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Spis.zn.: 43037/2011        
  Č.j.: 44726/2011   

  

U S N E S E N Í  

ze 14. schůze rady města Šumperka ze dne 28.4.2011. 
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. 

755/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2011: 
příjmy ve výši    4.183 tis. Kč 
výdaje ve výši     1.684 tis. Kč 
 
příjmy celkem     814.385 tis. Kč 
výdaje celkem     778.439 tis. Kč 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

756/11 Smlouva o poskytnutí dotace – Park U Pekárny Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 10055266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 
akci: „Park U Pekárny Šumperk“.  
 
Název projektu: Park U Pekárny Šumperk 
Prioritní osa:  6.-Zlepšování stavu přírody a krajiny 
oblast podpory: 6.5.-Podpora regenerace urbanizované krajiny 
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/10.073000 
 
       Termín: 06.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

757/11 Smlouva o poskytnutí dotace – Energetické úspory ZŠ Šumavská 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 09035913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 
akci: „Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“. 
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Název projektu: Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku 
Prioritní osa:  3.-Udržitelné využívání zdrojů energie 
oblast podpory: 3.2.-Realizace úspor energie a využití odpadního tepla            

u nepodnikatelské sféry 
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/09.04507 
 
       Termín: 06.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

758/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ vyloučit firmy FORTEX-AGS, 
a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, VHH THERMONT, s.r.o., Troubelice 352, CZASCH, 
spol. s r.o., Opavská 1174/8, Bruntál, z další účasti v otevřeném řízení.  
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

759/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – TDI 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
provádění technického dozoru investora na stavbě „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“ vyloučit firmy S-Invest CZ s.r.o., Kaštanova 496/123a, Brno a SAFETY 
PRO s.r.o., Erbenova 270/2, Olomouc. 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bitnerová 
 

760/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – TDI 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
provádění technického dozoru investora na stavbě „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“ vybrat firmu Irea, s.r.o., Mánesova 17, Šumperk. 
Celková maximální nabídková cena je 990.000,--Kč včetně DPH při hodinové 
sazbě 600,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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761/11 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk              
o výměře 12 m2 nájemci Rostislavu Pilcovi, Bohdíkovská 11C, Šumperk, IČ 
46084878 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, Hlavní třída 3/13 – předzahrádka typ 1.  
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

762/11 MJP – předzahrádka  

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č 2033 v k.ú. Šumperk o výměře 
12 m2 nájemci Radomíru Slabému, B. Němcové 6, Šumperk, IČ 73235997 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: 28.04.2011 

Zodpovídá: Ing. Šperlich 

763/11 MJP – předzahrádka  

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č 2039 v k.ú. Šumperk o výměře 
9 m2 nájemci EuroWorkServer, a.s., Staropramenná 3117/17, Praha 5, IČ 
27767914, zastoupený Patrikem Havránkem, ředitelem a.s., 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 – Restart bar U Radnice, Radniční 2 – předzahrádka typ 1. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

764/11 MJP – zařízení staveniště  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 274/3 v k.ú. Dolní 
Temenice o výměře 300 m2 na dobu určitou od 15.6.2011 do 31.8.2011, za 
účelem zřízení zařízení staveniště pro realizaci stavby Teplovodní propojení sítí 
tepelných zdrojů K3 Anglická – K4 Finská a K5 Pod Senovou s využitím 
bioplynové stanice Šumperk. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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765/11 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Dolní 
Temenice o výměře 300 m2 na dobu určitou od 15.6.2011 do 31.8.2011, za 
účelem zřízení zařízení staveniště pro realizaci stavby Teplovodní propojení sítí 
tepelných zdrojů K1 Prievidzská a K2 Temenická v Šumperku. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

766/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – Na Vodárně, Dohnal, parc. 
1845/73, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1845/134  v celkové 
délce 16,9 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk – Na Vodárně, 
Dohnal, parc. 1845/73, NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 1.859,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0007/2010/Foj  ze dne 11.3.2010,  zálohu na úhradu věcného břemene 
v celkové výši 1.100,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou 
činí  nedoplatek  ve výši  759,--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. 5908-20/2011 

- 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 
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767/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „STL 
plynovodní přípojka, K., Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy přípojky zemního STL plynovodního vedení 
v předpokládané délce 8 bm přes pozemky p.č. 2126 a p.č. 2326/3 v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavební akce „STL plynovodní přípojka, Krňávkovi, 8. května 
663/26, Šumperk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
F. a P. K.,  bytem Ruda nad Moravou, PSČ 789 63  
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno ve   výši 320,--Kč včetně DPH do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávnění z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení  
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
30.09.2013 

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet podmínky vydané 
ke stavbě PMŠ, a.s., a  odborem RÚI MěÚ Šumperk 

 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

768/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „STL plynovodní přípojka, 
K. , Šumperk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2126 a p.č. 2326/3 v k.ú. 
Šumperk zřídí pro stavebníky právo provést stavbu přípojky zemního STL 
plynovodního vedení přes pozemky p.č. 2126 a p.č. 2326/3 v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavební akce „STL plynovodní přípojka, Krňávkovi, 8. května 663/26, 
Šumperk“. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebníci: 
F. a K.,  bytem Ruda nad Moravou, PSČ 789 63 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
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- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky vydané ke stavbě PMŠ, a.s.,             

a odborem RÚI MěÚ Šumperk  
- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou PD 
- stavebníci se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

769/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „T-Mob-lokální-Šumperk-1. trasa-OK“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení, 
provozování, udržování, opravování a odstraňování podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě v pozemcích p.č. 269/1, p.č. 2039/1, p.č. 2163 v k.ú. Šumperk a 
p.č. 564/1 a p.č. 925 v k.ú. Dolní Temenice,  v celkové délce 205,19 bm, v rámci 
stavební akce „T-Mob-lokální-Šumperk-1. trasa-OK“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,  Praha 4, 
Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336 
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 27.359,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0017/2010/Foj  ze dne 3.6.2010, zálohu na úhradu věcného břemene 
v celkové výši 37.800,--Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí  přeplatek  ve výši  10.441,--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. 5827-867/2010 a GP č. 776-867/2010_A 

- 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 

770/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, 
Žerotínova 11 – oprava střechy“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 – oprava st řechy“ vyloučit 
firmu: 
- EMV s.r.o., se sídlem Vlnitá 890/70, Praha, PSČ 147 00 
 

       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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771/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZUŠ Šumperk, 
Žerotínova 11 – oprava střechy“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ZUŠ Šumperk, Žerotínova 
11 – oprava střechy“ zhotovitelem akce firmu FRANKIE spol. s r.o., se sídlem Na 
Křtaltě 1997/37a, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 46577513. Nabídková cena je 
1.763.246,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

772/11 MJP – Nemocnice Šumperk – změna plánu oprav na rok 2011, změna 
usnesení RM č. 143/10 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 143/10 ze dne 2.12.2010, kterým byl schválen plán oprav 
a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2011 – dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků spočívající ve změně 
čísla operačních sálů, kde bude prováděna generální rekonstrukce z původního 
operačního sálu č. 4,  nově na operační sál č. 2, operační sál č. 5 zůstává. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

773/11 MJP – Nemocnice Šumperk – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Nemocnice Šumperk – Dodání a montáž stropních operačních světel na 
centrální operační sály v pavilonu C“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – Dodání a 

montáž stropních operačních světel na centrální operační sály v pavilonu C“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář, Ing. Petr Brož,  
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Luděk Felkl, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Daniela 
Kallasová,  Martin Juřička 
 

- minimální seznam oslovených zájemců: 
Fénix Brno, spol. s r. o., se sídlem Vackova 79,  Brno, PSČ 612 00,  IČ 
44961863 
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B. Braun Medical s. r. o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 
48586285 
Hypokramed s. r. o., se sídlem Plzeňská 113, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 
49616528 
RADIX CZ s. r. o., se sídlem Čáslavská 231, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ 
26774321  
MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH, organizační složka, se 
sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 27611400  
DN FORMED Brno s. r. o., se sídlem Hudcova 76a, Brno, PSČ 612 48, IČ 
46982604 
NIMOTECH, s. r. o., se sídlem Šumavská 416/15, Brno, PSČ 602 00,  IČ 
18825605  
MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Konská 198,  Třinec, PSČ 739 61, IČ 
47675934   
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

774/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 269/1 v k.ú. Šumperk, or. u marketu Albert 
při ul. Temenické 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 269/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. 
Šumperk za účelem vytvoření zahrad k plánované výstavbě pěti řadových domů 
na části p.p.č. 269/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví právnické osoby. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

775/11 MJP – smlouva dle § 51 OZ – smlouva o zřízení práva provést stavbu 
dřevníku na části p.p.č. 1439/1 v k.ú. Šumperk, or. za domem na ul. B. 
Václavka 9 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1439/1       
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461,  zřídí pro stavebníka M. a  J. V.,  oba bytem Šumperk právo provést na  
části p.p.č. 1439/1  k.ú. Šumperk výstavbu dřevníku. Dřevník bude o velikosti 
1,35m x 4m, výška max. 2,3m, neuzavřený, střecha z eternitových šablon, se 
sklonem střechy od p.p.č. 1439/22 v k.ú. Šumperk.  Umístění  dřevníku je dáno 
přílohou ze dne 3.4.2011, která bude nedílnou součástí smlouvy. Stavba bude 
vybudována výhradně na náklady stavebníka se závazkem stavebníka stavbu 
odstranit na vlastní náklady, pokud nebude stavebník nejpozději k datu 
30.04.2014 vlastníkem  části pozemku určené k zastavění, přičemž  budoucí 
převod vlastnictví k předmětné části pozemku je sjednán smlouvou budoucí  kupní 
označenou jako obch/0069/2010/Vr ze dne 22.12.2010.  
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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776/11 MJP – věcné břemeno chůze a vjezdu přes p.p.č. 1581/1 v k.ú. Šumperk, or. 
výstavba Vyhlídka II 

neschvaluje 
zřídit ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 1534/98, 1534/95 a 1534/110 vše v k.ú. 
Šumperk, které jsou ve vlastnictví  M. S.,  bytem  Šumperk, věcné břemeno chůze 
a vjezdu přes p.p.č. 1581/1 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperk.  
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

777/11 MJP– zrušení usnesení RM č. 60/10 ze dne 18.11.2010 

ruší 
usnesení RM č. 60/10 ze dne 18.11.2010, kterým bylo schváleno zveřejnění 
záměru města    prodat část p.p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk, z důvodu přijetí nového 
záměru zveřejnění. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

778/11 MJP – zveřejnění směny pozemků p.p.č. 262/1 za část p.p.č. 243/6, or. 
 naproti Blue Star – bowling 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit část p.p.č. 262/1 o výměře cca 102 m2 v k.ú. 
Šumperk, který je ve  vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 3034613, za část p.p.č. 243/6 o výměře cca 102 m2 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví S. L. N.,  bytem  Chomutov, PSČ 430 03. 
Podmínky směny:  
- bez finančního vyrovnání, přičemž hodnota směňovaných pozemků se 

stanovuje na  500,--Kč/m2 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu 

smlouvy do katastru budou hrazeny každým účastníkem 1/2  
- daň z převodu nemovitostí bude  přiznána a uhrazena městem Šumperk, který 

1/2 daně přefakturuje druhé straně 
        Termín: 15.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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779/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1824/2, p.p.č. 1998/6 a p.p.č. 3020, vše v k.ú. 
 Šumperk, or. ul. Denisova 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1824/2 o výměře 346  m2  p.p.č. 1998/6         
o výměře 162 m2 a p.p.č. 3020 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za 
podmínek:  
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- v případě sjednání budoucí smlouvy kupní bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní s převodem 
vlastnického práva po zaplacení kupní ceny  

- prodej pozemků bude realizován pouze jako celek  
- lhůta pro potvrzení nabídky se stanovuje do 30.09.2011 
 
        Termín: 15.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

780/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 3428 a p.p.č. 1423/10 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Lidická 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 3428 o výměře 121 m2 a p.p.č. 1423/10         
o výměře 341 m2,  vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena st.p.č. 3428 ..........1.566,--Kč/m2 

                   p.p.č. 1423/10 ........300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní  ceny před 

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

nemovitostí  
        Termín: 15.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

781/11 MJP – pronájem části p.p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice, pod prodejním 
 stánkem v blízkosti prodejny Mountfield 

schvaluje 
pronajmout část pozemku parcela č. 108/1 o výměře 11 m2  v k.ú. Dolní 
Temenice. 
Nájemce:  L. K.,  bytem Šumperk 
Účel nájmu:  pozemek pod prodejním stánkem 
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  
   stánek na vlastní náklady 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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782/11 MJP – výpůjčka části p.p.č. 387/3 v k.ú. Šumperk, or. ul. Park nad 
 Slovanskou 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 724/11 ze 
dne 7. 4. 2011 výpůjčku části p.p.č. 387/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
Účel výpůjčky:   stavební práce v souvislosti s budováním opěrné zdi  
Vypůjčitel:   D. K., bytem Nový Malín, PSČ 788 03 
Doba výpůjčky:  do 31. 7. 2011 
Vypůjčitel zajistí svah proti sesuvu (např. pažením). 
Vypůjčitel provede na vlastní náklady přeložení plotu a po skončení výpůjčky 
provede nápravu do původního stavu. 
V případě nesplnění podmínek výpůjčky uhradí vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 
100.000,--Kč. 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

783/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 4661/09 ze dne 3.12.2009 

ruší 
usnesení RM č. 4661/09 ze dne 3.12.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

784/11 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1510/10 ze dne 28.1.2010 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1510/10 ze dne 28.1.2010 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
 
       Termín: 16.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

785/11 MJP – zveřejnění záměru města odprodat části pozemků při ul. Tatranské a 
 A. Kašpara 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 2037/1 o výměře 11 m2 
označené jako díl „a“, část p.p.č. 25/1 o výměře 9 m2 označené jako díl „c“ a část 
p.p.č. 2035/3 o výměře 0,19 m2 označené jako díl „b“, a to geometrickým plánem 
č. 5638-96/2009 ze dne 14. 12. 2009, vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
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- účel prodeje:  zázemí k domu č.p. 90 
- kupní cena:  150,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 

pozemků uhradilo město Šumperk 
- před uzavřením kupní smlouvy kupující zajistí na vlastní náklady zahrnutí 

prostoru mezi budovou č. p. 90 a obrubníkem ze strany ulice A. Kašpara 
 
        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

786/11 MJP – výpůjčka NP v budově Gen. Svobody 68, Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.04.2011 do 27.04.2011 dle usnesení rady města č. 703/11 ze 
dne 07.04.2011, výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. NP budovy č.p. 
2800 na pozemku p.č. st. 1785, orientační označení Gen. Svobody 68 v Šumperku 
za těchto podmínek: 
Vypůjčitel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace 
   Olomouckého kraj,   se sídlem Gen. Svobody 68,  Šumperk, 
   IČ 70937729 
Doba výpůjčky: určitá od 1.5.2011 do 31.7.2011 
Účel výpůjčky: poskytování sociálních služeb 
 
       Termín: 30.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

787/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít k bytu č. 2, o velikosti  1+2 obytných místností v 1. nadzemním podlaží 
obytného domu na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku  nájemní smlouvu mezi 
Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a H. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  01.06.2011  do 31.08.2011 
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
        Termín: 30.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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788/11 MJP – bytová problematika 

nesouhlasí 
s přechodem nájmu obecního bytu č. 4 na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku, 
jehož nájemkyně L. Š.  trvale neopustila společnou domácnost a byt nadále užívá, 
a to pro žadatelku J. F., z důvodu nesplnění ustanovení § 706 - 708 občanského 
zákoníku o přechodu nájmu bytu. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

789/11 MJP – bytová problematika 

nesouhlasí 
s uzavřením společného nájmu obecního bytu č. 4 na ulici Balbínově 879/19 
v Šumperku, jehož nájemkyně je L. Š.,  a to s žadatelkou J. F.  
   
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

790/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1560/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 1560/3 o výměře      
33 m2 v k.ú. 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 lhůta se sjednává tříměsíční 
 
       Termín: 09.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

791/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. 
 Šumperk, or. při ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 262/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. při ul. J. z Poděbrad v Šumperku). 
Účel výpůjčky  pozemek pod vývěsní skříňkou pro poskytování  
    informací veřejnosti v oblasti CO 
Doba výpůjčky:   neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 
    ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání 
    důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 



RM 14 – 28.04.2011 

 
14 

 
Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky  
    výhradně na vlastní náklady, po skončení výpůjčky  
    vypůjčitel uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

792/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 1354/11 
 v k.ú.  Šumperk, or. při ul. Uničovské 

schvaluje      
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 1354/11 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. při ul. Uničovské v Šumperku). 
Účel výpůjčky:  pozemek pod vývěsní skříňkou pro poskytování  
    informací veřejnosti v oblasti CO 
Doba výpůjčky:   neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 
    ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání 
    důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky  
    výhradně na vlastní náklady, po skončení výpůjčky  
    vypůjčitel uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

793/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 1405/1 
 v k.ú.  Šumperk, or. při ul. Čsl. armády 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 1405/1 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. při ul. Čsl. armády v Šumperku). 
Účel výpůjčky:  pozemek pod vývěsní skříňkou pro propagaci kulturních 
    akcí Divadla Šumperk, s.r.o. 
Doba výpůjčky:   neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 
    ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání 
    důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky  
    výhradně na vlastní náklady, po skončení výpůjčky  
    vypůjčitel uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 14 – 28.04.2011 

 
15 

 

794/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 262/1
 v k.ú.  Šumperk, or. při ul. J. z Poděbrad 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 262/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. při ul. J. z Poděbrad v Šumperku). 
Účel výpůjčky:  pozemek pod vývěsní skříňkou pro propagaci kulturních 
    akcí Divadla Šumperk, s.r.o. 
Doba výpůjčky:   neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 
    ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání 
    důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky  
    výhradně na vlastní náklady, po skončení výpůjčky  
    vypůjčitel uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

795/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 2275/2
 v k.ú.  Šumperk, or. při ul. Jánošíkově 

schvaluje    
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2275/2 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. ul. Jánošíkova v Šumperku) 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou stávajícímu uživateli. 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání,  
   max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
   nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
   lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené  
   části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení  
   nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

796/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 481/5 v k.ú. 
 Šumperk, or. při ul. Langrově 

schvaluje  
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 481/5 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. při ul. Langrově v Šumperku) 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou stávajícímu uživateli 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání,  
   max. 3 roky 
 
 



RM 14 – 28.04.2011 

 
16 

 
 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
   nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
   lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené  
   části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení  
   nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

797/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 1405/1 v k.ú. 
 Šumperk, or. při ul. Čsl. armády 

schvaluje   
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1405/1 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. při ul. Čsl. armády v Šumperku). 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou stávajícímu uživateli 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání,  
   max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy,   
   ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
   výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené  
   části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení  
   nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

798/11 MJP – vývěsní skříňky – zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 231/3 v k.ú. 
 Šumperk, or. při ul. J. z Poděbrad 

schvaluje     
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 231/3 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. při ul. J. z Poděbrad). 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou stávajícímu uživateli 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání,  
   max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
   nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
   lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené  
   části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení  
   nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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799/11 MJP – vývěsní skříňky – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                               
s Římskokatolickým farním úřadem 

schvaluje     
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti MP 45/2002/Pro/Vr ze dne 
3.6.2002, sjednané mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a 
Římskokatolickým farním úřadem, se sídlem Kostelní náměstí 161/2, Šumperk, 
jako nájemcem, k pronájmu části pozemku p.č. 2234 v k.ú. Šumperk, pro účely 
umístění 3 ks vývěsních skříněk. Dodatkem se upravuje výše nájemného 
v souladu s vyhlášenými sazbami nájemného pro rok 2011, dle usnesení RM č. 
302/11 ze dne 13.1.2011, přičemž nájemné se nově stanovuje ve výši 1.000,--Kč/ 
1 skříňka/rok. Účinnost dodatku dnem jeho uzavření, úhrada nájemného pro rok 
2011 v alikvotní výši stanovené ke dni uzavření dodatku. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

800/11 MJP – rezignace člena dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Šumperk, Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., v působnosti valné hromady 
bere na vědomí 
rezignaci Ing. Romana Macka na členství v dozorčí radě společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., k 12.4.2011. 
 

801/11 MJP –  doplnění dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., v působnosti valné hromady  
volí  
MUDr. Lenku Ottovou členkou dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.     
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

802/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Sběrná 
 místa Šumperk, lokalita ulice 17. listopadu, přeložka STL plynovodu“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního plynovodního STL vedení v předpokládané 
délce 15 bm přes pozemek p.č. 2109 v k.,ú. Šumperk, v rámci stavební akce 
„Sběrná místa Šumperk, lokalita ulice 17. listopadu, přeložka STL plynovodu“. 
Budoucí povinný z věcného břemene  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  
PSČ 702 72, IČ  27768961 



RM 14 – 28.04.2011 

 
18 

 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku za úplatné   

věcné břemeno ve výši 500,--Kč včetně DPH 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 
ke stavbě  PMŠ, a.s., a  odborem RÚI MěÚ Šumperk 

 
        Termín: 31.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

803/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  „Sběrná místa Šumperk, 
lokalita ulice 17. listopadu, přeložka STL plynovodu“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 2109 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu přeložky STL plynovodu přes pozemek p.č. 2109 
v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Sběrná místa Šumperk, lokalita ulice 17. 
listopadu, přeložka STL plynovodu“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  
PSČ 702 72, IČ  27768961 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky vydané ke stavbě PMŠ, a.s.,                

a odborem 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 
 

804/11 MJP – žádost o  slevu z nájmu – nebytové prostory Hlavní třída 27 

neschvaluje 
trvalé snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu Hlavní t řída 
388/27, Šumperk pro nájemce T. S., bytem Šumperk a R. K.,  bytem  Šumperk. 
 
       Termín:  15.05.2011  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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805/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 362/2 v k.ú. Dolní 
 Temenice, pozemek u bývalé čerpací stanice LPG 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 362/2 o výměře cca 8 100 m2 
v k. ú. Dolní Temenice včetně všech součástí a příslušenství a zbytků staveb za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: v souladu s územním plánem, rekreační plocha – sportovní 

zařízení 
- kupní cena: minimálně 10,--Kč/m2  
- kupující si na vlastní náklady zajistí přístup k pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Dolní 

Temenice 
- kupující bere na vědomí zátěž pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Dolní Temenice 

v podobě pozůstatků staveb a materiálu, které budou odstraněny na náklady 
kupujícího 

- v případě potřeby si kupující na vlastní náklady zajistí pyrotechnický průzkum 
pozemku 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 362/2 
v k.ú. Dolní Temenice uhradí město Šumperk 

 
        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

806/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů   P. a S. K.,   S. K.,  
bytem Šumperk, pozemek p. č. 16/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Horní Temenice  

- ze společného jmění  P. a S. K.,  bytem Šumperk, bude převeden do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
pozemek p. č. 16/8 o výměře 12 m2 v k. ú. Horní Temenice  

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

 
        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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807/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do podílového spoluvlastnictví J. N., bytem 
Šumperk, a R. N.,  bytem Šumperk, pozemek p. č. 1184/6 o výměře 152 m2 
v k. ú. Horní Temenice, každému podíl o velikosti 1/2 

- z podílového spoluvlastnictví J. N., bytem Šumperk, a R. N.,  bytem Šumperk, 
bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, pozemek p. č. 1275/32 o výměře 134 m2 a pozemek p. 
č. 49/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Horní Temenice  

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

808/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů J. a H.  H.  bytem  
Šumperk, podíl o velikosti 6/12, do vlastnictví J. K., bytem Šumperk, podíl o 
velikosti 4/12, do vlastnictví J.  K., bytem Pozořice, PSČ 664 07, podíl o 
velikosti 1/12 a do vlastnictví R. K., bytem  Šumperk, podíl o velikosti 1/12 na 
pozemku p. č. 1184/12 o výměře 8 m2 v k. ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů J. a H.  H. bytem Šumperk, bude převeden podíl 
o velikosti 6/12, z vlastnictví J. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 4/12, z 
vlastnictví  J. K.,  bytem Pozořice, PSČ 664 07, podíl o velikosti 1/12 a z 
vlastnictví R.  K., bytem  Šumperk, podíl o velikosti 1/12 na pozemcích p. č. 
1275/36 o výměře 20 m2 a p. č. 1377/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Horní Temenice 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461 
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- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

809/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do vlastnictví T. J.,  bytem  Šumperk, podíl o 
velikosti 1/4, do vlastnictví Z. J., bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/4 a do 
vlastnictví M. J., bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 na pozemcích p. č. 
1184/7 o výměře 108 m2 a p.č. 1184/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Horní Temenice 

- z vlastnictví T. J., bytem Šumperk, bude převeden podíl o velikosti 1/4, z 
vlastnictví Z. J., bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/4 a z vlastnictví M.  J.  
bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 na pozemcích p.č. 80/2 o výměře 3 m2 a 
p.č. 1377/6 o výměře 6 m2 v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ  00303461 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

810/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů  J.  a V.  Š, bytem  
Šumperk, pozemek p. č. 1184/9  o výměře 8 m2 v k. ú. Horní Temenice  
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- ze společného jmění manželů  J. a  V. Š.,  bytem  Šumperk, bude převeden do 

vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, pozemek p. č. 1377/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Horní Temenice  

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

811/11 MJP – majetkoprávní vypořádání  pozemků v souvislosti se stavbou 
 „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, 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 R. M.,  bytem  Šumperk, část 
pozemku ve ZJE původ GP p. č. 1184 o výměře 3 m2, geometrickým plánem č. 
817-590/2010 označená jako p.p.č. 1184/14 vše v k. ú. Horní Temenice 

- z vlastnictví R. M.,  bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, část pozemku 
p.č. 45/5 o výměře 55 m2, geometrickým plánem č. 817-590/2010 označená 
jako p.p.č. 1377/9 v k. ú. Horní Temenice  

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,--Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

812/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 922/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 922/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- kupní cena: 120,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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813/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku ve ZJE původ GP p.č. 
 1184  ozn. jako p.p.č. 1184/13 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku ve ZJE původ GP p.č. 
1184 o výměře 19 m2, geometrickým plánem č. 817-590/2010 označenou jako 
p.p.č. 1184/13 vše v k. ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- kupní cena: 120,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
        Termín: 13.05.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

814/11 MJP – vydání souhlasu společnosti SITA CZ, a.s. – rozšíření budovy č.p. 633 
stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. Rapotín  

schvaluje 
vydání souhlasu společnosti SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, IČ 25638955 s provedením rozšíření budovy č.p.633 stojící 
na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. Rapotín dle projektové dokumentace „Rozšíření 
administrativní budovy SITA a.s., Divize Sever provoz Rapotín, Na Střelnici 633“, 
zpracované Ing. Vladimírem Ničem, za těchto podmínek: 
- rozšíření budovy č.p. 633 – stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku 

p.č. 2711/16 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rapotín, provede společnost 
SITA CZ a.s. zcela na své náklady a úhradu těchto nákladů nebude, a to ani 
v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  k budově č.p. 633 
– stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně nového rozšíření budovy č.p. 633 v k.ú. Rapotín, 
požadovat po městu Šumperku 

- v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k areálu skládky 
v Rapotíně, se bude vycházet z hodnoty budovy č.p. 633 – stavba pro výrobu a 
skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. Rapotín, zjištěné před 
zahájením rozšíření budovy č.p. 633 stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. 
Rapotín 

       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

815/11 MJP – uzavření smlouvy o právu provést stavbu – rozšíření budovy č.p. 633 
stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. Rapotín  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník spoluvlastnického 
podílu o velikosti  5/100 (pěti setin) budovy č.p. 633 - stavba pro výrobu a 
skladování stojící na pozemku p.č.2711/16 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Rapotín, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka společnost SITA CZ a.s., se 
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sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 25638955, jako 
vlastníka spoluvlastnického podílu o velikosti  95/100 (devadesátipěti setin) 
budovy č.p. 633 - stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rapotín, právo provést stavbu rozšíření 
budovy č.p.633 - stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rapotín, dle projektové dokumentace 
„Rozšíření administrativní budovy SITA a.s., Divize Sever provoz Rapotín, Na 
Střelnici 633“, zpracované Ing. Vladimírem Ničem, za těchto podmínek: 

 
- rozšíření budovy č.p. 633 – stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku 

p.č. 2711/16 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rapotín, provede společnost 
SITA CZ a.s. zcela na své náklady a úhradu těchto nákladů nebude, a to ani 
v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  k budově č.p. 633 
– stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně nového rozšíření budovy č.p. 633 v k.ú. Rapotín, 
požadovat po městu Šumperku 

- v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k areálu skládky 
v Rapotíně, se bude vycházet z hodnoty budovy č.p. 633 – stavba pro výrobu a 
skladování stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. Rapotín, zjištěné před 
zahájením rozšíření budovy č.p. 633 stojící na pozemku p.č. 2711/16 v k.ú. 
Rapotín 

       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

816/11 MJP – žádost o bezúplatný převod nemovitostí v areálu Luže 

schvaluje 
podat žádost o bezúplatný převod vlastnického práva k těmto pozemkům a 
budovám (areál Luže): 
 
pozemky v k.ú. Šumperk: 
pozemkové parcely č. 1649/1, 1649/2,  
stavební parcely 1702, 1761/1, 1763, 1764, 4509, 5493, 5494 
 
budovy v k.ú. a obci Šumperk na pozemcích: 
stavební parcely 1761/1, 1763, 1764, 4509, 5493, 5494 
 
to vše včetně všech součástí a příslušenství jako jsou inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a včetně movitých věcí, které tvoří vybavení budov 
(kuchyň, jídelna apod.).  
 
z vlastnictví České republiky – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem  Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00,  
IČ 69797111, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  
IČ 00303461.  
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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817/11 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2012 městem Šumperkem a 
organizacemi městem Šumperkem založenými nebo zřízenými 

schvaluje 
uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky – nákupu elektrické energie pro 
období od 1.1.2012 do 31.12.2012,  prostřednictvím aukce na Českomoravské 
komoditní burze Kladno, mezi statutárním městem Hradec Králové, se sídlem 
Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00, IČ 00268810, na  
straně jedné jako centrálním zadavatelem a: 
- Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- 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 
- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se 

sídlem Evaldova 1907/25, Šumperk, IČ 60801085 
- Základní škola Šumperk,  Dr. E. Beneše 1, se sídlem Dr. E. Beneše 974/1 

Šumperk, IČ 00852295 
- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, 

IČ 00852317 
- 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 
- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 

630/6, Šumperk, IČ 65496604 
- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČ 

00851400 
- 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 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

818/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 525/11 

ruší 
usnesení RM č. 525/11 ze dne 24.2.2011 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 
Termín: 28.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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819/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemky v k.ú. Bludov,                     
or. u pískovny v Bludově  

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat 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 
- kupní cena: minimálně dle znaleckého posudku tj. 6.820,--Kč k celku včetně 

porostu 
- zájemci o koupi podají písemné nabídky kupní ceny v termínu nejpozději do 

18.5.2011 do 12.00 hod v uzavřené obálce s označením „neotvírat“ a dále 
popisem „Prodej pozemků v k.ú. Bludov“ a označením adresáta s tím, že 
minimální kupní cena  je stanovena na 6.820,--Kč k celku. O kupujícím 
rozhodne nejvyšší nabídka kupní ceny 

- 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 

Rada města současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek, a to vedoucí 
majetkoprávního odboru Ing. Hanu Répalovou, vedoucí finančního odboru Ing. 
Milenu Peluhovou a vedoucí majetkového a organizačního oddělení Ing. Martinu 
Švestkovou. Den a hodinu otevření obálek  si určí komise sama. 
V případě shodné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce bude o kupujícím 
rozhodnuto  tzv. „uzavřenou dražbou“, při níž bude rozhodovat nejvyšší nabídka 
kupní ceny. Termín dražby bude předem oznámen jednotlivým zájemcům. 
V případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení celé kupní ceny 
ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká, na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí podle výše nabídnuté kupní ceny.  

 
Termín: 18.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

820/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské 
cyklotrasy Bludov – Šumperk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků p. č. 506/1, p. č. 506/22, p. č. 506/23 a p. č. 506/24 vše 
v k. ú. Šumperk  F. B.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61, zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést 
stavbu „Propojení moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ na výše uvedených 
pozemcích. 
  

Termín: 31.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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821/11 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na 
pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“ 

ukládá  
odboru majetkoprávnímu Městského úřadu Šumperk vést jednání  s nájemcem 
Myslivecké sdružení Šumperský les, nám. Míru 11, Šumperk, IČ 63696959, o 
možnosti doplnit do uzavírané nájemní smlouvy, týkající se pronájmu budovy bez 
čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku st.p.č. 151 (tzv. chata 
„Kikanka“), závazek nájemce na své náklady pojistit předmět nájmu. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

822/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 654966604, 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 linuxového serveru pro databázi 
Firebird KPwinSQL v celkové výši do 42 tis. Kč. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

823/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 654966604, 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 posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který 
příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu 
organizace v celkové výši do 133 tis. Kč. 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

824/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, v souladu 
s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, posílit investiční fond převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 550 tis. Kč. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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825/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, 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 technické zhodnocení budovy, v celkové 
výši do 550 tis. Kč. 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

826/11 Výjimky 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. Radomír Večeřa, HANUŠOVICKÁ PIVNICE, Zemědělská 20 (Bratrušovské 

koupaliště)  
10.06. (pátek), 18.06. (sobota), 09.07. (sobota), 23.07. (sobota), 11.11. (pátek) 
Ve výše uvedené dny se uskuteční hudební produkce v prostorách 
Bratrušovského koupaliště do 24:00 hod. 
 

2. Šumperská nemocnice, a.s., Nerudova 20, IČ 47682795 
10.06. (pátek) – tradiční setkání zaměstnanců Šumperské nemocnice (živá 
hudební produkce) v areálu výletní restaurace Koliba do 01:00 hod. 

 
3. Jiří Giesl – H-Club, Rooseveltova 17, IČ 48737514 

10.06. (pátek)  - Genius Mess Poets do 24:00 hod. 
18.06. (sobota)  - Holátka do 24:00 hod. 
24.06. (pátek)   - Omicron do 24:00 hod.  
15.07. (pátek)   - Shockwave do 24:00 hod.  
23.07. (sobota)   - BG Nova do 24:00 hod. 
Všechny akce se uskuteční ve venkovních prostorách H-Clubu, Rooseveltova  
17.  
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

827/11 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 
na veřejném prostranství pro: 
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1. HTM Group, s.r.o., 8. května 27/503, Olomouc, IČ 26834111 

13.05. (pátek) - Den otevřených dveří RE/MAX Elite Reality – Hlavní třída 
13/3 (u sochy císaře Josefa II.) od 11:00 – 17:00 hod.  
 
       Termín:  28.04.2011 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

828/11 Prodejní cena propagačních předmětů 

schvaluje 
prodejní cenu propagačních předmětů: 
- bavlněná taška s dlouhými uchy s potiskem Šumperk  20,--Kč 
- sběratelský button Plackuj.cz se znakem města   25,--Kč 
- turistická známka No. 784 Šumperk       30,--Kč 
- výroční turistická známka 100. výročí radnice v Šumperku 30,--Kč 
- turistická lékárnička        85,--Kč 
- turistický deník         50,--Kč 
- turistická vizitka č. 1337 Expozice Čarodějnické procesy  12,--Kč 
- turistická vizitka č. 1338 Radniční věž v Šumperku   12,--Kč 
- turistická vizitka č. 1339 Šumperk      12,--Kč 
Uvedené ceny jsou včetně 20 % DPH. 
  

       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

829/11 Zajištění sběru, svozu a třídění KO (plast, sklo a papír) ve městě Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise jako dodavatele zajištění sběru, svozu a 
třídění KO (plast, sklo a papír) pro období od 1.7.2011 do 30.6.2014, firmu SITA 
CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady. 
Celková cena 1.913.100,-- bez DPH, tj. 2.125.485,--Kč včetně DPH.  
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

830/11 Nařízení č. 03/2011 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov  

vydává 
Nařízení č. 03/2011 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov.  
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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831/11  Prevence kriminality a Systém včasné intervence 

bere na vědomí 
- vyhodnocení projektů prevence kriminality na místní úrovni za rok 2010 
- vyhodnocení Systému včasné intervence v okrese Šumperk za rok 2010 
 

832/11  Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Gagarinova 2376/11 v Šumperku: 
1. S. R.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 4 v domě na ulici 

Gagarinově 2376/11 v Šumperku 
2. K. S.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 13 v domě na ulici 

Gagarinově 2376/11 v Šumperku 
3. V. R.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 14 v domě na ulici 

Gagarinově 2376/11 v Šumperku 
4. M. B.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 10 v domě na ulici 

Gagarinově 2376/11 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- 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  
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

833/11  Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Temenická 2795/109 v Šumperku: 
1. M. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 1 v domě na ulici Temenické 

2795/109 v Šumperku 
2. L. T.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 7 v domě na ulici Temenické  

2795/109 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- 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  

 
Termín: 31.07.2011 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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834/11  Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Temenická 2795/109 v Šumperku:  
- V. T.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 14 v domě na ulici 

Temenické 2795/109 v Šumperku  
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.8.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

835/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Temenická 2795/109 v Šumperku:  
Š. D.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 8 v domě na ulici Temenické 
2795/109 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.10.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

836/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Temenická 2795/109 v Šumperku:  
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- A. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 3 v domě na ulici Temenické 

2795/109 v Šumperku 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.11.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

837/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Gagarinova 2377/13 v Šumperku: 
D. V.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 16 v domě na ulici Gagarinově 
2377/13 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 

 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

838/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Temenická 2795/109 v Šumperku: 
- Z. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 13 v domě na ulici 

Temenické 2795/109 v Šumperku 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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839/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Bohdíkovská 2336/24 v Šumperku: 
1. H. V.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 209 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
2. A. T.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 305 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
3. N. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 307 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
4. P. B., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 309 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
5. J. U., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 310 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
6. M. L., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 402 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
7. V. L., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 203 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- 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 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

840/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Temenická 2924/35 v Šumperku: 
1. J. D.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 404 v domě na ulici 

Temenické 2924/35 v Šumperku 
2. O. P., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 202 v domě na ulici 

Temenické 2924/35 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- 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 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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841/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Temenická 3045/104 v Šumperku: 
1. L. Ř.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 1 v domě na ulici Temenické 

3045/104 v Šumperku 
2. P. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 3 v domě na ulici Temenické 

3045/104 v Šumperku 
3. J. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 5 v domě na ulici Temenické 

3045/104 v Šumperku 
4. M. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 7 v domě na ulici Temenické 

3045/104 v Šumperku 
5. L. B.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 8 v domě na ulici Temenické 

3045/104 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- 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 
 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

842/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Bohdíkovská 2336/24 v Šumperku: 
- J. Š.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 102 v domě na ulici 

Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.1.2012 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 

 
       Termín: 31.01.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

843/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Bohdíkovská 2336/24 v Šumperku: 
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1. M. S.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 105 v domě na ulici 
Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 

2. L. K.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 202 v domě na ulici 
Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 

3. Z. P.,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 304 v domě na ulici 
Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku 

Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

844/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám za účelem prodloužení doby nájmu 
k bytům a změny výše měsíčního základního nájemného v domech 
s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a 
nájemníky domu Temenická 2924/35 v Šumperku: 
1. O. T.,  jako nájemcem, jejím ž předmětem je byt č. 205 v domě na ulici 

Temenické 2924/35 v Šumperku 
2. A. Š.,  jako nájemcem, jejím ž předmětem je byt č. 402 v domě na ulici 

Temenické 2924/35 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

845/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prodloužení doby nájmu k bytu a 
změny výše měsíčního základního nájemného v domech s pečovatelskou službou 
a v domech zvláštního určení mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a nájemníkem domu 
Temenická 2924/35 v Šumperku: 
- M. Š., jako nájemcem, jejímž předmětem je byt č. 306 v domě na ulici 

Temenické 2924/35 v Šumperku 
Předmětem dodatků bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2012, stanovení výše 
měsíčního základního nájemného takto: 
- od 1.9.2011 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
- od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 

       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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846/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 207/2004-DPS  uzavřené dne 11. 1. 2005 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. J.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 2 v domě  na ulici Temenická 3045/104   v Šumperku. Předmětem dodatku 
č. 1 bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1. 7. 2011 do     
30. 6. 2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1. 7. 2012 ve 
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

847/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 288/2009-DPS  uzavřené dne 16. 2. 2009 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a S. G.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 4 v domě  na ulici Temenická 3045/104 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 
1 bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od  1.7.2011 do 30. 6. 
2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 
47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

848/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 210/2004-DPS  uzavřené dne 27. 12. 2004 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 6 v domě  na ulici Temenická 3045/104  v Šumperku. Předmětem dodatku 
č. 1 bude stanovení výše měsíčního základního nájemného    od  1.7.2011 do 
30.6.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve 
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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849/11 Dohoda o spolupráci mezi Sborem dobrovolných hasičů Šumperk – 
Temenice  a Městem Šumperk 

schvaluje  
uzavření dohody o spolupráci včetně přílohy č. 1 (přehled movitého majetku 
sboru) a přílohy č. 2 (přehled movitého majetku města) mezi Sborem 
dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice,  se sídlem  Temenická 135, Šumperk, 
787 01 Šumperk, IČ 63696649 a Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, IČ 00303461. 
Účel dohody: spolupráce v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a 
krizových situací 
Doba trvání dohody: doba neurčitá  s účinností od 1.5.2011 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

850/11 Smlouva o výpůjčce mezi Městem Šumperk a Sborem dobrovolných hasičů 
Šumperk – Temenice   

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.3.2011 do 8.4.2011 dle usnesení RM č. 621/11 ze dne 
17.3.2011, smlouvu o výpůjčce: 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93, IČ 
00303461 
 
Vypůjčitel: Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, se sídlem Temenická 
135, Šumperk, 787 01 Šumperk, IČ 63696649 
 
Předmět výpůjčky: 
Areál Hasičské zbrojnice Temenice, Temenická 135, Šumperk, 787 01 Šumperk, 
budova číslo popisné 2274 – objekt občanské vybavenosti stojící na pozemku 
parcela číslo 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela číslo 1/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čísla popisného a orientačního – objekt 
občanské vybavenosti stojící na pozemku parcela číslo 1/2  - zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemek parcela číslo 1/2 - zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez 
čísla popisného a orientačního – objekt občanské vybavenosti stojící na pozemku 
parcela číslo 1/3 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela číslo 1/3 – 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela číslo 1 – zahrada, pozemek parcela 
číslo 1/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela číslo 2 – zahrada a 
pozemek parcela číslo 5/4 – ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, 
to vše v obci Šumperk a katastrálním území Dolní Temenice. 
 
Účel výpůjčky: 
Zajištění provozu oddílu mladých hasičů, který je součástí organizační struktury 
vypůjčitele, a to v termínech každou středu v kalendářním měsíci od 15:00 hod. do 
18:00 hod. a každou sobotu a neděli v kalendářním měsíci od 08:00 hod. do 18:00 
hod.  
Doba výpůjčky: doba neurčitá s účinností od 1.5.2011 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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851/11 Projekt dopravní osy Baltic-Adriatic Transport Cooperation 

bere na vědomí  
předložený projekt Baltic-Adriatic Transport Cooperation (Baltsko-Jadranská 
spolupráce v dopravě).  
 
 

852/11 Petice za rozšíření parkovacích míst pro osobní automobily na ulici Lidické 9 
A, B, 7 A, B, 5 A, B a dalších 

bere na vědomí 
petici občanů za rozšíření parkovacích míst pro osobní automobily obyvatel domů 
na ulici Lidické 9 A, B, 7 A, B, 5 A, B a dalších a ukládá odboru RÚI připravit studii 
s kvalifikovaným odhadem finančních nákladů. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

853/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, příspěvkové organizaci, přijmout finanční 
dary, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v celkové výši 15.000,--Kč, které 
budou účelově poskytnuty na činnost kroužku mažoretky SANY III. 
 
       Termín: 28.04.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Pálka 
 

854/11 Rozpracování usnesení ZM č. 233/11  

ukládá  
odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 – do rozpočtu odboru 
majetkoprávního částku do 450.000,--Kč na přestavbu dvou tříd v budově ZŠ 
Šumperk, Sluneční 38, pro potřeby MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.  
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 



RM 14 – 28.04.2011 

 
39 

 

855/11 Rozpracování usnesení ZM č. 235/11  

ukládá  
odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 navýšení příspěvku o 
částku 300.000,--Kč pro MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o., na 
vybavení dvou tříd v nově zřízeném odloučeném pracovišti na adrese Šumperk, 
Sluneční 38.  
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta         1. místostarosta 
 
 
 

 



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

Nedaňové příjmy 2 236
24/III Nájemné za les 731 navýšení (dodatek k nájemní smlouvě za les)
25/III  - ŠSA s.r.o. (zimní stadión) vyúčtování 2010 265 usnesení RM 657/11
26/III  - ŠSA s.r.o. (bazény) vyúčtování 2010 1 240 usnesení RM 653/11

Ostatní neinvestiční transfery 1 947
27/III MV ČR prevence kriminality 449 účelová dotace
28/III MF ČR volby do zastupitelstva 10 účelová dotace UZ 98074
29/III MF ČR sociálně-právní ochrana dětí 1 193 účelová dotace UZ 98216 Kč 1.192.590,--
30/III MZ ČR odborný lesní hospodář 295 účelová dotace UZ 29008 Kč 295.438,--

PŘÍJMY CELKEM 4 183

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

Odbor správní a vnitřních věcí 10
31/III Volby do zastupitelstva 10 účelová dotace UZ 98074 (Vernířovice)

Odbor životního prostředí 295
32/III Oddělení lesů dotace MZ ČR 295 účelová dotace UZ 29008 Kč 295.438,--

Odbor sociálních věcí 449
Prevence kriminality 449 účelová dotace
Odbor finanční a plánovací 890

33/III  - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) 890 usnesení RM 655/11
Odbor RÚI 40

34/III Drobné akce 40 navýšení  (ČEZ na připojení odběrného zařízení - jímky u domu kultury )
VÝDAJE CELKEM 1 684
PŘÍJMY - VÝDAJE 2 499


