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Spis.zn.: 55301/2011 
Č.j. 57963/2011   

  

U S N E S E N Í  

ze 17. schůze rady města Šumperka ze dne 2.6.2011. 
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. 
 

1045/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2011: 
příjmy ve výši       1.945 tis. Kč 
výdaje ve výši        2.306 tis. Kč 
 
příjmy celkem    816.352 tis. Kč 
výdaje celkem    783.175 tis. Kč  
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1046/11 Rozpočtový výhled 2012-2013 

doporučuje ZM 
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na roky 2012-2013 dle předloženého 
materiálu. 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1047/11 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka a 
uzavření smlouvy se společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 470/55B, Šumperk na hokejovou sezónu 2011/2012 – I. národní 
hokejová liga ve výši 3.000 tis. Kč za následujících podmínek: 
1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením 

uzavřených sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7.000 tis. Kč do 
30.6.2011. 

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 
požádání umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města schválené usnesením ZM  č. 1530/10. 

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1048/11 Předfinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5464/10 ze dne 24.6.2010 z důvodu změny vyčleněných 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování a 
spolufinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ na úhradu výdajů uvedených 
ve smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava takto:  
 
RM doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1718/10 ze dne 13.07.2010 z důvodu změny 
vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka v nové výši 
finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „Škola 
jazykům otevřená“ na úhradu výdajů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava takto: 
1. změnu výše bezúročné půjčky pro ZŠ Šumperk, 8.května 63, IČ 00852317, 

určené k předfinancování a spolufinancování projektu „Škola jazykům 
otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava v letech  2010 – 2011,  a to z  2.463.227,--Kč na  2.107.034,--Kč 

2. změnu výše příspěvku zřizovatele pro ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 
00852317, jako finanční spoluúčast města Šumperka k úhradě vlastního podílu 
žadatele v rámci projektu „Škola jazykům otevřená“, realizovaného v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2010 – 2011, a to 
z 332.536,--Kč na  328.844,--Kč. 

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1049/11 Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk, Kina OKO           
a Městské knihovny Šumperk v I. pololetí 2011 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM u Radnice Šumperk, Kina OKO Šumperk 
a Městské knihovny Šumperk dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1050/11 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
7.777,--Kč.  
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1051/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, přijmout věcný dar – 
multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub 250, od společnosti DHL Global 
Forwarding (CZ) s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4, IČ 27112161, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 1.000,--Kč. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1052/11 Prodejní cena propagačních předmětů 

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu pamětní mosazná medaile „100. výročí 
radnice v Šumperku“ ve výši 50,--Kč/ks včetně DPH.  
 

       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

1053/11 Výjimka z usnesení RM č. 3609/09 

schvaluje 
výjimku z usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009, kterým byly schváleny ceny 
nájmů za užívání místních komunikací a veřejné zeleně, pro pořadatele kulturních 
a sportovních akcí, kteří získali grant, dotaci nebo záštitu města Šumperka. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1054/11 Podání žádosti o grant 

schvaluje 
podání žádosti o grant z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis na pořízení 
Java aplikace do mobilních telefonů (mobilní průvodce). 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1055/11 Větrání kuchyně ZŠ Sluneční 38 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce „Větrání kuchyně ZŠ Sluneční 38“ firmu Jiří Kouřil, Dolany 77, 
IČ 48386740. Nabídková cena je 1.878.599,80 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1056/11 Větrání kuchyně ZŠ Sluneční 38 

ukládá 
odboru FAP zapracovat do rozpočtu města na akci „Větrání kuchyně ZŠ Sluneční 
38“ částku 400 tis. Kč. 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1057/11 MŠ Pohádka – oprava střechy 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem akce „MŠ Pohádka – oprava střechy“ firmu DACH SYSTEM s.r.o., 
Na Sezníku 86/4, Olomouc, IČ 25367501. Nabídková cena je 1.913.558,088 Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1058/11 Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku – dodatek č. 6 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 21220 ze dne 10.6.2010 uzavřené 
s firmou Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 
Olomouc, Hodolany, provozovna Holická 29, 771 49 Olomouc, IČ 25385551 na 
akci „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ na provedení změn a 
snížení ceny díla na 21.765.674,79 Kč bez DPH, tj. na 26.118.810,--Kč včetně 
DPH. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1059/11 Sběrná místa  tříděného komunálního odpadu v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení  komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku „Sběrná místa tříděného komunálního odpadu v Šumperku – podzemní a 
nadzemní kontejnery na tříděný komunální odpad“  dodavatelem  firmu REFLEX, 
spol. s.r.o.,  Zlín, tř. T. Bati 385, Zlín, IČ 48911437. Nabídková cena podzemních 
kontejnerů je 3.362.647,49 Kč včetně DPH, nabídková cena nadzemních 
kontejnerů je 599.436,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1060/11 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku – dodatek č. 5 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č.0014-2010 ze dne 10.6.2010 uzavřené 
se sdružením firem Lawstav s.r.o. a PB PLAST spol. s r.o. na akci: „Energetické 
úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ na provedení změn do maximální  částky  
61.828,92 Kč včetně DPH, které budou čerpány z rezervy stavby. Cena díla se 
nemění a zůstává dle SoD na částce 23.392.366,20 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1061/11 MJP - zařízení staveniště 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 274/3 v k.ú. Dolní Temenice nájemci Sateza, a.s.,   
8. května 41A, Šumperk, IČ 25350129, zast. Ing. Romanem Mackem, předsedou 
představenstva a.s. v rozsahu:  
velikost pronájmu: 300 m2 
doba nájmu:  určitá od 15.06.2011 do 31.08.2011 
účel nájmu  zřízení zařízení staveniště pro realizaci stavby Teplovodní 

propojení sítí tepelných zdrojů K3 Anglická-K4 Finská a K5 
Pod Senovou s využitím bioplynové stanice Šumperk 

 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1062/11 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice nájemci Sateza, a.s.,   
8. května 41A, Šumperk, IČ 25350129, zast. Ing. Romanem Mackem, předsedou 
představenstva a.s. v rozsahu:  
velikost pronájmu: 300 m2 
doba nájmu:  určitá od 15.06.2011 do 31.08.2011 
účel nájmu  zřízení zařízení staveniště pro realizaci stavby Teplovodní 

propojení sítí tepelných zdrojů K1 Prievidzská a K2 Temenická 
v Šumperku  

       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1063/11 MJP – uzavření nájemní smlouvy na byt v domě nám. Jana Zajíce 13, 14                   
v Šumperku  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2011, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/4 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s paní S. P.,  bytem 
Kopřivná,  Hanušovice, PSČ 788 33. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1064/11 MJP – uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14  v Šumperku  

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt  
č. 2958/4 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku  s paní S. P.,  bytem Kopřivná,  
Hanušovice, PSČ 788 33, s účinností od 1.7.2011. Zálohu na kupní cenu 
předmětného bytu ve výši 159.797,--Kč se paní S. P.  zaváže uhradit ve třech 
splátkách. Po přidělení předmětného bytu uhradí 1. rok, tj. od 1.7.2011 do 
30.6.2012 40 % této částky, následující rok, tj. od 1.7.2012 do 30.6.2013 30% 
výše uvedené částky a zbývajících 30% částky uhradí do 30.6.2014. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1065/11 MJP – vyjmutí budov Jesenická 55 a Kmochova 2 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 Šumperk a 
Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, tyto budovy: 
- č.p. 1763, (or. Jesenická 55), situovaná na pozemku st.p.č.  2005                    

v k.ú. Šumperk 
 

- č.p. 2322, (or. Kmochova 2), situovaná na pozemku st.p.č. 297 v k.ú. Dolní 
Temenice 

 
Roční pojistné dle výše uvedené pojistné smlouvy bude poníženo o částku ve výši 
57.000,--Kč.  
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1066/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1560/1 v k.ú. Šumperk, pozemek            
u restaurace mezi ul. Bachmačskou a Jesenickou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1560/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: pozemek pod stavbou venkovní rampy pro imobilní občany a 

schodů na terasu k nemovitosti na st.p.č. 2135 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 1.200,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
       Termín: 10.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1067/11 MJP – změna usnesení ZM č. 215/11 – prodej vnitrobloku za poliklinikou 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 215/11 ze dne 14.4.2011, kterým byla schválen 
prodej st.p.č. 1142/3, st.p.č. 1247/2 a část st.p.č. 1141/2 vše v k.ú. Šumperk. Ke 
změně dojde na straně dále uvedených kupujících při stanovení podílů u  J.L. a 
Z.M., každý z nich spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48 na p.p.č. 3186, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/34 na st.p.č. 1141/2 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/34 na st.p.č. 1142/3 vše v k.ú. Šumperk a Z. a M. N., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2/24 na p.p.č. 3186, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/17 na 
st.p.č. 1141/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/17 na st.p.č. 1142/3, vše v k.ú. 
Šumperk a dále ke změně kupujícího, přičemž místo H. B.,  bytem Králíky, PSČ 
561 69, bude A. N.,  bytem Šumperk a  J. P.,  bytem Šumperk bude J.K.,  bytem  
Šumperk. 
Ostatní text usnesení ZM č. 215/11 ze dne 14.4.2011 zůstává nezměněn. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1068/11 MJP – zrušení části usnesení RM č. 708/11 – výstavba „Za Hniličkou“ 

ruší 
usnesení RM č. 708/11 ze dne 7.4.2011 v části schváleného uzavření dodatku ke 
Smlouvě o závazcích investorů výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici ze dne 1.7.2010 
označenou jako obch 0041/2010/Vr ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2010, 
kterým dojde k rozšíření účastníků na straně „druhého účastníka“ o M. P.,  bytem  
Innsbruck 6020. Uzavření dodatku ke Smlouvě s právem  
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provést stavbu Obch/0044/2010/Vr ze dne 1.7.2010  dle usnesení č. 708/11 ze 
dne 7.4.2011  nadále zůstává v platnosti s tím, že uzavření dodatku ke smlouvě 
Obch/0041/2010/Vr ze dne 1.7.2010 bude schváleno zastupitelstvem města jako 
změna usnesení ZM.  
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1069/11 MJP – změna usnesení ZM č. 1629/10, 1690/10 a 1898/10 – výstavba „Za 
Hniličkou“ 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22.4.2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1690/10 ze dne 17.6.2010 a usnesení ZM č. 1898/10, spočívající v k rozšíření 
účastníků na straně „druhého účastníka“ o M. P.,  bytem  Innsbruck 6020. 
Další podmínky usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22.4.2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1690/10 ze dne 17.6.2010 a usnesení ZM č. 1898/10 ze dne 14.10.2010 
zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1070/11 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem majetkového 
vypořádání pozemku pod komunikací, or. ul. Muchova 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod komunikací při ul. Muchově, a to formou směnné smlouvy s 
finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 

00303461, bude převedena do vlastnictví M. P.,  bytem Šumperk, část 
pozemku p. č. 556/115 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Šumperk  

- z vlastnictví M. P.,  bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ  00303461, část pozemku 
p. č. 556/116 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Šumperk 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků i správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou 
       Termín: 17.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 



RM 17 – 02.06.2011 

 
9 

1071/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk   

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.11.2005 do 26.11.2005 dle usnesení rady města č.4110/05 ze 
dne 10.11.2005 a od 8.2.2010 do 24.2.2010 dle usnesení rady města č. 4867/10 
ze dne 4.2.2010  a podle usnesení zastupitelstva města č. 1480/05 ze dne 
15.12.2005, č. 876/08 ze dne 11.9.2008 a č. 1582/10 ze dne 22.4.2010, kterými 
byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře 
348 m2, části p.p.č. 1431/6 o výměře 77 m2 a části p.p.č. 1431/5 o výměře 4 m2, 
dle GP p.p.č. 1431/10 o výměře 352 m2 a p.p.č. 1431/13 o výměře 77 m2 vše v 
k.ú. Šumperk, včetně zděné zídky na nově označeném pozemku p.č. 1431/10 v 
k.ú. Šumperk   za těchto podmínek:  
- účel prodeje: část p.p.č. 1431/3 a část p.p.č. 1431/10 o výměře celkem 37 m2 

je zastavěna přístavbou k objektu na st.p.č. 695/4 v k.ú. Šumperk,  dále 
pozemky sloužící jako zahrada 

- kupující: I. T.,  bytem   Šumperk a  I. T.,  bytem Šumperk, každému do 
vlastnictví v podílu 1/2 

- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0015/2006/Vr ve 
znění dodatku č. 1 u zastavěné části pozemku 500,--Kč/m2, nezastavěná část 
pozemku 300,--Kč/m2 a smlouvy obch/0038/2010/Vr ....300,--Kč/m2 

- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 100,--Kč/m2 vztahující se    
k části  p.p.č. 1431/10 o výměře 118 m2, tj. sleva z kupní ceny ve výši    
11.800,--Kč za provedenou opravu zídky 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán násobkem kupní ceny  a výměry předmětu prodeje 
pozemků s ohledem na zastavěnou a nezastavěnou část pozemku 

- kupující uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín: 09.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1072/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk   

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem  od 8.2.2010 do 24.2.2010 dle usnesení rady města č. 4867/10 ze dne 
4.2.2010  a podle usnesení zastupitelstva města č.  1582/10 ze dne 22.4.2010, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 1431/10 o 
výměře 113 m2, části p.p.č. 1431/5 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 3151 o výměře   
8 m2, dle GP p.p.č. 1431/14 o výměře 122 m2 vše   v k.ú. Šumperk, včetně zděné 
zídky na nově označeném pozemku p.č. 1431/14 v k.ú. Šumperk   za těchto 
podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: P. a  J. M.,  oba bytem Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0038/2010/Vr 

300,--Kč/m2 
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- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 100,--Kč/m2 vztahující se     
k části  p.p.č. 1431/14 o výměře 122 m2, tj. sleva z kupní ceny ve výši    
12.200,--Kč za provedenou opravu zídky 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán  násobkem kupní ceny  a výměry předmětu prodeje 

- kupující uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1073/11 MJP – realizace smlouvy o budoucím věcném břemeni – právo průchodu 
přes p.p.č. 3151 v k.ú. Šumperk   

schvaluje 
zřídit pro vlastníka objektu s čp. 558  na st.p.č. 697v obci a k.ú. Šumperk, tj. P.  a  
J. M., oba bytem Šumperk, jako oprávněné z věcného břemene, věcné břemeno 
spočívající v právu průchodu přes pozemek p.č. 3151 v k.ú. Šumperk, který je  ve 
vlastnictví města Šumperka.  Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 0030346. Podpisem smlouvy dojde k 
realizaci smlouvy o budoucím věcném břemeni, která byla uzavřena v souladu s 
usnesením RM č. 5039/10 ze dne 25.3.2010 a byla označena jako 
VBb0022/2010/Vr. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1074/11 MJP – prodej části st.p.č. 1738/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul.             
U Sanatoria  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.1.2011 do 25.1.2011 dle usnesení rady města č. 217/10 ze dne 
30.12.2010 a od 22.3.2011 do 7.4.2011 dle usnesení rady města č. 609/11 ze dne 
17.3.2011, schválit prodej   části st.p.č. 1738/2  o výměře 324 m2, části  p.p.č. 
1992/6 o výměře 315 m2,   části  p.p.č. 1995/2 o výměře 7 m2, části p.p.č. 2304 o 
výměře 6 m2 a část st.p.č. 1739/2 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP 
st.p.č. 1738/2 o výměře 324 m2, p.p.č. 1992/6 o výměře, p.p.č. 1992/18 o výměře 
52 m2, p.p.č. 1992/19 o výměře 53 m2, p.p.č. 1992/20 o výměře 52 m2, p.p.č. 
1992/21 o výměře 55 m2, p.p.č. 1992/22 o výměře 54 m2 a p.p.č. 1992/23 o 
výměře 110 m2 vše v k.ú. Šumperk  vše  v k.ú. Šumperk   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: vstupy do domu a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
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- kupující: P. a M. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2, 

p.p.č. 1999/18 a p.p.č. 1992/22, bytem  Šumperk, J. J., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2, bytem Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, J. M.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 1738/2 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/20, bytem Šumperk, M. O., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/14 na st.p.č. 1738/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1992/20, bytem Bludov, PSČ 789 61, J. R.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1738/2 a  p.p.č. 1992/21, bytem  Šumperk, R. Ř. spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a p.p.č. 1992/23, R. a M. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a p.p.č. 1992/6 a B. T., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a p.p.č. 1992/19, všichni 
bytem Šumperk 

- kupující st.p.č. 1738/2 společně s prodejem pozemku sjednají s městem 
Šumperk bezúplatné  věcné břemeno spočívající v uložení vedení VO a 
umístění dopravní značky, věcné břemeno bude  zaměřeno geometrickým 
plánem na náklady oprávněného z věcného břemene  

- prodávající uznává, z důvodu vyznačení a zápisu věcného břemene vedení 
veřejného osvětlení a umístění  sloupu veřejného osvětlení,   slevu z kupní 
ceny ve výši 520,--Kč, která se váže k vlastníkovi bytové jednotky 

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

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

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1075/11 MJP – prodej části st.p.č. 1738/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul.             
U Sanatoria  

nedoporučuje ZM 
schválit slevu z kupní ceny z důvodu omezeného užívání pozemku v důsledku 
navazující nemovitosti garáže na pozemky, které jsou předmětem prodeje z 
vlastnictví města do vlastnictví třetích osob. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1076/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1947 a dalších v k.ú. Šumperk, 
or. bývalá dolní kasárna 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006 do 5.1.2006  dle usnesení rady města č.181/6 ze dne 
7.12.2006 a od 2.9.2008 do 18.9.2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze dne 
28.8.2008  a podle  usnesení zastupitelstva města č. 129/07 ze  dne  25.1.2007, č.  
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790/08 ze dne 19.6.2008 a č. 913/08 ze dne 23.10.2008, kterými byl vydán příslib 
prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře cca 628 m2, včetně 
zpevněné plochy, st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, která vznikla zaměřením 
schodiště k objektu na st.p.č. 724/6 z p.p.č. 1947/6 a část st.p.č. 465/2 o výměře 
cca 50 m2  vše   v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje:  p.p.č. 1947/6 - zázemí k budově na st.p.č. 724/3 a schodiště 

k  objektu na st.p.č. 724/6 v k.ú. Šumperk 
                           st.p.č. 765/2  - parkovací místa  

- kupující: Z. K.,  bytem  Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0025/2007/Vr ve 

znění dodatku č. 1 a 2 u p.p.č. 1947/6 .......... 300,--Kč/m2, st.p.č. 765/2 
...........500,--Kč/m2, zpevněná plocha za kupní cenu celkem 39.655,--Kč 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán po předložení geometrického plánu, kterým bude předmět 
prodeje upřesněn a násobkem kupní ceny u jednotlivých pozemků 

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- společně s převodem vlastnického práva bude sjednáno úplatné věcné 
břemeno s jednorázovou úhradou 1.000,--Kč 

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1077/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1947 a dalších v k.ú. Šumperk, 
or. bývalá dolní kasárna 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu uložení vedení a sloupů veřejného 
osvětlení na  p.p.č. 1947/6 a  st.p.č. 765/2 vše  v k.ú. Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro oprávněného z věcného břemene město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 0030346. Povinným z věcného břemene je Z. K.,  
bytem Šumperk,  budoucí vlastník dotčených pozemků.  
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné  s jednorázovou úhradou 1.000,--Kč 
- výše úhrady za věcné břemeno bude poukázána na účet povinného z věcného 

břemene do 15 dnů ode dne obdržení kupní ceny za prodej části p.p.č. 1947/6 
a části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk 

- věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodeje části   p.p.č. 1947/6 a  části 

st.p.č. 765/2 vše  v k.ú. Šumperk  
- náklady s vyznačením věcného břemene budou hrazeny oprávněným              

z věcného břemene 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1078/11 MJP – prodej části st.p.č. 188/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
domy na ul. 17. listopadu  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.2.2011 do 24.2.2011 dle usnesení rady města č. 365/11 ze dne 
3.2.2011 schválit prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 3187/2 o 
výměře 82 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k objektu na st.p.č. 188/4 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující: M. H., M. K. a P. Ř., všichni bytem Šumperk, J. S.,  bytem 

Postřelmůvek, PSČ 789 01 a M. U.,  bytem Postřelmov, PSČ 789 69, všichni 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 

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

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis  
- vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a  náklady spojené s            

vyhotovením geometrického plánu, každý kupující  v podílu 1/6  celkových 
nákladů 

        Termín: 09.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1079/11 MJP – prodej části st.p.č. 188/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
domy na ul. 17. listopadu  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.2.2011 do 24.2.2011 dle usnesení rady města č. 365/11 ze dne 
3.2.2011 schválit prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 3187/1 o 
výměře 337 m2  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje:  zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujícího 
- kupní cena 250,--Kč/m2 
- kupující:  A. J.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a  náklady spojené s   
vyhotovením geometrického plánu ve výši  1/6  celkových nákladů 

- kupující bere na vědomí, že na části p.p.č. 3187/1 bude sjednáno věcné 
břemeno průchodu a průjezdu  pro vlastníky nemovitosti – objektu na st.p.č. 
188/3 a st.p.č. 188/2 a části st.p.č. 188/3, dle GP p.p.č. 3187/2, vše v k.ú. 
Šumperk 

- kupující je povinen strpět zapsané věcné břemeno průchodu a průjezdu  pro 
vlastníka objekt s č.p. 413 a 1328 a vlastníka st.p.č. 188/1, st.p.č. 1496 a st.p.č. 
3418, vše v k.ú. Šumperk  
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- vlastnické právo k p.p.č. 3187/1 bude převedeno po zapsání vlastnického 

práva a věcného břemene pro vlastníky nově označeného p.p.č. 3187/1 v k.ú. 
Šumperk  

- věcné břemeno vstupu, vjezdu a parkování vozidel ve prospěch oprávněného 
města Šumperk, jako vlastníka  nemovitostí na st.p.č. 188/3 a 188/2, vše v k.ú. 
Šumperk  bude sjednáno společně s kupní smlouvou jako věcné břemeno 
bezúplatné na dobu neurčitou, přičemž náklady na vyznačení věcného 
břemene budou hrazeny oprávněným z věcného  břemene  

 
        Termín: 09.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1080/11 MJP – prodej části st.p.č. 188/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
domy na ul. 17. listopadu  

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu přes st.p.č. 188/3, 
dle GP p.p.č. 3187/1 vše v k.ú. Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. 
Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka nemovitostí st.p.č. 690/5, p.p.č. 1291/1 
a části st.p.č. 188/3, dle GP p.p.č. 3187/2 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněnými z věcného břemene  je  A. J.,  bytem  Šumperk, M. H., M. K. a P. Ř.,  
všichni bytem Šumperk, J. S.,  bytem Postřelmůvek, PSČ 789 01 a M. U., bytem 
Postřelmov,   PSČ 789 69. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou pro  oprávněné 

vlastníky p.p.č. 3187/2......  3.000,--Kč včetně DPH  a pro oprávněného 
vlastníka st.p.č. 690/5 a p.p.č. 1291/1..... 1.500,--Kč včetně DPH s úhradou do 
30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného  břemene 

- oprávnění z věcného břemene budou udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene na své náklady, společně s dalšími oprávněnými z věcného břemene  

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodeje části st.p.č. 188/3 v k.ú. 
Šumperk 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1081/11 MJP – prodej části st.p.č. 188/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
domy na ul. 17. listopadu  

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu, průjezdu  a parkování 
vozidel přes st.p.č. 188/3, dle GP p.p.č. 3187/1, vše  v k.ú. Šumperk. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro   vlastníka nemovitostí objektů na st.p.č. 188/2 a st.p.č. 
188/3  vše v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je  A. J.,  bytem 
Šumperk,  budoucí vlastník p.p.č. 3187/1 v k.ú. Šumperk,  oprávněným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346. 
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatné na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodeje části st.p.č. 188/3, dle GP 

p.p.č. 3187/1, vše  v k.ú. Šumperk 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1082/11 MJP – prodej části st.p.č. 188/3 a dalších v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za 
domy na ul. 17. listopadu  

doporučuje ZM 
neschválit prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk A. P.,  bytem Šumperk, 
z důvodu prodeje vlastníkovi sousedních nemovitostí s tím, že město, jako vlastník 
domu na st.p.č. 1326/5 v k.ú. Šumperk, bude mít právo vjezdu a parkování 
v rozsahu vymezeném geometrickým plánem sjednáno věcným břemenem se 
zápisem v katastru. 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1083/11 MJP – stanovení kupní ceny u spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1670/1 a 
spoluvlastnického podílu na st.p.č. 536, vše v k.ú. Šumperk, or. pod domem 
Krapkova 2 a Vančurova 5, Šumperk 

doporučuje ZM 
doplnit usnesení ZM č. 157/11 ze dne 10.3.2011, kterým byly schváleny kupní 
ceny pro rok 2011 o prodloužení data platnosti kupní ceny 105,--Kč/m2 u prodeje 
spoluvlastnického podílu 1399/10000 na st.p.č. 1670/1 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 3331/10000 na  st.p.č. 536, vše v k.ú. Šumperk, z důvodu řešení 
dědického řízení. Kupní cena 105,--Kč/m2 u shora citovaných podílů platí nejdéle 
do 31.12.2011.   Dále zůstává usnesení ZM č. 157/11 beze změn. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1084/11 MJP – stanovení kupní ceny u spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1670/1 a 
spoluvlastnického podílu na st.p.č. 536, vše v k.ú. Šumperk, or. pod domem 
Krapkova 2 a Vančurova 5, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu a doplnění usnesení ZM č. 161/11 ze dne 10.3.2011, kterým byl 
schválen prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v 
k.ú. Šumperk spočívající ve změně stanovení podmínky podpisu kupní smlouvy a 
úhrady kupní ceny z data 31.8.2011 na nově stanovený termín 31.12.2011 a dále 
v doplnění podmínky:  
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- kupní smlouva bude uzavřena s kupující po předložení podepsaného 

prohlášení o vzdání se předkupního práva  spoluvlastníků st.p.č. 536 v k.ú. 
Šumperk, které bude předloženo nejpozději  do 30.11.2011.  

Dále zůstává usnesení ZM č. 161/11 beze změny. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1085/11 MJP – prodej st.p.č. 5254 v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.4.2011 do 27.4.2011 dle usnesení rady města č. 684/11 ze dne 
7.4.2011 schválit prodej st.p.č. 5254 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:  
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 1.725,--Kč/m2 
- kupující: M. H.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva  
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1086/11 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na 
pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“ – změna způsobu pojištění  

ruší 
usnesení rady města č. 821/11 ze dne 28.4.2011 z důvodu přijetí nového 
usnesení.  
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1087/11 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na 
pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“ – změna způsobu pojištění  

schvaluje 
pojistit u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se 
sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617, budovu bez čp/če – 
objekt lesního hospodářství stojící na pozemku st.p.č. 151, tzv. chata „Kikanka“ 
v k.ú. Hraběšice. Pojistná částka činí 500.000,--Kč. Maximální výše pojistného činí 
400,--Kč/rok.  Pojistná doba 10 let od 1.6.2011 do 31.5.2020.   
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1088/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -  „Parkovací 
dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, NTL plynovod - přeložka“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního plynovodního NTL vedení p řes pozemek p.č. 
274/1 v k.,ú. Dolní Temenice, v rámci stavební akce „Parkovací dům při ul. Finské, 
Šumperk – Temenice, NTL plynovod – přeložka“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  
PSČ 702 72, IČ  27768961. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku za úplatné 

věcné břemeno ve výši 500,--Kč včetně DPH do 15 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

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

 
        Termín: 31.08.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1089/11 MJP – smlouva  o zřízení práva provést stavbu „Parkovací dům při ul. 
Finské, Šumperk – Temenice, NTL plynovod - přeložka“ 

schvaluje  
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 274/1 v k.ú. Dolní Temenice  
zřídí pro stavebníka právo provést stavbu „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk 
– Temenice, NTL plynovod - přeložka“, spočívající v provedení přeložky zemního 
NTL plynovodního vedení přes pozemek p.č. 274/1 v k.ú. Šumperk. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,  
PSČ 702 72, IČ  27768961. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky vydané ke stavbě PMŠ, a.s.,               

a odborem RÚI MěÚ Šumperk  
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.03.2013 
 

       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1090/11 MJP – žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny  

doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0023/2011 uzavřené dne 
16.2.2011 mezi městem Šumperk a H. H.,  bytem Šumperk. Účelem uzavření 
dodatku je  prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny dané čl. III. kupní smlouvy tak, 
že nová lhůta splatnosti je 180 dnů ode dne  uzavření kupní smlouvy.  Kupující 
nemá nárok na slevu 5% z kupní ceny.  
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1091/11 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem st.p.č. 188/4 
v k.ú. Šumperk, pozemek pod domem 17. listopadu 7 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 13.9.2010 do 29.9.2010 dle usnesení rady města č. 
5717/10 ze dne 9.9.2010, schválit prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 
2432/10000 na pozemku pod domem  st.p.č. 188/4 o výměře 152 m2 za těchto 
podmínek:  
- kupující:  M. K.,  bytem Šumperk 
- kupní cena 105,--Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, budova a pozemek jiného 

vlastníka 
- úhrada  kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1092/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojky IS 
pro RD na p.p.č. 701/22, or. lokalita při ul. Francouzské v Temenici 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy přípojek vodovodní, plynovodní, splaškové a dešťové 
kanalizace přes pozemek p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice, v předpokládané 
celkové délce 19 bm, v rámci stavební akce „Novostavba rodinného domu, 
Šumperk, parc.č. 701/22“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
R. H.,  bytem Šumperk. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na úplatné věcné 

břemeno  ve výši  760,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením 
RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

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

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

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

 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1093/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – přípojky IS pro RD na p.p.č. 
701/22, or. lokalita při ul. Francouzské v Temenici 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník pozemku p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést stavbu, spočívající v uložení přípojek vodovodní, plynovodní, 
splaškové a dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice, 
v předpokládané celkové délce 19 bm, v rámci stavební akce „Novostavba 
rodinného domu, Šumperk, parc.č. 701/22“. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
R. H.,  bytem  Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky PMŠ,  a.s., a odboru RÚI MěÚ 

Šumperk 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 
 

       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1094/11 MJP – vývěsní skříňky 

ruší 
usnesení RM č. 791/11 ze dne 28.4.2011, kterým bylo schváleno zveřejnit záměr 
města vypůjčit část pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk, pod vývěsní skříňkou pro 
poskytování informací veřejnosti v oblasti CO, z důvodu jiného řešení způsobu 
přenechání vývěsní skříňky do užívání. 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1095/11 MJP – vývěsní skříňky 

ruší 
usnesení RM č. 792/11 ze dne 28.4.2011, kterým bylo schváleno zveřejnit záměr 
města vypůjčit část pozemku p.č. 1354/11 v k.ú. Šumperk, pod vývěsní skříňkou 
pro poskytování informací veřejnosti v oblasti CO, z důvodu jiného řešení způsobu 
přenechání vývěsní skříňky do užívání. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1096/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
výpůjčku části pozemku p.č. 1405/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 
Čsl. Armády v Šumperku). 
Vypůjčitel: Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 

Šumperk, IČ 25875906 
Účel výpůjčky: pozemek pod vývěsní skříňkou pro propagaci kulturních akcí. 
Doba výpůjčky:  neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 

ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky výhradně na 
vlastní náklady, po skončení výpůjčky vypůjčitel uvede 
pozemek do původního stavu 

 
      Termín: 31.08.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

1097/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
výpůjčku části pozemku p.č. 262/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 
J. z Poděbrad v Šumperku). 
Vypůjčitel:  Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 

Šumperk, IČ 25875906 
Účel výpůjčky: pozemek pod vývěsní skříňkou pro propagaci kulturních akcí. 
Doba výpůjčky: neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 

ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky výhradně na 
vlastní náklady, po skončení výpůjčky vypůjčitel uvede 
pozemek do původního stavu 

 
      Termín: 31.08.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

         
 



RM 17 – 02.06.2011 

 
21 

1098/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 2275/2 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Jánošíkova v Šumperku) 
Nájemce:  ČSSD - Okresní výkonný výbor Šumperk, se sídlem Lidická 

2567/56, Šumperk, IČ 00409171 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání 

max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

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

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené 
části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení 
nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 

 
      Termín: 31.08.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

1099/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 481/5 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 
Langrově v Šumperku) 
Nájemce:  ČSSD – Okresní výkonný výbor Šumperk, se sídlem Lidická 

2567/56, Šumperk, IČ 00409171 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání 

max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

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

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené 
části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení 
nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 
 
    Termín: 31.08.2011 
    Zodpovídá: Ing. Répalová 

1100/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje      
pronájem části pozemku p.č. 1405/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. při 
ul. Čsl. armády v Šumperku). 
Nájemce:  DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 

236/15, Šumperk, IČ 25871706 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání 

max. 3 roky 
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Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené 
části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení 
nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 

 
     Termín: 31.08.2011 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 

         

1101/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 231/3 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 
J. z Poděbrad v Šumperku). 
Nájemce:  DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 

236/15, Šumperk, IČ 25871706 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání 

max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

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

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené 
části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení 
nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 

 
     Termín: 31.08.2011 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 

         

1102/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 390/1 o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. Husovo nám. v Šumperku). 
Účel výpůjčky: pozemek pod vývěsní skříňkou pro umístění propagačních 

materiálů SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU 
v Šumperku 

Doba výpůjčky:  neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, 
ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 
výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět údržbu a opravy skříňky výhradně na    
vlastní náklady a po skončení výpůjčky vypůjčitel uvede 
pozemek do původního stavu 

 
     Termín: 30.06.2011 
     Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1103/11 MJP – vývěsní skříňky 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 390/1 o výměře cca 1,5 m2 
v k.ú. Šumperk (or. Husovo nám. v Šumperku). 
Účel nájmu:  pronájem pozemku pod vývěsní skříňkou stávajícímu uživateli 
Nájemné:   1.000,--Kč/rok, úhrada nájemného zpětně za dobu užívání 

max. 3 roky 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

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

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a opravy skříňky a dotčené 
části pozemku výhradně na vlastní náklady, po skončení 
nájmu nájemce uvede pozemek do původního stavu 

 
     Termín: 30.06.2011 
     Zodpovídá: Ing. Répalová  
                                        

1104/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v budově 28. října 1280/1, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu 28.října 1280/1 
v Šumperku, a to celé II. NP, v I. NP místnosti označené K 114 a ŠK 115 a ve III. 
NP místnost  označenou K 307. Celková podlahová plocha 762,48 m². 
Účel nájmu:  kancelářské prostory 
Doba nájmu:  určitá, předpokládaný počátek nájmu 1.10.2011, ukončení 

nájmu  28.2.2013, výpovědní lhůta 1 měsíc   
Nájemné:   556.77,--Kč/rok/celek 
   v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH  
Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody , elektrická energie, vytápění  

pronajatých prostor, TUV - celková výše záloh cca 350.000,--   
   Kč/rok 
Ostatní:      nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajatých  

nebytových prostor v rozsahu nutném pro provedení sond  
v podlahách kanceláří nebo chodby                 

 
       Termín: 06.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1105/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 1+3 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží v objektu Základní školy, Vrchlického 22, Šumperk na ulici 
Vrchlického 1846/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a PONTIS, 
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o.p.s., se sídlem Temenická 5, Šumperk, IČ 25843907,  jako nájemcem na straně 
druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1. 7. 2011  do 30. 6. 2014 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs. 

 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1106/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
Dodání a montáž stropních operačních světel na centrální operační sály 
v pavilonu C“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – Dodání a montáž stropních 
operačních světel na centrální operační sály v pavilonu C“ vyloučit firmy: 
- HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 7, Brno, PSČ 602 

00, IČ 25564935 
- CHEIRÓN a.s., se sídlem Ulrychova 2260/13, Praha, PSČ 162 00, IČ 

27094987    
       Termín: 15.06.2011 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
            

1107/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk  
– Dodání a montáž stropních operačních světel na centrální operační sály 
v pavilonu C“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – 
Dodání a montáž stropních operačních světel na centrální operační sály 
v pavilonu C“ zhotovitelem akce firmu Fénix Brno, spol. s r.o., se sídlem Vackova 
79, Brno, PSČ 612 00, IČ 44961863. Nabídková cena je 1.043.918,70 Kč včetně 
DPH. 
       Termín: 15.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1108/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Denisova 2, Šumperk 
– výměna oken a vstupních vchodových dveří“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Denisova 2, Šumperk – 
výměna oken a vstupních vchodových dveří“ zhotovitelem akce firmu HM – okna a 
dveře, s.r.o., se sídlem Tyršova 1133/2, 787 01 Šumperk. Nabídková cena je 
184.756,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 15.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1109/11 MJP – nájem jižního a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora 
Domem kultury Šumperk, s.r.o. – žádost nájemce o souhlas s podnájmem  

souhlasí 
dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 s podnájmem části nebytových prostor pronajatých budov, a to 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a budovy bez č.p./č.e. 
obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk (or. jižní křídlo a jižní 
část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) – kancelář č. 8 
v prvním patře v jižním křídle Pavlínina dvora, podnájemcem Petrou Šafářovou, IČ 
76197077, místo podnikání Dlouhomilov 61, PSČ 789 76. V podnajatých 
prostorech bude provozována činnost v souladu s živnostenským oprávněním 
podnájemce.  
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1110/11 MJP – prodej st.p.č. 954/2, pozemek mezi domy B. Němcové 4 a 6 

ruší  
usnesení RM č. 3236/09 ze dne 5.2.2009, kterým byl zveřejněn záměr města 
prodat pozemek st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 z důvodu rozhodnutí ponechat 
pozemek v majetku města. 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1111/11 MJP – žádost  R. L.  o prodej lůžkovin 

schvaluje 
prodej 80 kusů lůžkovin (polštář + přikrývka), 157 kusů povlečení a 228 kusů 
prostěradel za těchto podmínek 
- kupující:  R. L.,  bytem  Šumperk 
- kupní cena předmětu prodeje: 70.000,--Kč včetně DPH 
- úhrada kupní ceny ve dvou splátkách:  

1) část kupní ceny ve výši 40.000,--Kč do 30.6.2011, před předáním předmětu 
prodeje 
2) část kupní ceny ve výši 30.000,--Kč do 30.9.2011 

- kupující uhradí ze svého náklady spojené s odvozem p ředmětu prodeje   
- v případě nezaplacení celé kupní ceny je kupující povinen vrátit předmět 

prodeje a uhradit prodávajícímu poplatek za amortizaci předmětu prodeje ve 
výši  10% z kupní ceny 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1112/11 MJP – pověření starosty k podpisu notářského zápisu ohledně odvolání a 
volby členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 

pověřuje 
starostu města k podpisu notářského zápisu, jehož předmětem je odvolání a volba 
nových členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. dle usnesení rady 
města č.  347/11, 348/11 a 349/11  ze dne 3.2.2011 a usnesení rady města č. 
800/11 a 801/11 ze dne 28.4.2011.  
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1113/11 MJP – prodej části p.p.č. 362/2 v k.ú. Dolní Temenice, pozemek u bývalé 
čerpací stanice LPG směrem na Bratrušov 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města 805/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit prodej části p.p.č. 362/2 o výměře 7 932 m2, geometrickým 
plánem č. 793-91/2011 ze dne 30.5.2011 označené jako p.p.č. 362/2, v k. ú. Dolní 
Temenice včetně všech součástí a příslušenství a zbytků staveb za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje:  v souladu s územním plánem, rekreační plocha – sportovní  

zařízení 
- kupující: S. a L. V.,  oba bytem  Šumperk 
- kupní cena: 85.000,--Kč k celku  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující si na vlastní náklady zajistí přístup k pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Dolní 

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

v podobě pozůstatků staveb a materiálu, které budou odstraněny na náklady 
kupujícího nejpozději do 31.5.2012. V případě nedodržení tohoto termínu 
uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,--Kč. 

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

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

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

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1114/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 806/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

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

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

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

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 16/8 na 
pozemek p.č. 16/1 a st.p.č. 187 vše v k.ú. Horní Temenice 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1115/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a 
průjezdu přes pozemek p.č. 16/8 na pozemky p.č. 16/1 a st.p.č. 187 vše v k.ú. 
Horní Temenice  
Oprávnění z věcného břemene: vlastníci pozemků p.č. 16/2 a st.p.č. 187 vše v k.ú. 
Horní Temenice, tj.  P. a S. K.,  oba bytem Šumperk 
Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude součástí směnné smlouvy, jejíž 

předmětem bude směna pozemku p. č. 16/8 v k.ú. Horní Temenice ve 
společném jmění manželů K. za pozemek p.č. 16/4 v k.ú. Horní Temenice ve 
vlastnictví města Šumperka 

 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1116/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 807/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

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

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

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

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a správy dešťové kanalizace přes pozemky p.č. 
49/1 a p.č. 1184/6 vše v k.ú. Horní Temenice 

- město Šumperk bere na vědomí, že pozemky p.č. 1275/32 a p.č. 49/2 v k.ú. 
Horní Temenice jsou zatíženy věcným břemenem spočívajícím v právu 
umístění vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 

- směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního 
váznoucího na pozemcích p.č. 1275/32 a p.č. 49/2 v k.ú. Horní Temenice 
z katastru nemovitostí 

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

1117/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a 
správy dešťové kanalizace přes pozemky p.č. 49/1 a p.č. 1184/6, vše v k.ú. Horní 
Temenice.  
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Oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 
Povinní z věcného břemene: J. N., bytem  Šumperk, a R. N.,  bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude součástí směnné smlouvy, jejíž 

předmětem bude směna pozemků p. č. 1275/32 a p.č. 49/2 v k.ú. Horní 
Temenice v podílovém spoluvlastnictví J. a  R. N.,  za pozemek p.č. 1184/6 
v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví města Šumperka 

 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

     

1118/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 810/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

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

- ze společného jmění manželů  J. a V. Š.,  bytem Šumperk, bude převeden do 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, pozemek p. č. 1377/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Horní Temenice  

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

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1119/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
21/Vk/HT uzavřené mezi městem Šumperk a  J. a V. Š.,  oba bytem Šumperk, 
v případě uzavření směnné smlouvy mezi výše uvedenými účastníky, jejíž 
předmětem bude směna pozemku p. č. 1184/9  v k.ú. Horní Temenice ve 
společném jmění manželů  J. a V. Š.  za pozemek p. č. 1377/4 v k.ú. Horní 
Temenice ve vlastnictví města Šumperka. Vyplacená záloha ve výši 1.200,--Kč dle 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 21/Vk/HT bude započtena do finančního 
vyrovnání pozemků v rámci směnné smlouvy. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1120/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města 812/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit prodej p.p.č. 922/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Temenice za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- kupující: M. K.,  bytem  Šumperk 
- kupní cena: 120,--Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1121/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města 813/11 ze dne 
28. 4. 2011 schválit prodej pozemku p.č. 1184/13 o výměře 19 m2 v k. ú. Horní 
Temenice za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- kupující: B. V.,  bytem  Šumperk 
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- kupní cena: 120,--č/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1122/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
schválit realizaci příslibu odkoupení části pozemku p. č. 46 v k. ú. Horní Temenice, 
geometrickým plánem č. 758-600/2008 označené jako p.p.č. 1275/28 o výměře  
11 m2 a geometrickým plánem č. 817-590/2010 označené jako p.p.č. 1377/7 o 
výměře 85 m2 vše v k.ú. Horní Temenice , za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: M. a G. H.,  oba bytem Šumperk  
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena:  120,--Kč/m2, tj. 11.520,--Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 5.100,--Kč, doplatek kupní ceny 

ve výši 6.420,--Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

- náklady na vyhotovení geometrických plánů na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo kupující město Šumperk 
 

       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

1123/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
2/Vk/HT, ve které se F.  H., bytem Šumperk, zavázal prodat městu Šumperk část 
pozemku p.č. 14/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace 
stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka v Temenici v Šumperku“. 
Důvodem ukončení je nerealizace uvedené stavby na předmětném pozemku. 
Vyplacená záloha ve výši 1.200,--Kč bude městu Šumperk vrácena do 14 dnů ode 
dne uzavření dohody o ukončení předmětné smlouvy. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1124/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
3/Vk/HT, ve které se V. a  A. N., oba bytem Šumperk, zavázali prodat městu 
Šumperk část pozemku st.p.č. 197 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Dolní Temenice za 
účelem realizace stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka 
v Temenici v Šumperku“. Důvodem ukončení je nerealizace uvedené stavby na 
předmětném pozemku. Vyplacená záloha ve výši 300,--Kč bude městu Šumperk 
vrácena do 14 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení předmětné smlouvy. 
 
       Termín: 09.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1125/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 5, 11 a 13 
Šumperk – výměna oken a dveří“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Gagarinova 5, 11 a 13, Šumperk – 

výměna oken a 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., se sídlem Nemocniční 
734/13, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25391941 
AKTOS OKNA, s.r.o., se sídlem Petrov 137, Sobotín, PSČ 788 16,  IČ 
25823515 
SULKO s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, Zábřeh,               
PSČ 789 01, IČ 47976969 
       Termín: 15.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1126/11 MJP - bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
A. L.,  nájemcem obecního bytu č. 19 v Šumperku na ulici Jeremenkově   a  L. a 
K. B. , nájemci  bytu č. 62 v Šumperku na ulici Čsl. armády.  

 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1127/11 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 19 v Šumperku na ulici Jeremenkově 
405/19 s A. L., bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 62 v Šumperku na Čsl. 
armády 445/22 mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a A. L.,  bytem Šumperk,  
jako nájemcem na straně druhé, a to za  podmínek:  NS na dobu  neurčitou,  
nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1128/11 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 62 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 
s L. a K. B.,  bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Šumperku na ulici 
Jeremenkově 405/19 mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a L. a K. B.,  oba 
bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na 
dobu  neurčitou,  nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1129/11 MJP – změna usnesení RM č. 782/11 – výpůjčka části p.p.č. 387/3 v k.ú. 
Šumperk, or. park nad Slovanskou 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 782/11 ze dne 28.4.2011, kterým byla schválena výpůjčka 
části p.p.č. 387/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk   D.  K.  
Doba výpůjčky bude změněna z termínu do 31.7. 2011 na termín do 31.8.2011 a 
ustanovení týkající se smluvní pokuty „v případě nesplnění podmínek výpůjčky 
uhradí vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč“ bude nahrazeno textem 
„v případě, že dojde k sesuvu svahu v důsledku nezajištění jeho stability a 
vypůjčitel neuvede předmět výpůjčky do původního stavu do vydání kolaudačního 
souhlasu ke stavbě „Bytový dům na st.p.č. 91/1 v k.ú. Šumperk“, je povinen 
zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, a to do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty“. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 



RM 17 – 02.06.2011 

 
34 

1130/11 MJP – stavební úpravy objektu Gen. Svobody 68, uzavření dodatku č. 1         
k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0004/2011 ze dne 18.4.2011 na 
akci „Stavební úpravy objektu Gen. Svobody 68, Šumperk“ uzav řené s firmou 
SAN-JV s.r.o.,  se sídlem  Lidická 2567/56, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 64618951, 
na provedení změn do maximální částky 453.000,--Kč včetně DPH. Cena díla se 
zvýší na celkovou částku 4.425.901,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1131/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22 – demontáž 
stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu 
s větší nosností“ 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 484/11 ze dne 24.2.2011, kterým byl schválen plán oprav 
a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2011.  
Změna spočívá ve zrušení akce: 
- ČSA 22 – výměna motorů u 2 výtahů finanční částka    500.000,--Kč 
a rozšíření plánu oprav o akci: 
- ČSA 22 – výměna velkého výtahu   finanční částka 1.800.000,--Kč 

(osobní výtah s větší nosností) 
 
       Termín: 02.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1132/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22 – demontáž 
stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu 
s větší nosností“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22, Šumperk – demontáž 

stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu s větší 
nosností“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Ing. Eva Zatloukalová, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf 
Krňávek, Pavel Hegedüs 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254 
CENOK – výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory, 
PSČ 709 00, IČ 25840363 
Servis výtahů, s.r.o., se sídlem U Hřbitova 1109/24, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 
25209108 
 
       Termín: 15.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1133/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „ČSA 22 – demontáž 
stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu 
s větší nosností“ 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 částku 1.300.000,-- 
Kč do rozpočtu odboru MJP na dofinancování akce „ČSA 22, Šumperk – 
demontáž stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu 
s větší nosností“. 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1134/11 MJP – příspěvek z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém 
kraji“ v roce 2011 na akci „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy 
severního křídla“ 

schvaluje 
přijetí finančního příspěvku z programu „Obnova kulturních památek 
v Olomouckém kraji“ v roce 2011 v celkové výši 300.000,--Kč (slovy: třistatisíc 
korun českých) na akci „Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního 
křídla“ a současně pověřuje starostu města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože 
k podpisu „Smlouvy o poskytnutí dotace“. 
Poskytovatel finančních prostředků: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1135/11 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2010 

bere na vědomí 
zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2010. 
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1136/11 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2010 a plán na rok 
2011 ve městě Šumperku  

bere na vědomí 
zprávu o hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2010 a plán na rok 
2011 ve městě Šumperku.   
 
 

1137/11 Čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí 

schvaluje 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 10.000,--Kč z Fondu životního prostředí  
Střední odborné škole, Zemědělská  3, Šumperk na zlepšení životního prostředí – 
obnovu historického sadu v areálu SOŠ Šumperk, Zemědělská 3.   
 
       Termín: 10.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1138/11 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
- seznam nalezených movitých věcí  
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci – prodej do sběrného 

dvora 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
       starosta            1. místostarosta  
  

 
 



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

Ostatní neinvestiční transfery 1 945
46/V Od obcí na dojíždějící žáky 539
47/V MŠMT  ZŠ Vrchlického 1 043 účelová dotace "vzdělávání pro konkurenceschopnost" Kč 1.043.275,80
48/V MZ ČR meliorační dřeviny 83 účelová dotace UZ 29008 Kč 83.300,-
49/V KÚ dotace JSDH 280 účelová dotace UZ 14004 Kč 155.195,--, 125.000,-Kč příspěvek na nákup vozidla

PŘÍJMY CELKEM 1 945

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. výdaje tis. Kč položku celk.
50/V Požární ochrana - JSDH města 280 účelová dotace UZ 14004 Kč 155.195,--, 125.000,-Kč příspěvek na nákup vozidla

Městská policie 500
51/V Provozní výdaje 500 navýšení na odvoz a umístění psů v útulku

Odbor životního prostředí 83
52/V Oddělení lesů dotace MZ ČR 83 účelová dotace UZ 29008 Kč 83.300,-

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 1 043
53/V      - MŠMT  ZŠ Vrchlického  p.o. 1 043 účelová dotace "vzdělávání pro konkurenceschopnost" Kč 1.043.275,80

Odbor majetkoprávní 400
54/V Náklady na byty 400 usnesení RM 930/11 rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace Lidická 75,77

VÝDAJE CELKEM 2 306
PŘÍJMY - VÝDAJE -361


