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Spis.zn.: 49939/2011      
  Č.j.:  52132/2011   

  

 

U S N E S E N Í  

z 16. schůze rady města Šumperka ze dne 19.5.2011. 
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. 
 

865/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 
 na rok 2011 

doporučuje ZM 
schválit navýšení částky na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost 
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů o částku 
100 tis. Kč.    
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

866/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 
 na rok 2011 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, přidělení finančních částek do výše 50 tis. Kč na dotace 
z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2011, dle přílohy č. 1. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

867/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 
 na rok 2011 

doporučuje ZM 
ke schválení v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu 
města Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního 
sportu seniorů a juniorů pro rok 2011, dle přílohy č. 2. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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868/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 
 na rok 2011 

schvaluje 
seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2011, které 
komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání, dle přílohy č. 3. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

869/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:  TEENS JAZZBAND Velké Losiny,  o.s., M.R. Štefánka 22,  
   Šumperk 
Zastoupený:  Ing. Ivou Chomiszakovou, předsedkyní 
Účel použití:  na úhradu výloh spojených s ubytováním hostujících kapel 
Výše částky:  10.000,--Kč 
Termín realizace a  profinancování finančních prostředků: do 31.12.2011 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2012 
 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

870/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka: 
Příjemce:  AVZO TSČ ČR Šumperk – Temenice 80040, Pod Senovou  
   66, Šumperk 
Zastoupený:  Jindřichem Švábem, předsedou 
Účel použití:  na střelivo 
Výše částky:  10.000,--Kč 
Termín realizace a  profinancování finančních prostředků: do 31.12.2011 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2012 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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871/11 Finanční záležitosti – rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2011: 
příjmy ve výši             22 tis. Kč 
výdaje ve výši         2.430 tis. Kč 
 
příjmy celkem    814.407 tis. Kč 
výdaje celkem     780.869 tis. Kč 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

872/11 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
2138/08, 137/10, 250/11, 260/11, 268/11, 269/11, 274/11, 275/11, 280/11, 285/11, 
286/11, 287/11, 288/11, 289/11, 290/11, 291/11, 292/11, 293/11, 294/11, 375/11, 
376/11, 381/11, 382/11, 383/11, 384/11, 385/11, 386/11, 392/11, 393/11, 433/11, 
483/11, 486/11, 489/11, 491/11, 507/11, 536/11, 549/11, 554/11, 555/11, 556/11, 
557/11, 558/11, 583/11, 585/11, 587/11, 589/11, 594/11, 597/11, 598/11, 600/11, 
601/11, 602/11, 603/11, 604/11, 608/11, 614/11, 615/11, 616/11, 618/11, 619/11, 
620/11, 621/11, 622/11, 626/11, 630/11, 631/11, 634/11, 635/11, 637/11, 638/11, 
639/11, 640/11, 641/11, 642/11, 643/11, 644/11, 646/11, 647/11, 648/11, 649/11, 
652/11, 653/11, 654/11, 655/11, 656/11, 657/11, 658/11, 659/11, 661/11, 662/11, 
663/11, 664/11, 665/11, 666/11, 667/11, 668/11, 669/11, 670/11, 672/11, 673/11, 
675/11, 676/11, 677/11, 678/11, 679/11, 680/11, 681/11, 682/11, 683/11, 684/11, 
685/11, 686/11, 687/11, 688/11, 698/11, 699/11, 700/11, 702/11, 703/11, 709/11, 
710/11, 714/11, 721/11, 724/11, 726/11, 727/11, 730/11, 731/11, 732/11, 733/11, 
735/11, 736/11, 737/11, 738/11, 739/11, 741/11, 742/11, 743/11, 744/11, 747/11, 
748/11, 750/11, 753/11, 754/11, 729/11. 
 

873/11 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
3675/09 do 30.06.2011  Z: Ing. Répalová 
4402/09 do 31.07.2011   Z: Ing. Répalová 
23/10  do 30.06.2011   Z: Ing. Répalová 
155/10 do 31.07.2011   Z: Ing. Répalová 
238/10 do 31.07.2011   Z: Ing. Répalová 
247/11 do 23.06.2011   Z: Ing. Bittnerová  
267/11  do 31.07.2011  Z: Ing. Répalová 
645/11 do 02.06.2011  Z: Ing. Bittnerová 
660/11 do 31.05.2011   Z: Ing. Répalová 
717/11 do 31.05.2011   Z: Ing. Répalová 
718/11  do 31.05.2011   Z: Ing. Répalová 
740/11 do 30.06.2011   Z: Ing. Répalová 
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874/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4413/09 

ruší 
usnesení RM č. 4413/09 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene přes st.p.č. 738 a p.p.č. 1278/5 v k.ú. Šumperk, or. ul. 17. listopadu. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

875/11 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 526/11 

ruší 
usnesení RM č. 526/11 k realizaci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene vjezdu, or. garáže ve vlastnictví PMŠ, a.s., na ulici Langrově. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

876/11 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 729/11 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 729/11 – bod 2) kde je chybně uveden termín akce „letní 
divadelní festival Divadlo v parku“:  09.06. (čtvrtek) a 13.06. (pondělí), správně 
má být od 10.06. (pátek) do 13.06. (pondělí). 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková  

877/11 Plnění investiční výstavby k 30.4.2011 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 30.4.2011. 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

878/11 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. 
 etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. etapa“ 
vyloučení firmy Milan Blažek, Revoluční 1368/26, 787 01 Šumperk, z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky  malého rozsahu. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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879/11 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. 
 etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – III. etapa“ 
zhotovitelem stavby firmu ELEKTROMONT RAPOTÍN, s.r.o., V Lukách 647,     
788 14 Rapotín. Nabídková cena je 5.197.877,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

880/11 MŠ Vrchlického – rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace a lapol 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce „MŠ Vrchlického – rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace 
a lapol“ firmu Ekozis, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.  
Nabídková cena je 389.086,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

881/11 MŠ Vrchlického – rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace a lapol 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtu na akci „MŠ Vrchlického – rekonstrukce 
přípojky splaškové kanalizace a lapol“ částku 400 tis. Kč. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

882/11 Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.4.2011 uzavřené s firmou 
MUGO zahradnická s.r.o., na akci „Obnova aleje  v ulici 17. listopadu v Šumperku“ 
na provedení méněprací do minimální výše   - 4.056,--Kč bez DPH, tj.  - 4.867,20 
Kč s DPH. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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883/11 Stánkový prodej – změna a doplnění usnesení RM č. 470/11  

schvaluje 
změnu a doplnění usnesení RM č. 470/11 ze dne 24.2.2011 ve věci stánkového 
prodeje na ulici Hlavní třída v Šumperku pro období  od 1.4.2011 do 6.11.2011 
v rozsahu: 
počet stánků:  max. 20 ks stánků ve vlastnictví města 
omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, potraviny od prvovýrobců  
    (farmáři) 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

884/11 Předzahrádka k provozovně Vinárna J&M 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  části stavby komunikace (chodníku) na 
pozemku p.č. 285/2 v Dolní Temenici o velikosti 16 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 
Vinárna J&M – předzahrádka typ 1. 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

885/11 MJP – vyjmutí budovy Langrova 155/34 – ZUŠ z pojištění  

schvaluje 
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní), uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperkem a 
Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, budovu č.p. 155 na 
pozemku st.p.č. 471/1 v k.ú. Šumperk (or. Langrova 34), s účinností ke dni 
31.5.2011. Roční pojistné dle výše uvedené pojistné smlouvy bude poníženo o 
částku ve výši 9.000,--Kč.  
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

886/11 MJP – souhlas k územnímu řízení – „Přípojka NNk, RD na p.p.č. 907, k.ú. 
Horní Temenice, or. lokalita vpravo nad ul. Bohdíkovskou“ 

schvaluje 
vydat souhlas k územnímu řízení pro umístění stavby – zemní kabelové přípojky 
NN v předpokládané délce 31 bm přes pozemek p.č. 137  v k.ú. Horní Temenice, 
v rámci plánované výstavby rodinného domu na p.p.č. 907 v k.ú. Horní Temenice 
ve vlastnictví investorů stavby J. a D. O.,  bytem  Šumperk.  
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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887/11 MJP – zmocnění k uzavírání licenčních smluv v oblasti informatiky 

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20.5.2011 
kanceláři tajemníka působnost v oblasti uzavírání smluv licenčních v oblasti 
informatiky. Současně RM uděluje vedoucímu oddělení informatiky podpisové 
právo k uzavírání těchto smluv.   
       Termín: 20.05.2011  
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

888/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 64, o velikosti  1+3 obytných místností ve 14. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku  mezi 
Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a M. a V. Ch.,  oba bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:   
- doba určitá  od  01.06.2011 do 31.12.2011 
- nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   

 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

889/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
MJP/P/0007/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a K. M.,  bytem 
Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 51 v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2011 do   30. 6. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

890/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0008/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. G., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 32 v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. 
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Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2011 do   30. 6. 
2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

891/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0006/2010 uzavřené dne 19. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. R., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2011 do   30. 6. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

892/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0009/2010 uzavřené dne 14. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a S. a L. L.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 7. 2011 do   30. 6. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

893/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny označení účastníka nájemní smlouvy a 
prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č.979/2008-N ze dne 2. 7. 2008   mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  P. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  
č. 4 v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Změna spočívá ve 
změně označení účastníka nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo 
P. H. a L. H.  uvedena pouze P. H.  z důvodu úmrtí L. H.  a dále bude předmětem 
dodatku    prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2011 do   30. 6. 2012. Nájemné   ve 
výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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894/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
245/2008-P uzavřené dne 17. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a B. P., bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 11 v domě  na ulici Banskobystrické 
1276/44  v Šumperku. Předmětem dodatku   bude prodloužení doby nájmu  od 1. 
8. 2011 do   31. 7. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

895/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0003/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a B. P., oba 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 17 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19   v Šumperku. Předmětem dodatku   bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 8. 2011 do   31. 7. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

896/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0002/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9 v domě  na ulici 
Zahradní 2722/33   v Šumperku. Předmětem dodatku   bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 8. 2011 do   31. 7. 2012. Nájemné   ve výši 47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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897/11 MJP – pronájem NP v budově Jesenická 31, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011 do 27.4.2011  dle usnesení rady města č. 702/11 ze dne 
7.4.2011, pronájem části   nebytových prostor o výměře 1 m2, nacházejících se 
v I. NP objektu Jesenická 31 v Šumperku.  
  
Nájemce:      K. K.,  bytem  Šumperk  
Účel nájmu: umístění nápojového automatu bez zásobníku vody 
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1.6.011,  výpovědní lhůta 3 měsíce   
Nájemné:  7.200,--Kč+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 automatu bude zajiš ťovat  

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: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

898/11 MJP – pronájem NP v budově nám. Míru 1, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011  dle usnesení rady města č. 702/11 ze 
dne 7. 4. 2011, pronájem části   nebytových prostor o výměře 1 m2, nacházejících 
se v I. NP objektu nám. Míru 1 v Šumperku.  
  
Nájemce:      K. K.,  bytem   Šumperk    
Účel nájmu: umístění nápojového automatu se zásobníkem vody a s disingem 

vhodným pro určené prostory 
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 1.6.2011,  výpovědní lhůta 3 měsíce   
Nájemné:  7.200,--Kč+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 automatu bude zajiš ťovat  
  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: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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899/11 MJP – zveřejnění prodeje NP v domě Jesenická 61 formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/1 o výměře    
29,16 m2, nebytovou jednotku č. 1819/2 o výměře 28,07 m2, nebytovou jednotku 
č. 1819/3 o výměře 29,04 m2, nebytovou jednotku č. 1819/5 o výměře 141,40 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 8940/10000 na společných částech domu 
č.p.1819  na st.p.č. 2136 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  8940/10000  na 
st.p.č. 2136 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61) ve ve řejném 
výběrovém řízení. Kupní cena nebytové jednotky  č. 1819/1, 1819/2 a 1819/3 je 
7.000,--Kč/m2, kupní cena nebytové jednotky 1819/5 je 5.000,--Kč/m2, kupní cena 
zázemí k nebytové jednotce a podílu na společných částech domu 3.000,--Kč/m2, 
kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,--Kč/m2. 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 1.515.095,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

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

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

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

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

- účastníci VVŘ vezmou na vědomí, že nebytovou jednotku č. 1819/1  užívá na 
základě nájemní smlouvy Česká pošta, s.p.  

- možnost prohlídky jednotek v pondělí  30.5.2011 v 15.30 hod.  
- termín konání VVŘ - v pondělí 6.6.2011 v 15.45 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, 
vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního 
oddělení Mgr. Romana Drásalová.   
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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900/11 MJP – zveřejnění prodeje bytů v domě Jesenická 55  formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1763/10 o výměře       
59,74 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č.p.1763 na st.p.č. 2005 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  285/10000  na 
st.p.č. 2005 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 55) ve ve řejném 
výběrovém řízení.  
Jde o byt s právem na bydlení (nájem skončil, právo bydlet trvá do doby, kdy bude 
zajištěna bytová náhrada). 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 331.217,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

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

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

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

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

- termín konání VVŘ - v pondělí 6.6.2011 v 15.30 hod. v obřadní síni v II. 
poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 

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

Termín: 30.06.2011  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

901/11 MJP – zveřejnění prodeje bytů v domě Kmochova 2 formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/63 o výměře       
60,35 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  143/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu. 
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Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 332.836,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

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

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

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

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

- možnost prohlídky bytu ve středu 1.6.2011  v 15.30 hod.  
- termín konání VVŘ – v pondělí 6.6.2011 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
 
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník 
PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, 
vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního 
oddělení Mgr. Romana Drásalová. 

Termín: 30.06.2011  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

902/11 MJP – bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, or. 
křižovatka ulic J. z Poděbrad, Vítězné, Reissovy a Bratrušovské   

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 2035/5 o výměře 639 m2, p.č. 2035/11 o 
výměře 1 m2, p.č. 2035/12 o výměře 5 m2, p.č. 2035/13 o výměře 28 m2, p.č. 
2035/14 o výměře 2 m2, p.č. 2035/20 o výměře 44 m2, p.č. 2035/21 o výměře        
7 m2, p.č. 2035/23 o výměře 251 m2, p.č. 2035/24 o výměře 11 m2, p.č. 2157/7 o 
výměře 42 m2, p.č. 2157/8 o výměře 59 m2, p.č. 2157/9 o výměře 6 m2, p.č. 
2157/10 o výměře 3 m2 a p.č. 3154/2 o výměře 102 m2 vše v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 772 11, IČ 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu - narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod stavbami místních komunikací 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí   
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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903/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 1984/1 v k.ú. Šumperk, or. pod domem            
J. z Poděbrad 61B, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011  do 27.4.2011 dle usnesení rady města 680/11 ze dne 
7.4.2011, schválit  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 159/1000 na  st.p.č. 
1984/1 v k.ú. Šumperk   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující:  R. H.,  bytem  Šumperk, spoluvlastnický podíl  

          o  velikosti 159/2000 
M. T.,  bytem Libina , PSČ 788 05, spoluvlastnický podíl o  velikosti 
159/2000 

- 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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

904/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 1984/1 v k.ú. Šumperk, or. pod domem            
J. z Poděbrad 61B, Šumperk  

ruší 
usnesení RM č. 291/11 ze dne 13.1.2011, kterým byl schválen pronájem 
spoluvlastnického podílu o velikosti 159/1000 na st.p.č. 1984 v k.ú. Šumperk, 
z důvodu schváleného prodeje. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

905/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní Temenice, or. pod domem 
Gagarinova 19, Šumperk  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011  do 27.4.2011 dle usnesení rady města 682/11 ze dne 
7.4.2011, schválit  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 431/10000 na  st.p. č. 
294/3 v k.ú. Dolní Temenice   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující:  B. Š.,  bytem   Šumperk 
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- 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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

906/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní Temenice, or. pod domem 
Gagarinova 19, Šumperk  

ruší 
usnesení RM č. 5778/10 ze dne 30.9.2010, kterým byl schválen pronájem 
spoluvlastnického podílu o velikosti 431/10000 na st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní 
Temenice, z důvodu schváleného prodeje. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

907/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice, or. pod domem 
Gagarinova 21, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011  do 27.4.2011 dle usnesení rady města 681/11 ze dne 
7.4.2011, schválit  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 502/10000 na  st.p. č. 
294/2 v k.ú. Dolní Temenice   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující:  E. P. , 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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

908/11 MJP – prodej podílu na st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk, or. pod domem 
Jeremenkova 44, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011  do 27.4.2011 dle usnesení rady města 679/11 ze dne 
7.4.2011, schválit  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1681/10000 na  
st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- kupující:  S. Š.,  bytem  Šumperk 
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- 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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

909/11 MJP – prodej části p.p.č. 1239/5, dle GP p.p.č. 1239/68 v k.ú. Šumperk, or. 
vnitroblok za ul. Jesenickou, M.R.Štefánika a Palackého 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5.10.2010  do 20.10.2010 dle usnesení rady města 5786/10 ze dne 
30.9.2010, schválit  prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 
1239/68 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  A. A.,  bytem  Šumperk, M. I.,  bytem Šumperk a P. Z.,  bytem Nový 

Malín, PSČ 788 03, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 
- 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   

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

910/11 MJP – prodej části p.p.č. 1239/5, dle GP p.p.č. 1239/68 v k.ú. Šumperk, or. 
vnitroblok za ul. Jesenickou, M.R.Štefánika a Palackého 

doporučuje ZM 
neschválit prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 1239/68 o 
výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk J. J.,  bytem Chromeč, PSČ    789 01,  z důvodu 
prodeje vlastníkům bytových jednotek v domě M.R.Štefánika 771/17, Šumperk, 
kteří pozemek využívají jako zázemí k domu M.R.Štefánika 771/17, Šumperk. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

911/11 MJP – změna usnesení RM č. 712/11 – smlouva o právu umístit a spravovat 
zařízení – „Metropolitní optická síť města Šumperka“ – KÚ Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 712/11 ze dne 7.4.2011, kterým bylo schváleno uzav řít 
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 Česká 
republika - Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 110/15, 
Olomouc - Hodolany, PSČ 772 11, IČ 71185186, zřídí pro město Šumperk, jako  
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investora stavby  „Metropolitní optická síť města Šumperka“, právo umístit a 
spravovat zařízení – monitorovací kameru Městské policie Šumperk na objektu 
č.p. 479 na st.p.č. 626 v k.ú. Šumperk. Změna spočívá v úpravě doby trvání 
smlouvy z původní doby neurčité na dobu určitou v délce trvání 8 let. Ostatní text 
usnesení zůstává beze změny. 
 

Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

912/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
„Metropolitní optická síť města Šumperka“ – OSSZ Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy: 
- vedení optického kabelu telekomunikační sítě, včetně ochranných trubek přes 

p.p.č.  1278/5 v k.ú. Šumperk 
- zemního kabelového vedení NN přes p.p.č. 1278/5 v k.ú. Šumperk, včetně 

umístění samostatného pilíře na p.p.č. 1278/5 v k.ú. Šumperk pro osazení 
elektrické skříně typu PS3, určené pro napájení monitorovací kamery Městské 
policie Šumperk, umístěné na sloupu VO na p.p.č. 2259 v k.ú. Šumperk 

v rámci stavebního projektu „Metropolitní optická síť města Šumperka“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 
1292/25 Praha 5, PSČ 225 08, IČ 00006963 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku za věcné                 

břemeno ve výši 1.200,--Kč včetně DPH do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy 
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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

913/11 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v k.ú. Dolní Temenice za účelem 
sportovní činnosti 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek ve ZJE původ GP p.č. 
467 o výměře 9 544 m2 a část pozemku ve ZJE původ PK p.č. 444 o výměře        
4 850 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  sportovní činnost 
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- doba nájmu: neurčitá 
- nájemné: 2.500,--Kč dohodou k celku/rok 
- nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemního vztahu k pozemku ve 

ZJE p.č. 467 v k.ú. Dolní Temenice se stávajícím nájemcem dohodou 
 

Termín: 03.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

914/11 MJP – zveřejnění pronájmu pozemků v k.ú. Dolní Temenice za účelem 
sportovní činnosti 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek p. č. 400/2 o výměře 28 
356 m2, pozemky ve ZJE původ PK p. č. 439 o výměře 10 524 m2, původ PK p. č. 
440 o výměře 1 457 m2, původ EN p. č. 441/101 o výměře 12 708 m2 a část 
pozemku ve ZJE původ PK p.č. 444 o výměře 3 400 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice 
za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: neurčitá 
- nájemné: 3.588,--Kč k celku/rok 

 
       Termín: 03.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

915/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Šumperk-Bludovská, úprava 
US SU_3136 na DOU“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 494/13 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu s názvem „Šumperk – Bludovská, úprava US 
SU_3136 na DOU“, spočívající v přemístění dosavadní betonové podpěry a 
umístění nové betonové podpěry ve stávající trase vedení VN v lokalitě za ul. 
Bludovskou v Šumperku, pro účely výměny mechanicky ovládaného úsekového 
vypínače US SU_3136 za dálkově ovládaný DOU. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,               
PSČ 405 02, IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky Odboru RÚI MěÚ Šumperk, stanovené 

v písemném vyjádření k předmětné stavbě č.j. MUSP 37482/2011 ze dne 
20.4.2011, které bude nedílnou součástí smlouvy 

- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2013 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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916/11 MJP – změna usnesení RM č. 517/11 ve znění usnesení RM č. 607/11 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 517/11 ze dne 24.2.2011 ve znění usnesení RM č.  607/11 
ze dne 17.3.2011, týkající se ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. NNP/0006/2009, uzavřené dne 29.12.2009 mezi Městem Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a R.M.S. 
Podlahy, spol. s r.o., se sídlem Linhartova 1, Šumperk, IČ 64612813 jako 
nájemcem. Změna se týká data ukončení nájemní smlouvy, smlouva bude 
ukončena do data podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí ke kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Šumperk jako prodávajícím 
a  společností FORTEX - AGS, a.s., jako kupujícím budovy č.p. 2759 a pozemku 
st.p.č. 1782/2. 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

917/11 MJP – ukončení smlouvy o nájmu NP Gen. Krátkého 3A, Šumperk 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 18.5.2006, 
kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 a nájemcem PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, 
Šumperk, IČ 25843907 
 
Předmět nájmu: nebytové prostory, označené jako nízkoprahový klub pro děti a 
mládež v budově č.p. 2759 stojící na pozemku st. p.č. 1782/2, k.ú. Šumperk na 
adrese Gen, Krátkého 3A, Šumperk o  celkové podlahové ploše 182,42 m ²  
 
Způsob ukončení:  písemná dohoda 
 
Datum ukončení: do data podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ke kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Šumperk jako 
prodávajícím a  společností FORTEX - AGS, a.s., jako kupujícím budovy č.p. 2759 
a pozemku st.p.č. 1782/2 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

918/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 2060/4 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Vančurova 11 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 2060/4 o výměře  94 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- prodej bude realizován společně s prodejem p.p.č. 462/1 a st.p.č. 895/6, vše     

v k.ú. Šumperk 
       Termín: 25.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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919/11 MJP – nákup elektrické energie městem Šumperkem a organizacemi městem 
Šumperkem založenými nebo zřízenými pro rok 2012 – změna usnesení      
RM č. 817/11 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 817/11 ze dne 28.4.2011, kterým bylo schváleno uzav ření 
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.  
Změna spočívá ve vypuštění účastníka smlouvy: 
- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, 

Šumperk, IČ 60339381 
a přistoupení nového účastníka:  
- Šumperské sportovní areály, s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk,         

IČ 27786781 
 

       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

920/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Vrchlického 23, Šumperk – 
rekonstrukce střechy“ 

 
schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Vrchlického 23, Šumperk – 

rekonstrukce střechy“ 
 

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

- minimální seznam oslovených zájemců: 
EZAMONT s.r.o. se sídlem Příčná 948/26, Šumperk, IČ 47974508 
AUGUSTIN STŘECHY s r.o., se sídlem Hraběšická 134, Vikýřovice,            
PSČ 788 13, IČ 26803184 
Ján Novosad, se sídlem Evaldova 1859/10, Šumperk, IČ 60976748 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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921/11 MJP – Nemocnice Šumperk – odpis marného projektu 

schvaluje 
účetní odpis marného projektu „Výstavba onkologického oddělení v 1.NP budovy 
150 l v pavilonu B“ v hodnotě 17.731,--Kč z důvodu změny investičního záměru. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

922/11 MJP – rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722, Zahradní 33, 35 
a 37 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo SOD/0021/2010 ze dne 10.8.2010 na 
akci „Rekonstrukce a zateplení domů č.p. 2707, 2708 a 2722 (Zahradní 33, 35 a 
37) v Šumperku“, uzavřené s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, IČ 00150584, na prodloužení termínu dokončení zateplení střešního 
pláště. Zateplení střešního pláště bude provedeno nejpozději do 55 dní od 
doručení rozhodnutí SFŽP o schválení změny provedení zateplení střešního 
pláště. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

923/11 MJP – prodej st.p.č. 3428 a p.p.č. 1423/10, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Lidická 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  2.5.2011 do 18.5.2011 dle usnesení rady města 780/11 ze dne 
28.4.2011, schválit  prodej  st.p.č. 3428 o výměře 121 m2 a p.p.č. 1423/10 o 
výměře 341 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel  prodeje:   st.p.č. 3428 – pozemek pod domem 

                      p.p.č. 1423/10 – zahrada k domu 
- kupní cena:  st.p.č. 3428 ..........1.566,--Kč/m2 

                   p.p.č. 1423/10 ........300,--Kč/m2 
- kupující:  J. a N. N.,  oba 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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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924/11 MJP – směna pozemků z vlastnictví města p.p.č. 262/1 za část p.p.č. 243/6 
v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Sy Long Nguyen, or. naproti Blue Staru – 
bowling 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  2.5.2011 do 18.5.2011 dle usnesení rady města 778/11 ze dne 
28.4.2011, schválit  směnu části p.p.č. 262/1 o výměře cca 102 m2 v k.ú. 
Šumperk, která je ve  vlastnictví města Šumperk, 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, 
která je ve vlastnictví S. L. N.,  bytem  Chomutov, PSČ 430 03, vše v k.ú. 
Šumperk. 
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: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

925/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1999/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or.        
u domu Reissova 27 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1999/3 o výměře cca 321 m2, část st.p.č. 
1592/2 o výměře 289 m2 a p.p.č. 3156 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada,  zázemí a vstupy k  domům  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupní cena v případě prodeje  p.p.č. 3156  v k.ú. Šumperk bude uhrazena do 

30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
- na část p.p.č. 1999/3 a část st.p.č. 1592/2 vše v k.ú. Šumperk bude uzavřena 

budoucí smlouva kupní s možností kupní cenu splácet po dobu 12 měsíců s 
převedením vlastnického práva po zaplacení kupní ceny 

- prodej pozemků bude realizován pouze jako celek   
 
       Termín: 25.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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926/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Upgrade sítě Šumperk – I., II., III. 
Etapa“ – zrušení usnesení RM č. 23/10 

ruší 
usnesení RM č. 23/10 ze dne 18.11.2010, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene v rámci dokončení stavby telekomunikační sítě spol. 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
00562262, z důvodu přijetí usnesení nového. 
 

Termín: 19.05.2011  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

927/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Upgrade sítě Šumperk – I., II., III. 
Etapa“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy podzemního telekomunikačního vedení  přes pozemky st.p.č. 287/1, st.p.č. 
1868/2, st.p.č. 1897, st.p.č. 1910/2, st.p.č. 1911/2, p.č. 5/1, p.č. 5/2, p.č. 5/4, p.č. 
9/3, p.č. 9/34, p.č. 9/42, p.č. 9/43, p.č. 14/5, p.č. 25/1, p.č. 25/13, p.č. 25/14, p.č. 
25/22, p.č. 25/29, p.č. 108, p.č. 176, p.č. 231/1, p.č. 239/1, p.č. 239/2, p.č. 239/3, 
p.č. 243/4, p.č. 243/9, p.č. 243/10, p.č. 262/1, p.č. 262/3, p.č. 269/1, p.č. 276/8, 
p.č. 276/9, p.č. 481/6, p.č.1275/3, p.č. 1392/26, p.č. 1392/29, p.č. 1394/4, p.č. 
1394/5, p.č. 1395/2, p.č. 1395/9, p.č. 1395/10, p.č. 1395/11, p.č. 1399/7, p.č. 
1399/16, p.č. 1402/8, p.č. 1404/1, p.č. 1404/2, p.č. 1405/1, p.č. 1426/4, p.č. 
1450/20, p.č. 1453/1, p.č. 1457/5, p.č. 1459/3, p.č. 1462/3, p.č. 1463/4, p.č. 
1531/1, p.č. 1534/3, p.č. 1560/1, p.č. 1560/2, p.č. 1560/4, p.č. 1560/5, p.č. 1609/1, 
p.č. 1965/1. p.č. 1965/5, p.č. 1965/15, p.č. 1965/16, p.č. 1969/1, p.č. 1969/3, p.č. 
1969/4, p.č. 1969/5, p.č. 1969/6, p.č. 1991/10, p.č. 1992/2, p.č. 1992/3, p.č. 
2034/1, p.č. 2035/3, p.č. 2037/1, p.č. 2037/2, p.č. 2037/4, p.č. 2039/1, p.č. 2039/2, 
p.č. 2052, p.č. 2053/1, p.č. 2053/2, p.č. 2115/4, p.č. 2115/5, p.č. 2115/6, p.č. 
2115/7, p.č. 2133/1, p.č. 2137, p.č. 2152/2, p.č. 2211/10, p.č. 2211/13, p.č. 
2215/1, p.č. 2216/1, p.č. 2219, p.č. 2221, p.č. 2222/1, p.č. 2254/7, p.č. 2254/10, 
p.č. 2254/11, p.č. 2254/13, p.č. 2254/14, p.č. 2269/1, p.č. 2275/5, p.č. 2275/6, p.č. 
2275/7, p.č. 2301, p.č. 2304, p.č. 2315, p.č. 2341, p.č. 2342, p.č. 2350, p.č. 3118 
v k.ú. Šumperk a pozemek p.č. 108/1, p.č. 564/1 a p.č. 564/6 v k.ú. Dolní 
Temenice, v rámci stavební akce „Upgrade sítě Šumperk – I., II., III. Etapa“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
00562262. 
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 604.220,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0008/2008/Foj  ze dne 1.4.2008,  zálohu na úhradu věcného břemene ve 
výši 442.000,--Kč včetně DPH, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a 
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zálohovou činí  doplatek  ve výši  162.220,--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. 5885-2/2011, GP č. 5937-24/2011, GP č. 761-
10/2010 a GP č. 5668-1/2010 

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

       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

928/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Denisova 2, Šumperk – 
výměna oken a vstupních vchodových dveří“  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Denisova 2, Šumperk – výměna 

oken a vstupních vchodových dveří“ 
 

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

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, IČ 25391941, 
Nemocniční 734/13 , 787 01 Šumperk 
AKTOS OKNA, s.r.o., IČ 25823515, Sobotín 137, 788 16 Sobotín 
SULKO s.r.o., IČ 47976969, Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

929/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75, 77, 
Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Lidická 75, 77, Šumperk – 
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ zhotovitelem akce firmu T.P.V.MONT 
s.r.o., se sídlem Nádražní 846, Bludov,  PSČ 789 61,  IČ 26865360. Nabídková 
cena je 2.676.648,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 15.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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930/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75, 77, 
Šumperk – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 částku 400.000,--Kč 
do rozpočtu odboru MJP na dofinancování akce „Lidická 75, 77, Šumperk – 
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“. 
 
       Termín: 03.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

931/11 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 1782/4 o výměře  cca 463 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje:  vybudování parkovacích míst k domu č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2 

v k.ú. Šumperk  
- kupní cena: 100,--Kč/m2 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku st.p.č. 

1782/4  bude hradit kupující. Návrh geometrického plánu bude odsouhlasen 
městem 

- prodej bude realizován společně s prodejem domu č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2 
v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 25.05.2011  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

932/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“ na pozemku ve vlastnictví FORTEX-AGS, a.s. 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 1221 v k. ú. Šumperk společnost FORTEX - AGS, 
a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584, zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést 
stavbu  „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedeném pozemku. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

933/11 MJP – příslib odkoupení části p.p.č. 1221 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu odkoupení části p.p.č. 1221 o výměře cca 445 m2 v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 

IČ 00150584 
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- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 
364/1,IČ 00303461 

- kupní cena:  100,--Kč/m2  
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, a po schválení 
prodeje v zastupitelstvu města.  

- Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou společnost FORTEX - 
AGS, a.s., jako vlastník pozemku zřídí stavebníkovi městu Šumperk právo 
provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“  na výše uvedeném pozemku 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

934/11 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ust.  § 31 odst. 2 
písm. d) 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 školy, v celkové výši do 95 tis. Kč. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

935/11 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ust. § 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 rozšíření čipového systému školy a vybudování panelového podloží pro 
umístění kontejneru na komunální odpad, v celkové výši do 60 tis. Kč. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

936/11 Příspěvková organizace města Šumperka – použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 870/63, IČ 00852317, v souladu s ust. § 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 myčky černého nádobí, v celkové výši do 220 tis. Kč. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 



RM 16 – 19.05.2011 

 
27 

937/11 Základní škola Šumperk, 8. května 63 – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, přijmout věcný dar               
– 3 poukazy na letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v celkové výši 8.250,--Kč od sdružení Letní tábory, o.s., 
Vančurova 17, Šumperk, IČ 69202575. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

938/11 Základní škola Šumperk, 8. května 63 – změna organizace školního roku 
 2010/2011 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2010/2011 na ZŠ Šumperk, 8. května 
63, IČ 00852317. 
 

 

939/11 Veřejná finanční podpora publikace „Přežili svou smrt – osudy lidí 20. 
 století“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy s nakladatelstvím a vydavatelstvím Pavel Ševčík – VEDUTA,  
Za Vodou 139, 789 01 Štíty, IČ 10025375 o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Šumperka na rok 2011 ve výši 20.000,--Kč na částečné 
uhrazení nákladů na vydání knihy „Přežili svou smrt – osudy lidí 20. století“. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

940/11 Veřejná finanční podpora publikace „Přežili svou smrt – osudy lidí 20. 
 století“ 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 částku 
20.000,--Kč do rozpočtu odboru ŠKV VFP pro nakladatelství a vydavatelství Pavel 
Ševčík – VEDUTA, Za Vodou 139, 789 01 Štíty, IČ 10025375, na vydání knihy 
„Přežili svou smrt – osudy lidí 20. století“. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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941/11 Oficiální partnerství města Šumperka nad projektem „Chuť Jeseníků“  

schvaluje 
oficiální partnerství města Šumperka nad projektem „Chuť Jeseníků“. 
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

942/11 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
 veřejného zdraví 

uděluje 
výjimku v souladu s čl. III, odst. 3 obecně závazné vyhlášky 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 uvedeného 
pořadatele a akci pořádanou na území města Šumperka v roce 2011 takto: 
 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, územní skupina č. 218, Havlíčkova 8, 
Šumperk, IČ 70930775 
- 23.06.2011 (čtvrtek) – VI. ročník mezinárodního bowlingového turnaje 

s hudební produkcí na zahrádce Hotelu HANSA do 24:00 hod.  
 
       Termín: 19.05.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

943/11 Byty podle opatření č. 13/2009 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření  dohody o zániku nájmu bytu č. 24 v Šumperku na ulici Temenické 
2795/109  s O. T.,  bytem Šumperk a současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 109  v  1. nadzemním podlaží obytného domu na ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a 
O. T.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS 
na dobu  určitou od 1.7.2011 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: 30.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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944/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0008/2009  uzavřené dne 19.10.2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 101 v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

945/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 183/2004-DPS  uzavřené dne 6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. S.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 103 v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

946/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 168/2004-DPS  uzavřené dne 6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. L.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 104  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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947/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0009/2009  uzavřené dne 19.10.2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. J.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 106  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

948/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 189/2004-DPS  uzavřené dne 9. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. B., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 201  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

949/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 186/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D. F.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 204  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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950/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0011/2009  uzavřené dne  26. 11. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 205  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

951/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 190/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 206  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

952/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 285/2008-DPS  uzavřené dne 10.9.2008  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  A. P.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 207  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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953/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 203/2004-DPS  uzavřené dne  18.11 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A.  J.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 208  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

954/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 193/2004-DPS  a změny označení účastníka této nájemní 
smlouvy uzavřené dne  7.9.2004   mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. a M. H., bytem  
Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 210 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo J. a M. H.,  uvedena pouze 
M. H.  z důvodu úmrtí J. H.  a dále bude předmětem dodatku   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 
 

955/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0004/2009  uzavřené dne 21. 9. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. L.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 302  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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956/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 242/2006-DPS  uzavřené dne 17. 7. 2006  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  A. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 303  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

957/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 181/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 308  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

958/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 178/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 401  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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959/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 225/2005-DPS  uzavřené dne  24. 8. 2005  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a B. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 403  v domě  na ulici Bohdíkovské  2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

960/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 174/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D.  A.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 404  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

961/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 194/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. a V. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž p ředmětem 
je  byt  č. 405  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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962/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 192/2004-DPS  a změny označení účastníka této nájemní 
smlouvy uzavřené dne  8. 9. 2004  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  A. a K. Š.,  bytem 
Šumperk, jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 406 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo A. a K. Š.  uveden pouze    
A. Š.  z důvodu úmrtí K. Š.  a dále bude předmětem dodatku   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 
 

963/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Bohdíkovská 24 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 184/2004-DPS  uzavřené dne  6. 9. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. P.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 407  v domě  na ulici Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

964/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 95/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. Ž., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 101 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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965/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 214/2005-DPS  uzavřené dne 31. 1. 2005 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 102 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

966/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 144/2002-DPS  uzavřené dne 18. 3. 2002 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D. Ž.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 103 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

967/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 161/2004-DPS  uzavřené dne 3. 2. 2004 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. K., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 104 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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968/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 99/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. W.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 105 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

969/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0010/2009  uzavřené dne 26. 10. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a I. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 106 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

970/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 268/2007-DPS  uzavřené dne 20. 10. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. B.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 108 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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971/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 146/2002-DPS  uzavřené dne 29. 4. 2002  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. D.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 201 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

972/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 154/2002-DPS  uzavřené dne 10. 10. 2002  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D. Z.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 203 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

973/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 107/2000-DPS  a změny označení účastníka této nájemní 
smlouvy uzavřené dne  9. 11. 2000     mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  M. a E. O.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 204 v domě  na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo M. a E. O. uveden pouze M. 
O.  z důvodu úmrtí E. O.  a dále bude předmětem dodatku  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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974/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 109/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Ž. Ch.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 206 v domě  na ulici  Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

975/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 233/2005-DPS  a změny označení účastníka této nájemní 
smlouvy uzavřené dne  7. 11. 2005     mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  R. a K. S., bytem 
Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 207 v domě  na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 
nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo R. a K. S.,   uvedena pouze 
K. S.  z důvodu úmrtí R. S.  a dále bude předmětem dodatku   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 
 

976/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0012/2009  uzavřené dne 11. 11. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. B.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 208 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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977/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 273/2007-DPS  uzavřené dne  14. 12. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. N., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 209 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

978/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0015/2010  uzavřené dne  24. 11. 2010  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 301 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

979/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 114/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. D., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 302 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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980/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 –Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 115/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 303 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

981/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 213/2005-DPS  uzavřené dne  31. 1. 2005  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. 305 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

982/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 118/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. a M. Š.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je  byt  č. 307 v domě  na ulici Temenické 2924/35  v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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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983/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 269/2007-DPS  uzavřené dne  28. 11. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. B.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 308 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

984/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 231/2005-DPS  uzavřené dne  7. 11. 2005  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 309 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

985/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 279/2008-DPS  uzavřené dne  12. 6. 2008  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. T.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 401 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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986/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 217/2005-DPS  uzavřené dne  14. 3. 2005  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. a Z. S.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž p ředmětem 
je  byt  č. 403  v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

987/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 125/2000-DPS  uzavřené dne 9. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a F. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 405 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

988/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0013/2009  uzavřené dne 11. 11. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. S.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 406 v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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989/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 130/2000-DPS  uzavřené dne 29. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 407 v domě  na ulici Temenické 2924/35  v Šumperku. Předmětem dodatku  
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 
 

990/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 131/2000-DPS  uzavřené dne 29. 11. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 408  v domě  na ulici Temenické 2924/35  v Šumperku. Předmětem 
dodatku  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 
 

991/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 205/2004-DPS  uzavřené dne 11. 11. 2004  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 409  v domě  na ulici Temenické 2924/35 v Šumperku. Předmětem dodatku  
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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992/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu a změny výše 
měsíčního základního nájemného k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0009/2010  
uzavřené dne 21. 5. 2010  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a   J. F.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 107  v domě  na ulici Temenické 2924/35  
v Šumperku. Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2011   do   
31. 8. 2011, stanovení výše měsíčního základního nájemného  ve výši 37,--Kč/m2  
podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

993/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 243/2006-DPS  uzavřené dne 31. 7. 2006 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 1 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11   v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

994/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 278/2008-DPS  uzavřené dne 25. 2. 2009  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a E. T.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 2 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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995/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 245/2006-DPS  uzavřené dne 2. 8. 2006  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. S.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 5 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

996/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 212/2005-DPS  uzavřené dne 31. 1. 2005  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a E. R.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 6 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku 
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

997/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 261/2007-DPS  uzavřené dne 23. 4. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. N.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 7 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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998/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 66/1996-DPS  uzavřené dne 11. 6. 1997  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 8 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11   v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

999/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 30/1996-DPS  uzavřené dne 22. 1. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  Z. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 9 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1000/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 153/2002-DPS  uzavřené dne 10. 10. 2002  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  A. S.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 11 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1001/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 149/2002-DPS  uzavřené dne 13. 6. 2002  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  Z. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 12 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1002/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 47/1996-DPS  uzavřené dne 18. 3. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  Z. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 15 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1003/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 133/2000-DPS  uzavřené dne 11. 12. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. Ž., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 16 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1004/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 82/1999-DPS  uzavřené dne 30. 6. 1999  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. L.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 17 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1005/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 157/2003-DPS  uzavřené dne 10. 7. 2003  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 18 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1006/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 52/1996-DPS  uzavřené dne 22. 4. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a K. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 19 v domě  na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1007/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 551/1996-N  uzavřené dne 19. 2. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a I. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 1 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1008/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 86/2000-DPS  uzavřené dne 2. 3. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a F. a A. H.,  oba bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. 
Předmětem dodatku   bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 
1.7.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 
1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1009/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 137/2001-DPS  uzavřené dne 21. 3. 2001  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. 3 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1010/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0005/2009  uzavřené dne 21. 9. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. G.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 4 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13  v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
č/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1011/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 135/2000-DPS  uzavřené dne 11. 12. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. M.,   bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 5 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku 
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1012/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 158/2003-DPS  uzavřené dne 9. 10. 2003  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. M.,   bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 6 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1013/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 85/2000-DPS  uzavřené dne 9. 2. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  M. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 7 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--č/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1014/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 262/2007-DPS  uzavřené dne 30. 4. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  M. P.,   bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 8 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1015/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0006/2009  uzavřené dne 21. 9. 2009  mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a B. Š.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 9 v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1016/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 92/2000-DPS  uzavřené dne 24. 7. 2000  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 10  v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku 
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1017/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 29/1996 uzavřené dne 24. 1. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a F. J.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 11  v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1018/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 48/1996-DPS  uzavřené dne 20. 3. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt č. 12 v domě na ulici Gagarinově 2377/13  v Šumperku. Předmětem dodatku 
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1019/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje        
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 63/1996-DPS  uzavřené dne 13. 1. 1997  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 13  v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1020/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje      
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 277/2008-DPS  uzavřené dne 7. 4. 2008  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. C., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 14  v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1021/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 35/1996-DPS  uzavřené dne 13. 3. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a F. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je 
byt č. 15 v domě na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1022/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 32/1996  uzavřené dne 1. 2. 1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. M., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 17  v domě  na ulici Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku   
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--č/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1023/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Gagarinova 11 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 37/1996 uzavřené dne 4. 3. 1996 mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  A. H.,  
bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 18  v domě  na ulici 
Gagarinově 2377/13 v Šumperku. Předmětem dodatku bude stanovení výše 
měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2  
podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové 
plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1024/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 68/1997-B  uzavřené dne 6. 10. 1997 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 2 v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1025/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 264/1997-B  uzavřené dne 11. 7. 1997 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. K., bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 4 v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1026/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 265/1997-B  uzavřené dne 9. 7. 1997 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. a V. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je  byt  č. 5 v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 
30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve 
výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1027/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 240/2006-B  uzavřené dne 22. 5. 2006 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. a I. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je  byt  č. 6 v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem 
dodatku  bude stanovení výše měsíčního základního nájemného   od 1.7.2011 do 
30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve 
výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1028/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 236/2005-B  uzavřené dne 8. 12. 2005 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 9 v domě na ulici Temenické 2795/109   v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného   od 1.7.2011 do 
30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve 
výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1029/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 56/1996-B uzavřené dne 17. 4. 1996 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a   J. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 10  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1030/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 21/1995-B  uzavřené dne 31. 1. 1995  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 12  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1031/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 76/1998-B uzavřené dne 5.11.1998  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. Č.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 15  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1032/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 248/2006-B  uzavřené dne 3. 10. 2006  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. S.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 17  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1033/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 250/2006-B  uzavřené dne  3. 10. 2006  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 18  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 16 – 19.05.2011 

 
59 

 

1034/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 263/2007-B  uzavřené dne   18. 5. 2007  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 19  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného  od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1035/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě  č. 62/1996-B  uzavřené dne  6.11.1996  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 20  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1036/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě č. 11/1994-B  uzavřené dne 25. 11. 1994  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a K. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 21  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1037/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 246/2006-B  uzavřené dne   4. 10. 2006  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 22  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1038/11 Úprava nájemného podle usnesení RM č. 719/11 – Temenická 109 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  
k nájemní smlouvě   č. 9/1994-B  uzavřené dne   10. 11. 1994  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. Š.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  
byt  č. 23  v domě  na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  
bude stanovení výše měsíčního základního nájemného od 1.7.2011 do 30.6.2012 
ve výši 27,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a následně od 1.7.2012 ve výši 37,--
Kč/m2  podlahové plochy bytu. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1039/11 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo projektu „Zabezpečení aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
Šumperk – část 3“ 

schvaluje 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo projektu „Zabezpečení aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk – 
část 3“, uzavřené s firmou VCVS ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8, IČ 
26187639. 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1040/11 Časový a obsahový program schůzí rady města na 2. pololetí 2011 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na 2. pololetí 2011. 
 
       Termín: 01.07.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1041/11 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 
2011 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na 2. pololetí 2011. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1042/11 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
přijetí příspěvku ve výši 125 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup 
nového dopravního automobilu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Šumperka. 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1043/11 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí investičního příspěvku ve 
výši 125 tis. Kč na nákup nového dopravního automobilu pro potřeby Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

1044/11 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí investičního příspěvku 
na nákup nového dopravního automobilu pro potřeby Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Šumperka spolufinancování z rozpočtu města 
v rozmezí od 125 tis. Kč do 300 tis. Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal   v.r. 
        starosta         1. místostarosta 
 



Příloha č. 1

Přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka  na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2011

               ( kompetence RM )

 Požadovaná Doporučená
název organizace adresa statutár částka částka

1 Tělocvičná  Jednota Sokol Šumperk oddíl IN-LINE  BRUSLENÍ U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 86 000 5 000
2 Cannibals baseball Šumperk o.s. baseball - muži Pod Senovou 44B, 787 01 Šumperk Czyž Zdeněk Mgr. 26537362 24 000 10 000
3 Table Tenis Club Pramet Šumperk stolní tenis - klub nám. Zajíce 2, 787 01 Šumperk Blaťák Jindřich Mgr. 69601500 20 000 11 000
6 Kuželkářský klub Šumperk kuželkářský klub - ženy Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Semrád Jan Ing. 68318375 60 000 15 000
8 TJ Šumperk  oddíl atletiky - muži, ženy Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 54 000 20 000
9 TJ Šumperk  oddíl atletiky - jednotlivci Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 16 000 15 000

10 TJ Šumperk  oddíl basketbalu Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 70 000 35 000
11 BMX Team Šumperk  o.s. družstvo - cyklistika Kosmonautů 9, 787 01 Šumperk Nevrkla Michal 27044432 29 000 5 000
12 S.K. SEVERKA ŠUMPERK orient.běh   - klub Janáčkova 39, 787 01 Šumperk Král Václav Mgr. 63696592 10 000 5 000
13 FbC Asper Šumperk  o.s. florbalový klub - ženy Bludovská 2, Šumperk Marošek Michal Mgr. 26550881 65 000 25 000
14 FbC Asper Šumperk  o.s. florbalový klub - muži Bludovská 2, Šumperk Marošek Michal Mgr. 26550881 20 000 9 000

SOUČTY 454 000 155 000

čí
sl

o

IČO



Příloha č. 2

Přidělení finančních částek nad  50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2011

               ( kompetence ZM )

 Požadovaná Doporučená
název organizace adresa statutár částka částka

4 FK SAN-JV ŠUMPERK s.r.o. fotbal -muži Evaldova 3, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 27847861 500 000 165 000
7 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 120 000 120 000

15 1. FC DELTA REAL ŠUMPERK  futsal - družstvo mužů Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 98 000 60 000
SOUČTY 718 000 345 000

čí
sl

o

IČO



Příloha č. 3

Seznam žádostí, u kterých předkladatelé jednoznačně nesplnili speciální podmínky pro poskytování dotací  
z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů  a juniorů pro rok 2011, a které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání
                ( kompetence RM )

 Požadovaná Doporučená
název organizace adresa statutární zástupce částka částka

16 Enduro team  Coufal o.s. team - členové Revoluční 35, 787 01 Šumperk Coufal Jaroslav 66005779 75 500 0
SOUČTY 75 500 0

čí
slo

IČO



Rozpočet roku 2011, rozpočtová opatření číslo IV.                                                                                      Příloha č. 4
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Ostatní neinvestiční transfery 22
35/IV KÚ Městská knihovna Šumperk 22 příspěvek na projekt "Setkávání při kulturních akcích knihoven…"

PŘÍJMY CELKEM 22

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

Odbor správní a vnitřních věcí 80
36/IV Provozní výdaje 80 ochrana osobních údajů (analýza, směrnice)

Městská policie 13
37/IV Provozní výdaje 13 ochrana osobních údajů (analýza, směrnice - kamery)

Odbor majetkoprávní 450
38/IV Náklady na nebytové prostory  450 usnesení  RM 854/11 na přestavbu dvou tříd  Sluneční 38

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 367
39/IV      - MŠ Veselá školka p.o. 300 usnesení  RM 855/11 na vybavení dvou tříd  Sluneční 38
40/IV      - Městská knihovna p.o., KÚ - regionální fce, dotace 22 příspěvek na projekt "Setkávání při kulturních akcích knihoven…"
41/IV Kulturní akce města, propagace 45 usnesení RM 737/11 analýza cestovního ruchu

Odbor finanční a plánovací 120
42/IV      - Členství města v různých organizacích 54 navýšení členského příspěvku Sdružení cestovního ruchu o 2,--Kč/obyvatele
43/IV Program reg. MPZ manželé Šuškovi 13 usnesení ZM 227/11
44/IV Program reg. MPZ Mráčková, Andrlovi 53 usnesení ZM 228/11

Odbor RÚI 1 400
45/IV MŠ Vrchlického zateplení 1 400 usnesení RM 646/11

VÝDAJE CELKEM 2 430
PŘÍJMY - VÝDAJE -2 408


