals Šumperk, parc. č. 
779/1“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Cannibals baseball Šumperk, s.r.o., se sídlem Pod Senovou 2749/44B, Šumperk,  
IČ 26537362 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno  ve výši 5.830,--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 
30.09.2013 

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

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

716/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Tréninkové šatny klubu 
Cannibals Šumperk, parc. č. 779/1 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 779/1, p.č. 779/3 a p.č. 871/2 
v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést stavbu, spočívající 
v uložení: 
- vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 779/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
- přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 779/1 a p.č. 779/3 

v k.ú. Dolní Temenice, 
- přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 779/1 a p.č. 871/2 v k.ú. 

Dolní Temenice, 
- přípojky dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 779/1 v k.ú. Dolní Temenice,  
v rámci stavební akce „Tréninkové šatny klubu Cannibals Šumperk, parc. č. 
779/1“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Cannibals baseball Šumperk, s.r.o., se sídlem Pod Senovou 2749/44B, Šumperk,  
IČ  26537362 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky vydané PMŠ a.s. a Odboru RÚI MěÚ 

Šumperk  
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.03.2013 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

717/11 MJP – dodatek ke smlouvě o komplexním úklidu budovy Jesenická 31, 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu objektu 
Městského úřadu – Jesenická 31, Šumperk, uzavřené dne 16.2.2011 se 
společností REMI Star, s.r.o., se sídlem Polní č.p. 46, Bludov, PSČ 789 61, IČ 
25875035, týkající se rozšíření předmětu smlouvy o zvýšení frekvence úklidových 
prací od 8.4.2011. Z důvodu provádění těchto prací dojde ke zvýšení ceny 
úklidových prací na celkovou částku 32.450,--Kč měsíčně včetně DPH. 
 
       Termín: 15.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

718/11 MJP – dodatek ke smlouvě o komplexním úklidu budovy Lautnerova 1, 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění komplexního úklidu  objektu 
Městského úřadu – Lautnerova 1, Šumperk, uzavřené dne 11.1.2010, kde 
objednatelem je  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 
a dodavatelem společnost GSUS, s.r.o., se sídlem T.G.Masaryka 12, Karlovy 
Vary, PSČ 360 01, IČ 25215213. 
Předmětem dodatku bude: 
- změna dodavatele, novým dodavatelem bude společnost GSUS absolutní 

čistota a.s., se sídlem Příčná 726, Rudná u Prahy, PSČ 252 19, IČ 24666238 
- rozšíření předmětu smlouvy od 15.4.2011 o provádění úklidu desinfekčními 

prostředky. Z důvodu provádění těchto prací dojde ke zvýšení ceny úklidových 
prací na celkovou částku 12.696,20 Kč měsíčně včetně DPH. 

 
       Termín: 15.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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719/11 MJP – zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou a domech 
zvláštního určení 

schvaluje 
výši měsíčního základního nájemného (nájemné z podlahové plochy bytu) 
v domech s pečovatelskou službou a domech zvláštního určení takto: 
Domy Gagarinova 2376/11, Gagarinova 2377/13 a Temenická 2795/109, 
Šumperk: 
- od 1.7.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu 

 
Domy Bohdíkovská 2336/24, Temenická 2924/35 a Temenická 3045/104, 
Šumperk: 
- od 1.7.2011 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu 

 
Takto stanovené nájemné platí pro nově uzavírané, prodlužované i stávající 
nájemní smlouvy. 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

720/11 MJP – zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou a domech 
zvláštního určení 

ukládá 
vedoucí odboru MJP ve spolupráci s vedoucí odboru SOC a ředitelem společnosti 
PONTIS, o.p.s., zahájit jednání s nájemci bytů v domech s pečovatelskou službou 
a domech zvláštního určení, mající uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, 
ve věci uzavření dohody o zvýšení nájemného s jednotlivými nájemci. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

721/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 
objektu Gen. Svobody 68, Šumperk“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy objektu 
Gen. Svobody 68, Šumperk“ zhotovitelem akce firmu SAN – JV, s.r.o., se sídlem 
Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951. Nabídková cena je 3.972.901,--Kč 
včetně DPH. 
       Termín: 10.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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722/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „RD 
Svatováclavská, p.č. 1257/35 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky 
v předpokládané celkové délce 14 bm přes pozemek p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavební akce „RD Svatováclavská, p.č. 1257/3“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
R. D., bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno  ve výši 560,--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 
30.09.2013 

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky vydané 
PMŠ, a.s., a  odboru RÚI MěÚ Šumperk 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

723/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „RD Svatováclavská, p.č. 
1257/35“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést stavbu, spočívající v uložení vodovodní, kanalizační 
a plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 1257/88 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební 
akce „RD Svatováclavská, p.č. 1257/3“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
R. D.,  bytem  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky vydané PMŠ, a.s., a odboru RÚI MěÚ 

Šumperk  
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.03.2013 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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724/11 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část p.p.č. 387/3 v k.ú. Šumperk, or. 
park nad Slovanskou 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část p.p.č. 387/3 o výměře cca 30 m2 
v k.ú. Šumperk  
- účel výpůjčky:  stavební práce v souvislosti s budováním opěrné zdi  
 

       Termín: 22.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

725/11 MJP – ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 24.1.1997 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 24.1.1997, uzavřené mezi 
tehdejším Okresním úřadem Šumperkem, jako půjčitelem a Okresním ředitelstvím 
Policie ČR, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky byly movité věci diář zn. Casio 
SF 4300, 3x diktafon zn. TP3, 4x telefonní záznamník 6000 a 1x telefonní p řístroj 
Freedom. 
Účastníci dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce: 
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako právní nástupce 
Okresního úřadu Šumperk v této oblasti 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 
189/10, Olomouc, PSČ 771 36, IČ 72051795 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

726/11 MJP – prodej nebytové jednotky v domě Jesenická 61 

doporučuje ZM 
neschválit prodej nebytové jednotky č. 1819/1 o výměře 29,16 m2 v domě č.p. 
1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61), spoluvlastnický podíl o velikosti 
1145/10000 na společných částech domu č.p. 1819 na st.p.č. 2136 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 11456/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
2136 o výměře 196 m2, vše v k.ú. Šumperk vydražiteli A. B.,  bytem Šumperk. 
Vydražiteli se vrací kauce ve výši 20.000,--Kč. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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727/11 MJP – prodej nebytové jednotky v domě Jesenická 61 

doporučuje ZM 
upřednostnit prodej nebytových jednotek č. 1819/1 o výměře 29,16 m2, kupní 
cena 236.364,--Kč, č. 1819/2 o výměře 28,07 m2, kupní cena 227.526,--Kč, č. 
1819/3 o výměře 29,04 m2, kupní cena 235.408,--Kč a č. 1819/5 o výměře   
141,40 m2, kupní cena 815.797,--Kč v domě č.p. 1819 na st.p.č. 2136, or. ozn. 
Jesenická 61, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 
1819 na st.p.č. 2136 a spoluvlastnických podílů na pozemku pod domem st.p.č. 
2136, vše v k.ú. Šumperk,  jako celku ve VVŘ za vyvolávací cenu vypočtenou jako 
součet cen za jednotlivé nebytové jednotky, to je 1.515.095,--Kč. 
 
       Termín: 14.04.2011 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

728/11 Petice proti stavbě na pozemku p.č. 1632/10 v Šumperku 

bere na vědomí 
petici obyvatel ulic Krameriova a Čsl. armády proti vysoké stavbě na pozemku     
p. č. 1632/10 v Šumperku. 
        

729/11 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
veřejného zdraví  

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III., odst. 3 OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a 
k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a zákazu jejich 
konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce pořádané na 
území města Šumperka v roce 2011 takto: 
 
1. Martin Matějček, Zábřežská 15, Šumperk, IČ 87068664 

20.05. (pátek)  - Té o páté, H-Club, Rooseveltova ul. 14:00-01:00 hod. 
21.05. (sobota)  - Té o páté, Letní divadlo Vily Doris, Sady 1. máje 
      14:00-01:00 hod. 
 

2. Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3 
09.06. (čtvrtek a 13.06. (pondělí) – letní divadelní festival Divadlo v parku do 
24:00 hod., všechna divadelní představení se uskuteční v letním amfiteátru za 
Vilou Doris a na ul. 17. listopadu. 

 
3. Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk 

16.06. (čtvrtek)  - Fleret a Jarmila Šuláková do 22:30 hod. 
17.06. (pátek)  - Špek fest do 01:00 hod. 
18.06. (sobota)   - Blues Aperitiv do 01:00 hod. 
12.08. (pátek)   - Revival Fest do 01:00 hod.  
Všechny akce se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora. 
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4. Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 

03.06. (pátek)  - Slavnosti měta Šumperka 2011, Sady 1. máje do  
   24:00 hod.  

   
5. Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zastoupené Libuší Drtilovou 

19.08. (pátek)  - MFF, ohňostroj, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, do  
      24:00 hod. 
20.08. (sobota)  - MFF – veselice v Pavlínině dvoře do 01:00 hod. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

730/11 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
neveřejném prostranství pro: 
 
1. Trifox, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk, IČ 60323434 

01.05. (neděle) - Májové oslavy a autosalon 2011 – Hlavní třída 8:00-20:00 
hod. 
   

2. Okresní Agrární komora Šumperk, Nemocniční 53, Šumperk, IČ 47673796 
06.05. (pátek), 03.06. (pátek), 04.06. (sobota), 01.07. (pátek), 05.8. (pátek), 
02.09. (pátek) a 07.10. (pátek) – farmářské trhy – Hlavní třída, v prostoru od 
OD Jednota k hotelu Grand, 10:00 – 18:00 hod.  
 

3. Martin Matějček, Zábřežská 15, Šumperk, IČ 87068664 
20.05. (pátek) - Té o páté, H-Club, Rooseveltova ul., 14:00 – 01:00 hod. 
21.05. (sobota) - Té o páté, letní divadlo Vily Doris, Sady 1. máje,  

  14:00 – 01:00 hod.  
 

4. Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 
03.06. (pátek) - Slavnosti města Šumperka 2011, Sady 1. máje,   

             18:00 – 24:00 hod.  
04.06. (sobota) - Slavnosti města Šumperka 2011, Sady 1. máje, 

  10:00 – 22:00 hod. 
 

5. Sdružení přátel folkloru Severní Hané, zast. Libuší Drtilovou 
18.08. (čtvrtek) - MFF, Sady 1. máje, 9:30 – 19:00 hod. 
19.08. (pátek) - MFF, ohňostroj, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 9:30 – 24:00 
hod. 
20.08. (sobota) - MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 9:30 – 01:00 hod. 
21.08. (neděle) - MFF, Sady 1. máje – Pavlínin dvůr, 9:30 – 22:00 hod.  
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6. Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 
05.12. (pondělí) – 23.12. (pátek) – vánoční trhy, ul. Gen. Svobody (Točák), 
8:00 – 20:00 hod. 
24.12. (sobota) – 30.12. (pátek), ul. Gen. Svobody (Točák), 8:00 – 20:00 hod., 
provozovatel PMŠ, a.s. 
12.12. (pondělí) – 16.12. (pátek), zabíjačkové trhy nám. Míru, 9:00 – 18:00 
hod. 
25.12. (neděle) – Vánoční mše  J.J. Ryby, kostel Zvěstování Panny Marie, 
17:00 – 21:00 hod. v prostorách před klášterním kostelem 
31.12. (sobota) – ul. Gen. Svobody (Točák), 8:00 – 13:00 hod., provozovatel 
PMŠ, a.s.   
 

7. Okresní výkonný výbor České strany sociálně demokratické, Lidická 56, 
Šumperk, IČ 00409171 
01.05. (neděle) - Oslavy 1. máje – Letní divadlo – Vila Doris, Sady 1. máje, 
9:00 – 14:30 hod. 
       Termín:  07.04.2011 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

731/11 Tržiště – místo pro konání farmářských trhů 

schvaluje 
podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), 
v platném znění, místo pro konání farmářských trhů – tržiště umístěné na Hlavní 
třídě v prostoru mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
 
       Termín:  07.04.2011 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

732/11 Výjimka z OZV č. 8/2007 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – 
používání pyrotechnických výrobků ke konání ohňostroje u příležitosti konání 
Slavností města Šumperka, v pátek 03.06.2011, v prostorách parku Sady 1. máje, 
Šumperk, v době od 22:30 hod. do 23:00 hod. v délce 15 minut. Pořadatelem je 
město Šumperk. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
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733/11 Výjimka z OZV č. 8/2007 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – 
používání pyrotechnických výrobků ke konání ohňostroje u příležitosti konání XXI. 
Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF – Šumperk 2011, v pátek 19.08.2011, 
v prostorách parku Sady 1. máje, Šumperk, v době od 21:30 hod. do 22:00 hod. 
v délce 15 minut. Pořadatelem je město Šumperk. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Skrbek 
 

734/11 Změna ve složení redakční rady „Šumperského zpravodaje“ 

bere na vědomí 
rezignaci Stanislavy Adoltové na členství v redakční radě „Šumperského 
zpravodaje“ k 22.03.2011. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

735/11 Změna ve složení redakční rady „Šumperského zpravodaje“ 

jmenuje 
Evu Pálkovou členkou redakční rady „Šumperského zpravodaje“ s účinností od 
08.04.2011. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

736/11 Analýza cestovního ruchu 

schvaluje 
zadání zpracování analýzy cestovního ruchu v Šumperku Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu, se sídlem Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 68923244, v celkové 
částce do 45.000,--Kč. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

737/11 Analýza cestovního ruchu 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření č. III roku 2011 částku 
do 45.000,--Kč na vypracování analýzy cestovního ruchu v Šumperku. 
 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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738/11 Příspěvkové organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s ustanovením    
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení sklokeramického sporáku s troubou, 
v celkové výši do 107 tis. Kč. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

739/11 Správní rada a dozorčí rada Pontis Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního 
období 

prodlužuje 
- funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Jiřímu 

Gondovi o tři roky, a to ode dne 28.03.2011 do 27.03.2014 
 

- funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Vítu 
Rozehnalovi o tři roky, a to ode dne 28.03.2011 do 27.03.2014 

 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: MUDr. Mitterová 

 

740/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- S. R.,  k bytu č. 4 v ulici Gagarinově 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 

 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

741/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- O. P.,  k bytu č. 202 v ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti 1+kk 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 

 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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742/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- V. R.,  k bytu č. 14 v ulici Gagarinově 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+1 

obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 

743/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- V. L.,  k bytu č. 203 v ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti 1+kk 

obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 

744/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- L. F.,  k bytu č. 306 v ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk o velikosti 1+kk 

obytných místností 
Podmínky:  NS na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Bc. Skálová 
 

745/11 Oznámení rozhodnutí generálního finančního ředitelství o prominutí vrácení 
dotace včetně penále společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí vrácení odvodů včetně 
penále za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s poskytnutím státních dotací 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., v letech 2005 a 2006. 
 

746/11 Informace o poskytnutí finančních prostředků PONTIS Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
informaci o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000,--Kč, které budou 
poskytnuty společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., nadačním fondem J&T za 
účelem spolufinancování nákupu automobilu dle předloženého materiálu.  
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747/11 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní vizualizace města 
Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení níže 
uvedených uchazečů ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Komplexní vizualizace města Šumperka“: 
1. Jakub Karman, Krameriova 14, Šumperk, IČ 68195893 
2. Marek Pistora a Martin Fišer, Vodní 4a, Prostějov, IČ 69308438 
3. Tomáš Wurst, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 10025243  
 
       Termín: 08.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

748/11 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní vizualizace města 
Šumperka“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Komplexní vizualizace města Šumperka“ uzavření 
smlouvy s Lukášem Tanečkem, Bratří Štefanů 799/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 
64795063. Nabídková cena 295.000,--Kč bez DPH. 
 
       Termín: 15.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

749/11 Změna ve složení komise architektury a regenerace MPZ 

bere na vědomí 
rezignaci Zdeňka Vysloužila na člena komise architektury a regenerace MPZ 
k 5.4.2011. 
 

750/11 Změna ve složení komise architektury a regenerace MPZ 

jmenuje 
Ing. Andreu Lahovou členkou komise architektury a regenerace MPZ s účinností 
od 7.4.2011. 
       Termín: 07.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub                                      
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751/11 Žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské zemské vlajky 

schvaluje 
podpořit nepolitickou iniciativu „Za vyvěšování moravské zemské vlajky“ 
vyvěšením moravské zemské vlajky na budově Městského úřadu Šumperk 
(budova radnice – nám. Míru 1, Šumperk) v den duchovních patronů Moravy – sv. 
Cyrila a Metoděje  dne 5. července 2011.  
       Termín: 05.07.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                    1. místostarosta  

 



Rozpočet roku 2011, rozpočtová opatření číslo II.
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Daňové příjmy -729
9/II část výtěžku z VHP -729 dle vyúčtování roku 2010

Ostatní neinvestiční transfery 5 299
10/II Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 1 803 účelová dotace
11/II MF ČR agenda sociálních služeb 2 215 účelová dotace UZ 98116
12/II MPSV dotace na terénní sociální práci 125 účelová dotace UZ 13305
13/II MPSV pojistné osob vykon.veřejnou službu 5 účelová dotace 5.500,--Kč  UZ 13002
14/II MF ČR sčítání lidu 148 účelová dotace 147.632,--Kč UZ 98005
15/II MŠMT ZŠ Sluneční 1 003 účelová neinvestiční dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nedaňové příjmy 577
16/II Finančí vypořádání roku 2010 577 vypořádání voleb do PS a do zastupitelstva

PŘÍJMY CELKEM 5 147

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

Odbor správní a vnitřních věcí 148
17/II MF ČR sčítání lidu 148 účelová dotace 147.632,--Kč UZ 98005

Odbor sociálních věci 125
18/II      - terénní sociální práce 125 účelová dotace UZ 13305

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 2 806
19/II Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 1 803 účelová dotace
20/II MŠMT ZŠ Sluneční 1 003 účelová neinvestiční dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Odbor finanční a plánovací 529
21/II Úhrada za výkon PMŠ a. .s. 225 usnesení RM 476/11 komunikace kynologická základna
22/II Úhrady sankcí 16 uložený odvod akce rekonstrukce Jiřího z Poděbrad
23/II Program reg. MPZ Římskokatolická farnost 288 podíl města ZM 150/11

VÝDAJE CELKEM 3 608
PŘÍJMY - VÝDAJE 1 539


