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Spis.zn.:  64498/2011         
  Č.j.:  68147/2011   

  

U S N E S E N Í  

z 19. schůze rady města Šumperka ze dne 23.6.2011.  
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. 

1141/11 Rozpočtová opat ření města Šumperka č. VI roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2011: 
příjmy ve výši       5.072 tis. Kč 
výdaje ve výši        5.985 tis. Kč 
 
příjmy celkem    821.424 tis. Kč 
výdaje celkem    789.160 tis. Kč 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1142/11 Veřejná finan ční podpora Divadlu Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka Divadlu Šumperk, s.r.o.: 
 
a) na opravu vchodu do suterénu divadla ul. Komenského 312/3 Šumperk ve výši 

116.166,--Kč 
b) na výměnu kotlů v ubytovně divadla ul. M. R. Štefánika 892/10 ve výši 

298.505,--Kč 
 

Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou 
schváleny usnesením ZM č. 74/10.  
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1143/11 Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 87 01 Šumperk, v působnosti 
valné hromady schvaluje 
 
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2010 ve výši: 
 
Výnosy celkem      17.493.695,--K č, z toho 
Dotace na provoz Město Šumperk  11.590.000,--Kč 
Granty Město Šumperk            70.000,--Kč 
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Dotace Olomoucký kraj          404.000,--Kč 
Dotace MK ČR           520.000,--Kč 
Dotace celkem      12.584.000,--Kč 
 
Náklady celkem      17.976.326,--K č 
 
Výsledek hospoda ření         -482.631,--Kč 
 
2. uhrazení účetní ztráty z hospodaření za rok 2010 v částce 482.631,--Kč takto: 
 
429 000 neuhrazená ztráta z minulých let       482.631,--Kč 
 
       Termín: 23.07.2011 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
 

1144/11 Audit hospoda ření PMŠ, a.s., za rok 2010 

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady bere na vědomí  
 
a) zprávu Finančního úřadu v Šumperku č.j. 50369/11/398933806351 ze dne 

5.4.2011 ve věci provedení daňové kontroly PMŠ, a.s., za období 2008-2009, 
kdy předmětem kontroly byla daň z přidané hodnoty. Výsledek kontroly – bez 
dodatečné daňové povinnosti 
 

b) zprávu Finančního úřadu v Šumperku, č.j. 34563/11/398932800162 ze dne 
5.4.2011 ve věci provedení daňové kontroly PMŠ, a.s., za období 2008-2009, 
kdy předmětem kontroly byla daň z příjmů právnických osob. Výsledek kontroly 
– bez dodatečného doměření daně. 

        

 
1145/11 Audit hospoda ření PMŠ, a.s., za rok 2010 

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady bere na vědomí  
 
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly 
stavu účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických 
ukazatelů a ověření skutečností mezi propojenými osobami, a to vše prováděné 
za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 auditorem při výkonu auditorské činnosti u 
společnosti. 
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1146/11 Audit hospoda ření PMŠ, a.s., za rok 2010 

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady ukládá  
 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady 
společnosti, po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2010 
představenstvem společnosti a dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve 
věci výsledků hospodaření společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za rok 
2010 v rozsahu:   
- zpráva auditora  o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o 

vztazích za rok 2010 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně 

přílohy k účetní závěrce za rok 2010 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2010 
- výroční zpráva za rok 2010 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2010  
- zpráva o činnosti správce za rok 2010 – závěrečný účet 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1147/11 MJP – předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace (chodníku) na pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Dolní 
Temenice o velikosti 16 m2 nájemci panu Lubomíru Černému, Denisova 4, 
Šumperk, IČ 49597353, 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,     
Temenická 95 – předzahrádka typ 1.  
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1148/11 MJP – vyhodnocení ve řejné zakázky malého rozsahu „Vrchlického 23, 
Šumperk – rekonstrukce st řechy“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Vrchlického 23, Šumperk 
– rekonstrukce střechy“ zhotovitelem akce firmu K.Š.E.F.T., s.r.o., se sídlem 
Anglická 3151/23, Šumperk, IČ 26872005. Nabídková cena je 704.247,--Kč včetně 
DPH. 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1149/11 MJP – pronájem parkovací plochy pro spol. A BERLE, s.r.o., lokalita p ři ul. 
Nemocni ční, vedle parku Smetanovy sady   

schvaluje 
podat výpověď nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti 
MP 13/2003/Pro/Ba ze dne 26.03.2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.08.2004, 
uzavřené s nájemcem spol. IZOSKLO ABERLE s.r.o., se sídlem Nemocniční 
1056/8A, Šumperk, IČ 25871951, k pronájmu části p.p.č. 2076 o výměře 85 m2 
v k.ú. Šumperk, pro účely vybudování a provozování parkovacích míst pro 
provozovnu sklenářství. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1150/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 612/11 týkající se uzav ření dodatku č. 2 ke 
Smlouv ě o nájmu nemovitosti MP 13/2003/Pro/Ba   

ruší 
usnesení RM č. 612/11 ze dne 17.03.2011, týkající se uzavření dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o nájmu nemovitosti MP 13/2003/Pro/Ba ze dne 26.03.2003, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 25.08.2004, uzavřené s nájemcem spol. IZOSKLO ABERLE 
s.r.o., se sídlem Nemocniční 1056/8A, Šumperk, IČ 25871951, k pronájmu části 
p.p.č. 2076 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely vybudování a provozování 
parkovacích míst pro provozovnu sklenářství, z důvodu ukončení nájemního 
vztahu. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1151/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p. č. 2076/3 v k.ú. 
Šumperk, or. část komunikace p ři ul. Nemocni ční v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2076/3 o výměře 85 m2 
v k.ú. Šumperk (or. část komunikace při ul. Nemocniční v Šumperku). 
Účel nájmu:  parkovací plocha pro zákazníky provozovny sklenářství na 

st.p.č. 1288/1 v k.ú. Šumperk. 
Nájemné:   8.000,--Kč/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 
nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční. 
Podmínky nájmu:  
- nájemce bude provádět údržbu a úpravy parkovací plochy  výhradně na vlastní 

náklady 
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- nájemce neposkytne pronajatou plochu nebo její část do podnájmu dalším 
osobám bez souhlasu pronajímatele 

- pronajímatel předem upozorní nájemce na provedení případných zásahů do 
povrchu pronajaté plochy   

       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1152/11 MJP – zrušení ve řejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 5, 11 a 13,  
Šumperk – vým ěna oken a dve ří“   

schvaluje 
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 5, 11 a 13, Šumperk – 
výměna oken a dveří“. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1153/11 MJP – vypsání nové ve řejné zakázky malého rozsahu „Gagarinova 5, 11 a 13,  
Šumperk – vým ěna oken a dve ří“   

schvaluje    
- vypsání nové 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: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1154/11 MJP – smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene – „Šumperk – 
Pod Senovou, Svoboda, par. č. 59/3 NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek ve ZJE 
p.č. 871 v k.ú. Dolní Temenice v předpokládané délce cca 5 bm, v rámci stavby 
„Novostavba RD na parcele č. 59/3, Šumperk, k.ú. Dolní Temenice“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  550,--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 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1155/11 MJP – smlouva o z řízení práva provést stavbu – „Šumperk – Pod Senovou , 
Svoboda, par. č. 59/3, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku ve ZJE p.č. 871 v k.ú. Dolní 
Temenice zřídí pro stavebníka právo provést stavbu spočívající v uložení zemního 
kabelového vedení NN přes pozemek ve ZJE p.č. 871 v k.ú. Dolní Temenice. 
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 stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 
 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1156/11 MJP – realizace p říslibu prodeje st.p. č. 1286/2, části p.p. č. 549/9 a dalších 
v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.3.2008 do 26.3.2008 dle usnesení rady města č.1867/08 ze dne 
6.3.2008 a podle usneseních zastupitelstva města č. 709/08 ze dne 24.4.2008 a 
číslo 820/08 ze dne 24.7.2008, kterými byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci 
prodeje st.p.č. 1286/2 o výměře 157 m2 a  části p.p.č. 549/9 o výměře 689 m2, dle 
GP p.p.č. 545/16 o výměře 22 m2, p.p.č. 545/17 o výměře 30 m2, p.p.č. 545/18 o 
výměře 182 m2, p.p.č. 545/19 o výměře 129 m2, p.p.č. 545/20 o výměře 128 m2, 
p.p.č. 545/21 o výměře 102 m2, p.p.č. 545/ 22 o výměře 97 m2, st.p.č. 1286/2 o 
výměře 132 m2, p.p.č. 3192/1 o výměře 19m2 a p.p.č. 3192/2 o výměře 6 m2, vše 
v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupující: V. B.,  bytem Šumperk,  podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1286/2, podíl o 

velikosti 1/6 na p.p.č. 545/16 a podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3192/1, J. D., 
bytem Brno-Střed, PSČ 615 00, p.p.č. 545/22, podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
1286/2, podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 545/16,  podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
3192/1 a podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 545/17, L. V.,  bytem  Šumperk, p.p.č. 
545/21, podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1286/2, podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
545/16,  podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3192/1 a podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
545/17, S. V.,  bytem Šumperk, p.p.č. 545/19, podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
1286/2, podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 545/16,  podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
3192/1 a podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 545/17, S. a   J. Š.  bytem Šumperk, 
p.p.č. 545/20, podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1286/2, podíl o velikosti 1/6 na 
p.p.č. 545/16,  podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3192/1 a podíl o velikosti 1/5 na 
p.p.č. 545/17, T. A.,  bytem Šumperk, p.p.č. 545/18,  p.p.č. 3192/2, podíl o 
velikosti 1/6 na st.p.č. 1286/2, podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 545/16 a podíl o 
velikosti 1/5 na p.p.č. 545/17 

- kupní cena: 300,--Kč/m2  - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 
0022/2008/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími bude vyrovnána před 
podpisem kupní smlouvy    

- geometrický plán bude uhrazen kupujícími, kteří si objednávku na vyhotovení 
geometrického plánu  vyřídili sami  

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

 
        Termín: 21.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1157/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 545/9 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p. č. 
545/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 549/9 o výměře 17 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- nabídka platí do 31.12.2011 

        Termín: 30.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1158/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p. č. 254/1 a dalších v k.ú. Dolní Temenice 

neschvaluje 
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 254/1 o výměře 342 m2, p.p.č. 254/2 o výměře 
887 m2, p.p.č. 254/3 o výměře 410 m2, p.p.č. 254/4 o výměře 327 m2, p.p.č. 
248/1 o výměře 269 m2, p.p.č. 252/1 o výměře 460 m2, p.p.č. 248/50 o výměře 
5096 m2, p.p.č. 252/21 o výměře 391 m2, p.p.č. 921/12 o výměře 226 m2, p.p.č. 
250 o výměře 115 m2, p.p.č. 252/2 o výměře 52 m2 a p.p.č. 62/2 o výměře       
108 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1159/11 MJP – prodej p.p. č. 1222 a dalších v k.ú. Horní Temenice, or. p řed lomem      
v Temenici 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8.12.2010 do 27.12.2010 dle usnesení rady města č.152/10 ze dne 
2.12.2010  schválit prodej p.p.č. 1222 o výměře 791 m2 a  p.p.č. 1319/3 o výměře  
121 m2, dle GP p.p.č. 1222 rozdělen n a p.p.č. 1222/1 o výměře 76 m2, p.p.č. 
1222/2 o výměře 117 m2,  p.p.č. 1222/3 o výměře 306 m2 a p.p.č. 1222/4 o 
výměře 292 m2, vše  v k.ú. Horní Temenice  za těchto podmínek:  
účel prodeje: scelení vlastnictví pozemků 
- kupní cena: 50,--Kč/m2 
- kupující: E. H.,  bytem Šumperk, p.p.č. 1222/2, J. D.,  bytem Šumperk, p.p.č. 

1222/1 a p.p.č. 1319/3, M. K.,  a O. J.,  první bytem Šumperk, druhý bytem 
Šumperk, každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 p.p.č.1222/3 a P. J.,  
bytem Šumperk, p.p.č. 1222/4  
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín: 21.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1160/11 MJP – schválení umíst ění sk říňky na dom ě Hlavní t řída 289/12, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dále nepojmenovanou smlouvu s vlastníkem inzertní skříňky VV First 
Company s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha, PSČ 13000, IČ 26819937, 
kterou město Šumperk, jako vlastník   domu  na Hlavní třídě 289/12, Šumperk, 
povoluje umístění inzertní skříňky na domě Hlavní třída 289/12, Šumperk za 
podmínek:  
- vlastník skříňky bude provádět údržbu a opravy skříněk na vlastní náklady, 

špatný stav skříňky je důvodem k podání výpovědi 
- sjednává se 1 měsíční výpovědní lhůta  
- skříňka bude využívána k umísťování informačních a reklamních letáků 

spojených s činností vlastníka skříňky bez možnosti skříňku dále pronajímat 
třetí osobě  

- umístění skříňky na objektu domu na st.p.č. 175 s čp. a or. 289/12 v obci 
Šumperk se sjednává úplatné ve výši 3.000,--Kč/rok s  povinností úhrady   
vždy k 15.3. toho roku, ve kterém právo užívání k umístění skříňky trvá. Pro rok 
2011 se stanovuje úplata 3.000,--Kč vzhledem ke skutečnosti, že skříňka je 
umístěna na objektu nejméně od 1.1.2011. 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1161/11 MJP – schválení umíst ění sk říňky na dom ě Hlavní t řída 289/12, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dále nepojmenovanou smlouvu s vlastníkem inzertní skříňky Moravská 
pohřební služba s.r.o., se sídlem 2630/12, Šumperk,  IČ 26878186, kterou město 
Šumperk, jako vlastník   domu  na  Hlavní třídě 289/12, Šumperk, povoluje 
umístění inzertní skříňky na domě Hlavní třída 289/12, Šumperk za podmínek:  
- vlastník skříňky bude provádět údržbu a opravy skříněk na vlastní náklady, 

špatný stav skříňky je důvodem k podání výpovědi 
- sjednává se 1 měsíční výpovědní lhůta  
- skříňka bude využívána k umísťování informačních a reklamních letáků 

spojených s činností vlastníka skříňky  
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- umístění skříňky na objektu domu na st.p.č. 175 s čp. a or. 289/12 v obci 

Šumperk se sjednává úplatné ve výši 1.500,--Kč/rok s  povinností úhrady   
vždy k 15.3. toho roku, ve kterém právo užívání k umístění skříňky trvá. Pro rok  
2011 se stanovuje úplata 1.500,--Kč vzhledem ke skutečnosti, že skříňka je   
umístěna na objektu nejméně od 1.1.2011. 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1162/11 MJP – dohoda o ukon čení NS ze dne 16.10.2007 

schvaluje 
ukončit dohodou k datu 15.7.2011 nájemní smlouvu ze dne 16.10.2007 ve znění 
dodatku ze dne 10.12.2009, kterou byla pronajata movitá věc – vývěsní skříňka na 
objektu ve vlastnictví města Šumperka, objekt na st.p.č. 146 s čp. a or. 1254/1 v 
obci Šumperk. Pronajímatel ze smlouvy je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461,  nájemcem PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem 
Temenická 2620/5, Šumperk, IČ 25843907.  
 
       Termín: 15.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1163/11 MJP – pronájem inzertní sk říňky na dom ě Gen. Svobody 40/10, Šumperk 

schvaluje 
pronájem movité věci – inzertní skříňky na objektu s čp. a or. 40/10 Šumperk na  
st.p.č. 258 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka za podmínek:  
- nájemce: PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, Šumperk, IČ 

25843907  
- sazba nájemného 1.500,--Kč/rok + DPH v zákonné výši pro daný rok 
- doba nájmu neurčitá s platností od 16.7.2011 s 1 měsíční výpovědní lhůtou  
- nájemce je oprávněn skříňku využívat k  účelům umísťování informativních a 

reklamních materiálů nájemce 
- nájemce bere na vědomí, že skříňka bude dále využívána bezpečnostní radou 

města Šumperk vždy po dohodě mezi nájemcem a vedoucím bezpečnosti rady 
 
        Termín: 15.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1164/11 MJP – pronájem inzertní sk říňky na dom ě Gen. Svobody 254/1, Šumperk 

schvaluje 
pronájem movité věci – inzertní skříňky na objektu s čp.a or. 254/1 Šumperk na  
st.p.č. 146 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka za podmínek:  
- nájemce: Pavel Dvouletý, bytem Šmeralova 766/4, Šumperk, fyzická osoba 

podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se 
sídlem Šmeralova 766/4, Šumperk, IČ 61577073 
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- sazba nájemného 3.000,--Kč/rok + DPH v zákonné výši pro daný rok 
- doba nájmu neurčitá s platností od 16.7.2011, s 1 měsíční výpovědní lhůtou  
- nájemce je oprávněn skříňku využívat k  účelům umísťování informativních a 

reklamních materiálů nájemce 
 
       Termín: 15.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1165/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 709/17 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek:  
účel prodeje: rozšíření zahrady 
kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno zřizování a provozování 

sítí na p.p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice  
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1166/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 15 a části p.p. č. 17/1 v k.ú. Horní 
Temenice, or. naproti hasi čské zbrojnice za domem zvláštního ur čení 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 15 o výměře cca 60 m2 a část p.p.č. 17/1 
o výměře cca 90 m2 vše v  k.ú. Horní  Temenice za podmínek:  
účel prodeje: rozšíření zahrady 
kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- společně s prodejem pozemků bude zřízeno pro město Šumperk věcné 

břemeno umístění šachty dešťové kanalizace 
 
      Termín: 30.06.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1167/11 MJP – realizace p říslibu prodeje st.p. č. 756/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, 
or. zahrada u domu Jesenická 23, Šumperk  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č.1818/08 ze dne 
14.2.2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 648/08 ze dne 13.3.2008, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje st.p.č. 756/2 o výměře 
119 m2, p.p.č. 1296/5 o výměře 115 m12, p.p.č. 1296/9 o výměře 89 m2, p.p.č. 
1296/10 o výměře 106 m2 a p.p.č. 1296/11 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Šumperk 
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  k domu Jesenická 23, Šumperk 
- kupující: J. a  D. K.,  oba bytem  Šumperk, p.p.č. 1296/9 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na st.p.č. 756/2, S. a H. D.,  p.p.č. 1296/10 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 756/2, J. a H. V.,  p.p.č. 1296/11 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 756/2, Č. a H. K., p.p.č. 1296/5 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 756/2, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena: 300,--Kč/m2  - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 
0021/2008/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími bude vyrovnána před 
podpisem kupní smlouvy    

- geometrický plán bude uhrazen kupujícími, kteří si objednávku na vyhotovení 
geometrického plánu  vyřídili sami  

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1168/11 MJP – zřízení věcného b řemene vedení ve řejného osv ětlení p řes st.p. č. 
1738/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu uložení vedení veřejného osvětlení na   
st.p.č. 1738/2 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 jsou P. a M. H.,   bytem Šumperk, J. J.,  
bytem Praha 4,  PSČ 140 00, J. M.,   bytem Šumperk, M. O. bytem Bludov, PSČ 
789 61, J. R.,  bytem Šumperk, R. Ř.,   R. a M. S.  a B. T., všichni bytem Šumperk,  
budoucí vlastník dotčených pozemků.  
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatné   
- věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodeje části   st.p.č. 1738/2 v k.ú. 

Šumperk  
- náklady s vyznačením věcného břemene budou hrazeny oprávněným              

z věcného břemene 
 
        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1169/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 906/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita p řed 
odtahovou službou p ři vjezdu do Šumperka ze strany od Bludova 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 906/1 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: v souladu s územním plánem 
- kupní cena: 252,52 Kč/m2 + 9,--Kč/m2 porostlého pozemku vzrostlými stromy 
- 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: 30.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1170/11  MJP – realizace p říslibu prodeje části p.p. č. 465/3 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.11.2008 do 23.11.2008 dle usnesení rady města č.2801/08 ze dne 
30.10.2008 a od 10.2.2009 do 25.2.2009 dle usnesení rady města č. 3248/09 ze 
dne 5.11.2008 a podle usneseních zastupitelstva města č. 1112/09 ze dne 
23.4.2009, č. 1591/10 ze dne 22.4.2010 a č. 1692/10 ze dne 17.6.2010, kterými 
byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 465/3 o výměře  
121 m2, části st.p.č. 534/3 o výměře 336 m2 a části p.p.č. 2344 o výměře 25 m2, 
dle GP p.p.č. 465/9 o výměře 121 m2 a  st.p.č. 534/3 o výměře 361 m2 vše v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domu na st.p.č. 534/2 v k.ú. Šumperk a příjezd ke 

garážím na st.p.č. 5273-5280, vše v k.ú. Šumperk 
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- kupující: J. L.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 465/9 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 534/3, M. N., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 465/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na 
st.p.č. 534/3, M. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 465/9 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/8 na st.p.č. 534/3, M. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 465/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na 
st.p.č. 534/3,  M. P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 465/9 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na st.p.č. 534/3, R. a A. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 465/9 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na st.p.č. 534/3,  A. H.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
p.p.č. 465/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 534/3  

- kupní cena: 300,--Kč/m2  - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 
0047/2009/Vr ve znění dodatku ze dne 6.10.2010, kupní cena jednotlivými 
kupujícími bude vyrovnána před podpisem kupní smlouvy    

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

 
        Termín: 21.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1171/11 MJP – smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene – „Výstavba 
NTL plynovodní p řípojky p řes p.č. 539/37, k.ú. Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy přípojky zemního vedení NTL plynovodu přes pozemek 
p.č. 539/37 v k.ú. Šumperk v předpokládané délce cca 1,5 bm, pro účely napojení 
RD na ul. Čermákova 1, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávnění z věcného břemene: 
J. a V. S., Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  60,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením RM č.  3568/09 
ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1172/11 MJP – smlouva o z řízení práva provést stavbu – „Výstavba NTL plynovod ní 
přípojky p řes p.č. 539/37, k.ú. Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 539/37 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníky právo provést stavbu spočívající v uložení přípojky zemního vedení 
NTL plynovodu přes pozemek p.č. 539/37 v k.ú. Šumperk. 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebníci: 
J. a V. S.,   Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebníci se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 
 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1173/11 MJP – zrušení usnesení ZM č. 66/10 ze dne 9.12.2010 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 66/10 ze dne 9.12.2010 z důvodu přijetí nového usnesení, 
kterým bude upřesněn a rozšířen předmět prodeje. 
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1174/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat část p.p. č. 135/1 a další v k.ú. 
Šumperk, or. pozemky pod stavbou č.p. 2635 při ul. Husitské 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 135/1 o výměře 32 m2 
geometrickým plánem č. 5712-55/2010 (dále jen „GP“) označenou jako díl „a“, 
část p.p.č. 145/4 o výměře 0,03 m2 GP označenou jako díl „e“, část p.p.č. 145/5 o 
výměře 2 m2 GP označenou jako díl „g“, část p.p.č. 145/6 o výměře 2 m2 GP 
označenou jako díl „f“, část p.p.č. 145/7 o výměře 2 m2 GP označenou jako díl „d“ 
a část p.p.č. 145/8 o výměře 2 m2 GP označenou jako díl „c“ vše v k. ú. Šumperk 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: realizace příslibu prodeje dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 

OBCH/0022/2009/Šv ze dne 27.4.2009 a majetkoprávní vypořádání pozemků 
pod stavbou č.p. 2635 v Šumperku 

- kupní cena:  800,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 

pozemků uhradí kupující 
        Termín: 08.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1175/11 MJP – pronájem pozemk ů v k.ú. Dolní Temenice za ú čelem sportovní 
činnosti 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 5. 2011 do 8. 6. 2011 dle usnesení rady města 913/11 ze dne 
19. 5. 2011, pronájem pozemků 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 
- nájemce: Jezdecký oddíl Šumperk, se sídlem Zemědělská 2450/26, Šumperk, 

IČ 19013124  
- doba nájmu: neurčitá 
- nájemné dohodou: 2.500,--Kč/celek/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: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1176/11 MJP – zveřejnění pronájmu pozemk ů v k.ú. Dolní, Horní Temenice a 
Bratrušov za ú čelem zem ědělské velkovýroby 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemky p.č. 517/2 o výměře 
8 755 m2, p.č. 517/4 o výměře 3 188 m2, p.č. 517/5 o výměře 2 185 m2 vše v k.ú. 
Dolní Temenice, část p.p.č. 1296 o výměře cca 650 m2,  část p.p.č. 924/1 o 
výměře cca 1500 m2,  část p.p.č. 924/2 o výměře cca 180 m2, p.p.č. 1255 o 
výměře 766 m2, p.p.č. 1310/1 o výměře 2 217 m2, vše v k.ú. Horní Temenice a 
část p.p.č. 1686/1 o výměře 2 050 m2 v k.ú. Bratrušov za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  zemědělská velkovýroba 
- doba nájmu: neurčitá 
- nájemné:   1.101,--Kč/celek/rok 
 
       Termín: 08.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1177/11 MJP – předání pozemk ů do správy PMŠ, a.s., or. ul. Zem ědělská a pozemky 
při ul. Pod Lesem 

schvaluje  
předat část p.p.č. 879/4 o výměře 43 m2, geometrickým plánem č. 787-47/2011 
označenou jako p.p.č. 879/17, v k.ú. Dolní Temenice a pozemky p.č. 3163 o 
výměře 16 m2, p.č. 3164 o výměře 16 m2 a část p.p.č. 1950/31 o výměře 65 m2 
vše v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, do správy Podniků města Šumperka a.s., se sídlem 
Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163. 
 

       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1178/11 MJP – změna usnesení RM č. 38/10 – smlouva o z řízení práva provést stavbu 
„Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje  
změnit usnesení RM č. 38/10 ze dne 18.11.2010, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejímž 
předmětem je zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na 
pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje. 
Změna spočívá vynětí pozemku p.č. 2119/1 v k.ú. Šumperk z  výčtu pozemků 
dotčených stavbou „Cyklokomunikace Desná“ a v rozšíření výčtu pozemků o p.p.č. 
2047/1, p.p.č. 2047/26, p.p.č. 2047/27, p.p.č. 2047/42, vše v k.ú. Šumperk. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 

        Termín: 31.08.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1179/11 MJP – ukon čení smlouvy o nájmu nebytových prostor 17. listopad u 1326/5, 
Šumperk 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 5. 11. 
1993, kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem  Marie Steinhauerová, bytem  Na soutoku 
575, Rapotín, PSČ 788 14, IČ 65128796. 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory v budově 17. listopadu 1326/5, Šumperk, 
označené jako prodejna textilu a oděvů o  podlahové ploše 66 m²  
 
Způsob ukončení:  písemná dohoda ke dni 31. 7. 2011 
 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1180/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor 17. listopadu 1326/5 , 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově 
17. listopadu  1326/5  v Šumperku o celkové podlahové ploše 66  m², stávající 
užívání prodejna textilu a oděvů. 
Podmínky: 
Doba nájmu: neurčitá, počínaje dnem 1. 8. 2011  s výpovědní lhůtou 3 měsíce   
Nájemné:  min. 99. 000,--Kč/celek/rok 
  v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
  možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2012 
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Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny, výše záloh bude stanovena 

dle účelu pronájmu 
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
  
Podmínky: 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném  „Pronájem nebytových prostor – 17. listopadu 5 - neotvírat“, a to 
na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu 
nájmu, nabízenou  výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění 
k podnikatelské činnosti, případně osvědčení o registraci plátce DPH 

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání 
nebytových prostor ponese ze svého  nájemce 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 13.7. 2011 nejpozději do 12:00 hod.  

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  
hodnoceny 

- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání 
písemných nabídek, tj. po 13.7.2011, neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka 

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 
zúčastněných uchazečů 

        Termín: 31.07.2011     
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1181/11 MJP – pronájem nebytových prostor v budov ě 17. listopadu 1326/5, Šumperk 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, 
nacházejících se v   budově   17. listopadu  1326/5  v Šumperku,  hodnotící komisi 
pro posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem 
nebytových prostor v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise  
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci hodnotící komise 
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Šárka Hanáková 
 
       Termín: 13.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1182/11 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s přechodem nájmu a následným uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím 
ŠMR, a.s.,  k bytu č. 217 o velikosti 1+1 obytných místností na ulici Žižkově 1, pro 
S. H.,  bytem Brno, PSČ 611 00, t.č. Šumperk, za podmínek stanovených ŠMR, 
a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00.  
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1183/11 MJP – bytová problematika  

souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s.,  k bytu č. 204 o velikosti 
1+1 obytných místností na ulici Žižkově 1 pro R. V.,  bytem Šumperk, za 
podmínek: 
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou    
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dopředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy 
- nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši  3.600,--Kč/měs. 
 
        Termín: 01.08.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1184/11 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1+1 obytných místností v 2. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Š. Č., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za  podmínek: 
- doba určitá  od  1.8.2011  do  31.7.2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

 
        Termín: 31.08.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1185/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1+1 obytných místností ve         
3. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1275/43 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. H., Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1. 8. 2011  do  31. 7.  2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   

 
        Termín: 31.08.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1186/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě       
č. MJP/N/0003/2011 uzavřené dne 14. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. D.,  
bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.8.2011 do 31.12.2011. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

1187/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě      
č. MJP/N/0006/2011 uzavřené dne 25. 5. 2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. M., 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2  v domě  na ulici 
Balbínově 879/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 9. 2011 do   31. 12. 2011. Nájemné   ve výši 47,--Kč/m²/měs.     
 

Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1188/11 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
v souladu s čl. V. Smlouvy o výpůjčce s uzavřením nájemní smlouvy ke 
služebnímu bytu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu Tyršova stadinou 
mezi TJ Šumperk, zastoupená předsedkyní výboru TJ Mgr. Naděždou 
Sündermannovou a místopředsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem  se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatel na straně jedné a M. P.,  
bytem Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky – nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou od 13. 6. 2011 do 31. 12. 
2011, nájemné ve výši 47.—Kč/m²/měs. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1189/11 MJP – zveřejnění záměru nepen ěžitého vkladu do základního kapitálu 
spole čnosti VHZ, a.s. – vodovody a kanalizace 

schvaluje 
zveřejnění   záměru  města   vložit  nepeněžitý   vklad  v  hodnotě 4.546.000,--Kč  
(čtyřimiliony pětsetčtyřicetšesttisíc korun českých) dle znaleckého posudku č. 
9503-054/11 znalce I. K. do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, a to  vodovody 
a kanalizace: 

 
1. vodovod na ulici Francouzské na pozemcích v k.ú. Horní Temenice dle 

kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby          
č.j.: výst. 84/01-Hu, ze dne 22.1.2002  

 
2. splaškovou kanalizaci na ulici Francouzské na pozemcích v k.ú. Horní 

Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Okresního úřadu Šumperk, referátu 
životního prostředí č.j. Voda 3223/R-8/2001,2002-Pu-231/2 ze dne 8.1.2002 

 
3. splaškovou kanalizaci a vodovod s příslušenstvím vybudované v lokalitě         

U Vodárny („Obytný soubor Panorama v Šumperku“) v Šumperku dle 
kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního 
prostředí sp.zn.  105520/2006 ŽPR/ALTU, č.j. MUSP 150996/2006 ze dne 
27.9.2006 a dle kolaudačního souhlasu Městského úřadu Šumperk – odboru 
životního prostředí sp.zn. 99644/2009 ŽPR/IVPU, č.j. MUSP 109093/2009 ze 
dne 15.12.2009  

 
4. splaškovou kanalizaci, jednotnou kanalizaci a vodovodní řad v lokalitě 

historické části města Šumperka (ul. Sadová, Hanácká, Černohorská, Kostelní 
náměstí atd.), dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – 
odboru životního prostředí č.j. ŽPR-2025/R-197/2005-Ing.Pu ze dne 
14.11.2005 
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5. splaškovou kanalizaci a vodovod s příslušenstvím vybudované v rámci II. etapy 
v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku, dle kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby vodních děl vydaným Městským úřadem Šumperk, odborem 
životního prostředí, dne 5.5.2009 pod č.j. MUSP 44484/2009, Sp.Zn.: 
33887/2009 ŽPR/IVPU. 

 
       Termín: 14.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1190/11 MJP – změna usnesení RM č. 158/10 ve znění usnesení RM č. 399/11 – zřízení 
věcného b řemene vedení STL plynovodu a plynovodních p řípojek v lokalit ě 
ulice Muchova v Šumperku  

schvaluje 
změnu unesení rady města č. 158/10 ze dne 02.12.2010 ve znění usnesení rady 
města č. 399/11 ze dne 03.02.2011, týkající se zřízení věcného břemene vedení 
STL plynovodu a plynovodních přípojek v lokalitě ulice Muchova v Šumperku. 
Změna spočívá v tom, že věcné břemeno bude nově  zřízeno úplatně, a to za 
částku 500,--Kč včetně DPH a náklady na vyhotovení geometrického plánu a 
správní poplatek za podání návrhu na zápis věcného břemene do katastru 
nemovitostí uhradí  investor výstavby STL plynovodu v lokalitě ul. Muchova. 
V ostatním se unesení rady města č. 158/10 ze dne 02.12.2010 ve znění usnesení 
rady města č. 399/11 ze dne 03.02.2011 nemění. 
 
       Termín: 31.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

1191/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 1399/7 v k.ú. Šumperk, or. mezi ul. 
Lidickou a Vrchlického 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1399/7 o  výměře cca 260 m2 v  k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: scelení vlastnictví 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující na své náklady zajistí vyklizení pozemku od staveb, biologického 

odpadu a odpadu dalšího, který vnikl užíváním pozemku za účelem 
zahrádkářské činnosti, týká se i části p.p.č. 1395/5, která bezprostředně 
sousedí s nemovitostí na st.p.č. 3320/3 v k.ú. Šumperk 

- prodávající v případě splnění podmínky vyklizení pozemku uzná slevu z kupní 
ceny ve výši 10.000,--Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny   

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu   
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1192/11 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluní čko a provozovatelem jeslí 
JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 
ze dne 2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na 
pozemku st.p.č. 2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území 
Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi 
Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace jako 
pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 
25, PSČ 787 01 jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, 
uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem 
Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem na výpůjčku 
nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 20.2.2003. Doba pronájmu bude 
prodloužena od 1.7.2011 do 30.6.2012. Výnos nájemného bude příjmem MŠ 
Sluníčko.  
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1193/11 MJP – prodloužení smlouvy mezi MŠ Sluní čko a provozovatelem jeslí 
JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 
2590/04 ze dne 2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 
1907/25, PSČ 787 01 jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se 
sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace vypůjčila obecně 
prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s. za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1.7.2011 do 30.6.2012. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1194/11 MJP – pojišt ění schodišt ě situovaného na pozemku p. č. 307/1 v k.ú. 
Šumperk, spojující ul. Langrovu s ul. Polskou 

schvaluje 
s účinností od 1.7.2011 pojistit 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, schodiště,  
spojující ul. Langrovu s ul. Polskou v Šumperku na pozemku p.č. 307/1 v k.ú. 
Šumperk. Pořizovací cena schodiště je 1.200.000,--Kč. Roční pojistné činí   
9.000,--Kč.  
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1195/11 MJP – roční vyú čtování správy a tvorby fondu oprav  budovy s 24. b. j. při ul. 
Prievidzské 25, 27  

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., ze dne 30.5.2011 o ročním 
vyúčtování správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzské 2922/25 a 2923/27 
v Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 2010 dle ujednání smlouvy o správě 
domu ze dne 1.7.2004. 
 
        

1196/11 MJP – změna nájemce bytu č. 2 v dom ě Prievidzská 29, Šumperk – 12 b.j. 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.6.2011 nájem bytu č. 2, 1+kk v I. NP domu č.p. 2994 
v Šumperku, ul. Prievidzská 29 se stávající nájemkyní paní  L. L., bytem Šumperk,  
který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 31.10.2005 uzavřené 
s pronajímateli: městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice, se 
sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 26798832. 
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice, se sídlem Šumperk, Jílová 
1550/1, IČ 26798832,  jako pronajímateli na straně jedné a panem S. B.,  bytem 
Postřelmov, PSČ 789 69, jako nájemcem na straně druhé, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1.7.2011. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1197/11 MJP – změna nájemce bytu č. 3 v dom ě Prievidzská 29, Šumperk – 12 b.j. 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.6.2011 nájem bytu č. 3, 2+kk v I. NP domu č.p. 2994 
v Šumperku, ul. Prievidzská 29 se stávajícím nájemcem panem  P. N., bytem 
Dubicko, PSČ 789 72, který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 4.12.2009 
uzavřené s pronajímateli: městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní 
Temenice, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1 IČ 26798832. 
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice,  se sídlem Šumperk, Jílová 
1550/1, IČ 26798832, jako pronajímateli na straně jedné a paní L. L.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.7.2011.  
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1198/11 MJP – kynologická základna Policie ČR za Bratrušovským památníkem 
v Šumperku – zahájení soudního sporu 

schvaluje 
zahájení soudního sporu s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, jako 
žalovaným, ve věci nahrazení projevu vůle žalované České republiky – 
Ministerstva vnitra spočívající v povinnosti  splnit závazek vyplývající pro Českou 
republiku – Ministerstvo vnitra z uzavřené směnné smlouvy ze dne 16.12.2008, 
týkající se směny stavebních prvků kynologické základny za Bratrušovským 
památníkem a pozemků p.č. 449/7 – ostatní plocha a st.p.č.815 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Temenice z majetku města Šumperka do majetku 
České republiky – Ministerstva vnitra za nemovitosti ve vlastnictví České republiky 
– Ministerstva vnitra do majetku města Šumperka. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

1199/11 MJP – smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene – „Šumperk – 
Uničovská, býv. areál VÚLV, TS, NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 
1350/3, 2111/1, 1354/11, 1354/10 a 1354/1 v k.ú. Šumperk, v předpokládané 
délce 95 bm, v rámci stavební akce „Šumperk-Uničovská, býv. areál VÚLV, TS, 
NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši  10.450,--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 na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 30.09.2013 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

 
        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1200/11 MJP – smlouva o  z řízení práva provést stavbu – „Šumperk – Uni čovská, 
býv. areál VÚLV, TS, NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 1350/3, 2111/1, 1354/11, 
1354/10 a 1354/1 v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést stavbu, 
spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN přes předmětné pozemky, 
v rámci stavební akce „Šumperk-Uničovská, býv. areál VÚLV, TS, NNk“. 
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 stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 

 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1201/11 MJP – smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene – „Šumperk – 
Zábřežská, u SSOK, NNv, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 
562/4, 2080/2, 2064 a 585/3 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 141 bm, 
v rámci stavební akce „Šumperk-Zábřežská, u SSOK, NNv, NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši  15.510,--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 na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 30.09.2013 



RM 19 – 23.06.2011 

 
27 

 
- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávněný z věcného 

břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 
 

        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1202/11 MJP – smlouva o z řízení práva provést stavbu – „Šumperk – Záb řežská,        
u SSOK, NNv, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 562/4, 2080/2, 2064 a 585/3 
v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést stavbu, spočívající v uložení 
zemního kabelového vedení NN přes předmětné pozemky, v rámci stavební akce 
„Šumperk-Zábřežská, u SSOK, NNv, NNk“. 
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 stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013 

 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1203/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni – „Marek-prodejna zem ědělské techniky 
na pozemku 2573, 1644/15, 1553/4, 1463/2 – ulice Ba nskobystrická, Šumperk 
– přestavba – vodovodní p řípojka“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  vodovodní přípojky přes pozemky st.p.č. 1363, p.č. 1462/17 a 2254/10  
v celkové délce 35 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Marek-prodejna 
zemědělské techniky na pozemku 2573, 1644/15, 1553/4, 1463/2 – ulice  
Banskobystrická, Šumperk – přestavba“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
MAREK zemědělská technika s.r.o., se sídlem Helvíkovice 33, Žamberk,            
PSČ 564 01, IČ 25286161. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 3.850,--Kč včetně DPH. Úhradová povinnost byla splněna zaplacením 
zálohy na úplatné věcné břemeno ve výši 100 % v částce 3.850,--Kč, kterou 
oprávněný z věcného břemene uhradil na základě Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene VBb/0068/2009/Foj  ze dne 8.12.2009 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5960-103/2011 

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

       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1204/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni – „Rodinný d ům na parc. č. 1350/54, 
vodovodní a kanaliza ční přípojka“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 1485/3  
v celkové délce 13 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Rodinný dům  na 
parc. č. 1350/54“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
P. K., bytem Šumperk a I. Š.,  bytem Šumperk. 
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 520,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0028/2009/Foj  
ze dne 16.6.2009,  zálohu za budoucí věcné břemeno v celkové výši 400,--Kč, 
přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  
120,--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. 5953-20A/2011 a GP č. 5953-20B/2011 

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

 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1205/11 MJP – změna usnesení RM č. 155/10 – zřízení věcného b řemene vedení NTL 
plynovodu v lokalit ě ul. Gen. Krátkého v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 155/10 ze dne 02.12.2010, týkajícího se uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je právo uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu v lokalitě ul. Gen. Krátkého v Šumperku, spočívající ve 
změně stanovení hodnoty věcného břemene, které se nově oceňuje na částku 
162.288,--Kč včetně platné sazby DPH, přičemž rozdíl mezi skutečnou cenou a 
zálohovou částkou nově činí 152.288,--Kč včetně platné sazby DPH.  
V ostatním se usnesení RM č. 155/10 ze dne 02.12.2010 nemění. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1206/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni – „Šumperk – Jesenická, Spikas 
Šumperk, s.r.o., NNk“, lokalita pr ůmyslové zóny p ři ul. Jesenické 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního vedení NNk přes pozemek 987/11  v celkové délce 18 bm v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk-Jesenická,  Spikas Šumperk, s.r.o., 
NNk“. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 1.980,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0046/2010/Pe  ze dne 21.12.2010,  zálohu za budoucí věcné břemeno 
v celkové výši 1.100,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou 
činí  nedoplatek  ve výši  880,--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. 5952-78/2011 

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

        Termín: 30.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1207/11 MJP – vyhodnocení ve řejné zakázky malého rozsahu „ ČSA 22, Šumperk – 
demontáž stávajícího velkého výtahu, dodávka, dodáv ka a montáž nového 
osobního výtahu s v ětší nosností“  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „ČSA 22, Šumperk – demontáž stávajícího 
velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu s větší nosností“  
vyloučit firmy: 
- VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno,              

PSČ 617 00, IČ 28566637 
- VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 542 Uherské 

Hradiště, Jarošov, PSČ 686 002, IČ 44962185 
 
        Termín: 30.06.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1208/11 MJP – vyhodnocení ve řejné zakázky malého rozsahu „ ČSA 22, Šumperk – 
demontáž stávajícího velkého výtahu, dodávka, dodáv ka a montáž nového 
osobního výtahu s v ětší nosností“  

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „ČSA 22, Šumperk – 
demontáž stávajícího velkého výtahu, dodávka a montáž nového osobního výtahu 
s větší nosností“ zhotovitelem akce firmu OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 
1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254. Nabídková cena za dodávku a montáž 
nového výtahu je 1.745.700,--Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelných 
servisních prací je 2.098,--Kč včetně DPH/měsíc. 
 
       Termín: 30.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1209/11 MJP – majetkoprávní vypo řádání pozemk ů v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“  

ruší 
usnesení RM č. 808/11 ze dne 28.4.2011 z důvodu přijetí nového usnesení, 
kterým bude rozšířen předmět směny. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1210/11 MJP – majetkoprávní vypo řádání pozemk ů v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“  

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

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů J. a H. H.,  bytem 
Šumperk, podíl o velikosti 6/12, do vlastnictví J. K.,  bytem Šumperk, podíl o 
velikosti 4/12, do vlastnictví J. K.,  bytem Pozořice, PSČ 664 07, podíl o 
velikosti 1/12 a do vlastnictví R. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/12 na 
pozemku p. č. 1184/12 o výměře 8 m2 a na části pozemku p.č. 1184/10 o 
výměře cca 60 m2 v k. ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů J. a H. H.,  bytem Šumperk, bude převeden 
podíl o velikosti 6/12, z vlastnictví J. K.,  bytem  Šumperk, podíl o velikosti 4/12, 
z vlastnictví J. K.,  bytem  Pozořice, PSČ 664 07, podíl o velikosti 1/12 a z 
vlastnictví R. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/12 na pozemcích p. č. 
1275/36 o výměře 20 m2 a p. č. 1377/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Horní Temenice 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461 

- 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 

- náklady na vyhotovení geometrických plánů na zaměření předmětných 
pozemků uhradí město Šumperk 
 

        Termín: 08.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1211/11 MJP – majetkoprávní vypo řádání pozemk ů 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. 809/11 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 vlastnictví T. J.,  bytem Šumperk, podíl o 
velikosti 1/4, do vlastnictví Z. J.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/4 a do 
vlastnictví M. J.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 na pozemcích p. č. 
1184/7 o výměře 108 m2 a p.č. 1184/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Horní Temenice 
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- z vlastnictví T. J.,  bytem Šumperk, bude převeden podíl o velikosti 1/4, z 

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

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

- 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 

- směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního 
váznoucího na pozemcích p.č. 80/2 a p.č. 1377/6 v k.ú. Horní Temenice 
z katastru nemovitostí 

        Termín: 21.07.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1212/11 MJP – majetkoprávní vypo řádání pozemk ů v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“  

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
OBCH/0028/2008/Šv ze dne 8. 9. 2008 uzavřené mezi městem Šumperk a T., Z. a 
M. J.,  všichni bytem  Šumperk, v případě uzavření směnné smlouvy mezi výše 
uvedenými účastníky, jejíž předmětem bude směna pozemků p.č. 80/2 a p.č. 
1377/6 v k.ú. Horní Temenice v podílovém spoluvlastnictví T. Z. a M. J. za 
pozemky p.č. 1184/7 a p.č. 1184/8 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví města 
Šumperka. 
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1213/11 MJP – smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene                        
– „Šumperk-Gen. Svobody, sb ěrné místo, M ěsto, parc. 25/1, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 25/1 
v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk-Gen. Svobody, sběrné místo, 
Město, parc. 25/1, NNk“ 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  
IČ 24729035. 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 



RM 19 – 23.06.2011 

 
33 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku za úplatné 
věcné břemeno ve výši 1.000,--Kč včetně DPH do 30 dnů ode dne uzavření  
budoucí 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 
30.09.2013 

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

 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1214/11 MJP – smlouva o z řízení práva provést stavbu „Šumperk-Gen. Svobody, 
sběrné místo, M ěsto, parc. 25/1, NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu přeložky zemního kabelového vedení NN přes 
pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk-Gen. 
Svobody, sběrné místo, Město, parc. 25/1, NNk“. 
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 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: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1215/11 MJP – uzav ření smlouvy o právu provést stavbu – vybudování inž enýrských 
sítí a komunikace v rámci akce „Výstavba – lokalita  Skalka – Šumperk, Dolní 
Temenice“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako vlastník pozemků  p.č. 
274/1, p.č. 274/10, p.č. 274/12, p.č. 879/7, p.č. 879/1 (879/101 – parcela ve 
zjednodušení evidenci původ EN), p.č. 478/1 ( 883/102 – parcela ve zjednodušení 
evidenci původ EN), p.č. 274/2, p.č. 879/6, p.č. 274/3 v k.ú. Dolní Temenice,  zřídí 
pro stavebníka společnost Green Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 
573/3, Olomouc, Chválkovice, PSČ 772 00, IČ  28599292, právo provést stavbu – 
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vybudování inženýrských sítí a komunikace v rámci akce: „Výstavba -  lokalita 
Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“  dle projektové dokumentace „Výstavba - 
lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“, zpracované společností Cekr CZ, 
s.r.o., zak.č. 0351-10/1.  
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1216/11 MJP – uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
v rámci akce „Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk,  Dolní Temenice“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu  uložení a správy: 
- zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 274/1,  p.č. 879/7 a p.č. 

478/1 (883/102 – parcela ve zjednodušení evidenci původ EN) v k.ú. Dolní 
Temenice 

- zemního kabelového vedení VN přes pozemky p.č. 274/1,  p.č. 274/12, p.č. 
879/7,  p.č. 478/1 (883/102 – parcela ve zjednodušení evidenci původ EN), p.č. 
274/2,  p.č. 274/3 v k.ú. Dolní Temenice 

- zemního vedení STL plynovodu  přes pozemky  p.č. 274/1,   p.č. 879/1 
(879/101 – parcela ve zjednodušení evidenci původ EN), p.č. 274/2, p.č. 879/6, 
p.č. 274/3 v k.ú. Dolní Temenice 

- zemního vedení kabelové televize UPC přes pozemek p.č. 274/1 v k.ú. Dolní 
Temenice 

v rámci akce: „Výstavba -  lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“ 
 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Green Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc, 
Chválkovice, PSČ 772 00, IČ  28599292 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši 40.920,--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 na žádost budoucího 
oprávněného do 3 měsíců od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu 
dle stavebního zákona, nejpozději však do 31.12.2012 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet podmínky 
stanovené odborem RÚI a  PMŠ, a.s. 

       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1217/11 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodá řství stojící na 
pozemku st.p. č. 151, tzv. chata „Kikanka“ – zm ěna výše pojistného  

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 1087/11 ze dne 02.06.2011, týkající se pojištění 
budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku st.p.č. 151, 
tzv. chata „Kikanka“ v k.ú. Hraběšice, a to u společnosti Kooperativa pojišťovna 
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 
471 16 617. Změna spočívá v navýšení výše pojistného z částky 400,--Kč/rok na 
novou částku 1.000,--Kč/rok. 
V ostatním se usnesení rady města č.1087/11 ze dne 02.06.2011 nemění. 
 
       Termín: 15.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1218/11 MJP – smlouva, kterou bude zajišt ěno právo vjezdu k p.p. č. 1257/35 přes 
účelovou komunikaci na p.p. č. 1257/92 v k.ú. Šumperk a vybudování sjezdu 

schvaluje 
uzavřít mezi městem Šumperk, jako vlastníkem p.p.č. 1257/92 v k.ú. Šumperk  a 
R. D.,  bytem Šumperk dále nepojmenovanou smlouvu, kterou vlastník p.p.č. 
1257/92 v k.ú. Šumperk povolí tento pozemek užívat za účelem příjezdu k p.p.č. 
1257/92  a k vybudování  sjezdu  na p.p.č. 1257/92 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- sjezd bude vybudován výhradně R. D.  a bude sloužit k  plánované výstavbě 

RD na části p.p.č. 1257/35 v k.ú. Šumperk, dle situace, která bude nedílnou 
součástí smlouvy 

- příjezd bude povolen v délce od křižovatky s ul. Svatováclavskou po nově 
vybudovaný sjezd, tj. v délce cca 25 m 

- R. D.  se zavazuje, že nebude na p.p.č. 1257/92 v k.ú. Šumperk  parkovat 
- v případě uzavření vjezdové brány do areálu Tyršova stadionu  při ul. 

Svatováclavské, bude využíváno náhradního příjezdu k domu na části p.p.č. 
1257/35 v k.ú. Šumperk v  trase kolem objektu hotelu Sport v Šumperku z 
parkoviště u zimního stadionu 

- R. D. bere na vědomí, že účelová komunikace v části od křižovatky ul. 
Svatováclavská  do areálu Tyršova stadionu není zařazena do pravidelné zimní 
údržby, včetně čištění komunikace 

- při svozu komunálního odpadu budou popelnicové nádoby z nové výstavby 
rodinného domu umísťovány na ul. Svatováclavskou 

- R. D.  se zavazuje, že v případě opravy a údržby povrchu komunikace na p.p.č. 
1257/92 v k.ú. Šumperk  v úseku od vjezdové brány po bránu kuželny se bude   
podílet finanční částkou ve výši 3% vzniklých při opravě a údržby povrch v 
daném rozsahu 

- smlouva se uzavře na dobu neurčitou 
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- R. D.  se zavazuje, že po oddělení p.p.č. 1257/35 v k.ú. Šumperk, kterým 

vznikne nová parcela na výstavbu rodinného domu,  a ke které bude sjednáno 
právo vybudovat sjezd dle tohoto usnesení, předloží na odbor majetkoprávní 
Městského úřadu v Šumperku geometrický plán, na základě kterého bude 
vyhotoven dodatek ke smlouvě, kterým bude právo užívání vjezdu a příjezdu 
přes p.p.č. 1257/92 v k.ú. Šumperk sjednáno k vlastníkovi nově označeného 
pozemku 

       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1219/11 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 37/10, 73/10, 358/11, 378/11, 379/11, 389/11, 390/11, 391/11, 
394/11, 438/11, 475/11, 485/11, 574/11, 575/11, 576/11, 577/11, 582/11, 584/11, 
629/11, 645/11, 660/11, 691/11, 701/11, 704/11, 705/11, 706/11, 707/11, 708/11, 
713/11, 717/11, 718/11, 755/11, 756/11, 757/11, 758/11, 759/11, 760/11, 761/11, 
762/11, 764/11, 765/11, 770/11, 771/11, 773/11, 774/11, 776/11, 777/11, 778/11, 
779/11, 780/11, 782/11, 783/11, 785/11, 786/11, 788/11, 789/11, 790/11, 801/11, 
804/11, 805/11, 806/11, 807/11, 808/11, 809/11, 810/11, 811/11, 812/11, 813/11, 
814/11, 815/11, 816/11, 818/11, 819/11, 822/11, 823/11, 824/11, 825/11, 826/11, 
827/11, 828/11, 829/11, 830/11, 849/11, 850/11, 853/11, 854/11, 855/11, 856/11, 
857/11, 858/11, 859/11, 860/11, 862/11, 863/11, 864/11, 865/11, 866/11, 867/11, 
868/11, 869/11, 870/11, 871/11, 875/11, 876/11, 877/11, 878/11, 879/11, 880/11, 
881/11, 882/11, 883/11, 884/11, 885/11, 886/11, 887/11, 897/11, 898/11, 902/11, 
903/11, 904/11, 905/11, 906/11, 907/11, 908/11, 909/11, 910/11, 913/11, 914/11, 
918/11, 919/11, 920/11, 922/11, 923/11, 924/11, 925/11, 926/11, 928/11, 929/11, 
930/11, 931/11, 933/11, 934/11, 935/11, 936/11, 937/11, 939/11, 941/11, 942/11, 
1039/11, 1041/11, 1042/11, 1043/11, 1044/11, 1068/11, 1069/11. 
 

1220/11 Kontrola usnesení  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5535/10  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
5536/10  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová  
38/10    do 31.07.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
40/10   do 31.07.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
237/10  do 31.08.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
247/10   do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
517/11  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
553/11  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
579/11   do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
599/11  do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
607/11   do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
763/11  do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
784/11  do 15.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
817/11  do 30.06.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
861/11  do 21.07.2011  Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1221/11 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 1104/11 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 1104/11 ke zveřejnění pronájmu nebytových prostor 
v budově 28. října 1280/1, Šumperk takto: 
V písemném textu usnesení je chybně uvedena částka 556.77,--Kč/celek/rok, 
správn ě má být 556.477,--K č/celek/rok. 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub  
 

1222/11 Výsledky zápisu d ětí k p ředškolnímu vzd ělávání do MŠ v Šumperku pro 
školní rok 2011/2012 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách ve městě Šumperku pro školní rok 2011/2012. 
 

1223/11 Informace o stavu školství ve m ěstě Šumperku ve školním roce 2010/2011 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve 
školním roce 2010/2011. 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1224/11 Harmonogram konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21 a jmenování konkurzní komise 

jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy Šumperk, Šumavská 21: 
Předseda konkurzní komise 
Ing. Marek Zapletal   1. místostarosta města Šumperka 
 
Členové konkurzní komise 
PaedDr. Hana Kolaříková  vedoucí odboru ŠKV 
Mgr. Miroslava Utíkalová Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy, pracovnice pro ZŠ 
Mgr. David Náhlík   Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát 
Mgr. Miloš Lachnit   ředitel Základní školy Zábřeh, Školská 406/11 
Růžena Svobodová  členka školské rady Základní školy Šumperk, 

Šumavská 21 
Mgr. Hana Knířová  zástupkyně ředitele Základní školy Šumperk, 

Šumavská 21 
Tajemnice komise 
Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství, odbor ŠKV 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1225/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – p řijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout dar, v souladu      
s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 13.920,--Kč, od firmy SHM, s.r.o., se 
sídlem Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČ 47976519, který bude účelově poskytnut 
na rodinné slevy na vybraná dětská představení.  
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1226/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – odpisový plán – dodatek 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s § 31 odst. 
1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
9.037,--Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1227/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s ustanovením 
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, posílit investiční fond převodem finančních prostředků 
z rezervního fondu v celkové výši 100 tis. Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1228/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s ustanovením 
§ 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 sociálního zařízení, v celkové výši do   
270 tis. Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1229/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení serveru, v celkové výši do 100 tis. Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1230/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČ 00852091, v souladu 
s ustanovením § 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 vstupních bran a 
výměnu zadní vstupní brány, v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín: 23.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1231/11 Finanční dary absolvent ům bakalá řského studia v Šumperku v akademickém 
roce 2010/2011 

schvaluje 
vyčlenit z částky 500 tis. Kč schválené usnesením ZM č. 92/11 ze dne 27.1.2011 
jako dar z rozpočtu města Šumperka Nadačnímu fondu Centra bakalářských studií 
pro rok 2011 finanční částku 22 tis. Kč, která bude použita jako: 
- finanční dar 4 nejlepším studentům – absolventům bakalářského studia 

v Šumperku, v akademickém roce 2010/2011 (17 tis. Kč) 
- finanční dar ve výši 5 tis. Kč za vedení účetnictví NF v roce 2011 
 
        Termín: 23.06.2011 
        Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1232/11 Veřejná finan ční podpora na projekt „Pomáháme neziskovkám“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy s Nadačním ústavem pro regionální spolupráci, o.p.s., 
Jeremenkova 32, 779 00 Olomouc, IČ 26844389 o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Šumperka na rok 2011 na projekt „Pomáháme 
neziskovkám“ ve výši 43.125,--Kč.  
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1233/11 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochran ě 
veřejného zdraví 

schvaluje  
změnu usnesení RM č. 826/11, kterým byla v souladu s čl. III., odst. 3 OZV č. 
76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny 
ukončení hudebních produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby 
udělena výjimka, mimo jiné, pro pořadatele Radomír Ve čeřu, HANUŠOVICKÁ 
PIVNICE, Zemědělská 20 (Bratrušovské koupaliště) na akce:  
10.06. (pátek), 18.06. (sobota), 09.07. (sobota), 23.07. (sobota), 11.11. (pátek) 
Ve výše uvedené dny se uskuteční hudební produkce v prostorách 
Bratrušovského koupaliště do 24:00 hod. 
 
Termín akce – sobota 23.7.2011 se mění na pátek 22.7.2011.  
 
       Termín: 22.07.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1234/11 Parkovací d ům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, p řeložka plynárenského 
zařízení 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhrady nákladů 
s ní souvisejících se společností SMP NET, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava 
- Moravská Ostrava, IČ 27768961, kterou zastupuje společnost RWE Distribuční 
služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, v rámci akce 
„Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice“. 
 
       Termín: 25.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1235/11 Parkovišt ě  a sběrná místa  pro odpad – ul. Evaldova, Šumperk, dohod a o 
realizaci p řeložky plynovodní p řípojky a části odb ěrného za řízení a o právu 
provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

schvaluje 
uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 
zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. se 
společností  SMP NET, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ 27768961, kterou zastupuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, na realizaci přeložky přípojky 
k objektu MŠ Evaldova. 
 
       Termín: 25.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1236/11 Sběrná místa t říděného komunálního odpadu v Šumperku – kontejnery na 
bio odpad 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení  a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Sběrná místa tříděného komunálního odpadu v Šumperku – kontejnery 
na bio odpad“ dodavatelem firmu MEVA-Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, 
Ostrava – Přívoz, IČ 64088707. Nabídková cena je 647.856,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1237/11 Dešťová kanalizace v ul. Okružní a Ztracené v Šumperku 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Dešťová 

kanalizace v ul. Okružní a Ztracené v Šumperku“ 
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Ota Sedlář, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Hana Répalová, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Tomáš Vašíček, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Lenka Salcburgerová 

 
- seznam zájemců ve složení: 

PAVOK, spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, IČ 45194301 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584 
VH PROSPEKT, s.r.o., Kellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc, IČ 60323132 

 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1238/11 Regenerace panelového sídlišt ě Prievidzská, Šumperk – Etapa č. 8, Stavební 
 úpravy deš ťové kanalizace 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Regenerace 

panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - Etapa  č. 8, Stavební úpravy 
dešťové kanalizace“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Ota Sedlář, Ing. Luděk Šperlich, Ing. Hana Répalová, 
Lubomír Polášek 
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náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Tomáš Vašíček, Mgr. Milan 
Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová 

 
- seznam zájemců ve složení: 

PAVOK, spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, IČ 45194301 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584 
VH PROSPEKT,  s.r.o., Kellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc, IČ 60323132 
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 25322257 
 
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, zakázka nebude 
zveřejněna. 

 
       Termín: 25.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1239/11 Regenerace panelového sídlišt ě Prievidzská, Šumperk – Etapa č. 8, Stavební 
 úpravy deš ťové kanalizace 

ukládá 
odboru FAP provést rozpočtovou změnu dle výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská Šumperk – Etapa 
č. 8, Stavební úpravy dešťové kanalizace“.  
¨ 
       Termín: 25.08.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1240/11 MŠ Prievidzská – herna 

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

Prievidzská – herna“ 
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové 
Ing. Petr  Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Yvona Šimková, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Zuzana Studená, Bc. Zdeňka Brijarová, 
Ing. Hana Répalová 
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- seznam zájemců ve složení: 

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou,                   
IČ  25827375 
GAREDI, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk, IČ 25892673 
Ing.  Karel Gregůrek, ČSA 17, Šumperk, IČ 12101087 
Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, Šumperk, IČ 65131673 
STAVREL, v.o.s., Hlavní 137, Hanušovice, IČ 42766443 
Ing. Petr Wolanský, Prievidzská 9, Šumperk, IČ 44883382 

 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1241/11 Byty podle opat ření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
J. H.  k  bytu č.  306 v ulici Bohdíkovské, Šumperk, o velikosti  
1 + kk obytných místností. 
 
Podmínky: NS  na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.06.2012. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1242/11 Byty podle opat ření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení: 
Z. P.  k bytu č.  13 v ulici Temenické, Šumperk, o velikosti  
3 + 1 obytných místností. 
 
Podmínky: NS  na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.06.2012. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1243/11 Byty podle opat ření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení: 
P. A., k bytu č.  24 v ulici Temenické, Šumperk, o velikosti  
2 + 1 obytných místností. 
 
Podmínky: NS  na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.06.2012. 
 
       Termín: 31.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 19 – 23.06.2011 

 
44 

 
   

1244/11 Změna ve složení komise obchodu a živností 

bere na vědomí 
rezignaci Miroslava Mitrofana na členství v komisi obchodu a živností k 23.6.2011 
a jmenuje Jana Šmejkala členem komise obchodu a živností s účinností od 
24.6.2011. 
       Termín: 24.06.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1245/11 Rozpracování usnesení ZM č. 246/11 

ukládá 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2011 částku 1.500 tis. 
Kč jako finanční příspěvek pro společnost Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 470/55B, Šumperk.  
 
       Termín: 21.07.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1246/11 Organiza ční zajišt ění zasedání  ZM  21.7.2011 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM 21.7.2011 včetně programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zden ěk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                            1. míst ostarosta     
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