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Spis.zn.:   83982/2011 
                  Č.j.:  90380/2011 

 
    

U S N E S E N Í  

z 24. schůze Rady města Šumperka ze dne 8.9.2011.  
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. 

1366/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2011: 
příjmy ve výši                3.437 tis. Kč 
výdaje ve výši      3.518 tis. Kč 
 
příjmy celkem  827.697 tis. Kč  
výdaje celkem   795.215 tis. Kč 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1367/11 Opatření č. 9/11 Inventarizace majetku a závazků a likvidace movitého 
majetku 

bere na vědomí 
Opatření č. 9/11 Inventarizace majetku a závazků a likvidace movitého majetku. 
 
       Termín: 01.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1368/11 Inventarizace majetku města Šumperka 

schvaluje 
- složení ústřední inventarizační komise 
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2011 
- provedení dokladové inventarizace aktiv a pasiv k 31.12.2011 
 
        Termín: 08.09.2011 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1369/11 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
ústřední inventarizační komisi jmenovat inventarizační komise. 
 
       Termín: 26.10.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1370/11 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
ústřední inventarizační komisi zpracovat zprávu o inventarizaci a předložit  RM     
k projednání.  
       Termín: 28.02.2012 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1371/11 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2011 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2011. 
 

1372/11 Žádost Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o půjčku z rozpočtu města 

doporučuje 
ZM zařadit do rozpočtu města Šumperka na rok 2012 částku 150 tis. Kč jako 
bezúročnou účelovou půjčku města pro sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu na spolufinancování projektu Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje 
cestovního ruchu turistického regionu Jeseníky  („Jeseníky pro všechny“). Půjčka 
bude poskytnuta za podmínky prokázání získání ostatních finančních prostředků 
do 5 % celkových nákladů projektu (719.250,--Kč), tj. částky 569.250,--Kč. Půjčka 
bude městu splácena v letech 2013 až 2022 v ročních splátkách 15 tis. Kč. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
     

1373/11 Odpis pohledávek 

doporučuje 
správci daně účetní odpis pohledávek dle předloženého seznamu v celkové výši 
1.055.269,25 Kč. 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1374/11 Závěrečný účet za rok 2010 

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2010 – závěrečný účet – vyúčtování 
poskytnutých záloh na plnění mandátních smluv za rok 2010 a vyúčtování financí, 
které PMŠ, a.s., inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného 
majetku za rok 2010. 
Závěrečná kumulovaná bilance účtu:  + 48.034,18 Kč. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
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1375/11 Závěrečný účet za rok 2010 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat závěrečné vypořádání mezi PMŠ, a.s., a městem 
Šumperk dle závěrečného účtu za rok 2010 do příslušného rozpočtového 
opatření. 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1376/11 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka 
k 30.6.2011 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.6.2011. 
 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2011 (v Kč) 
 

 
Hospodářský výsledek 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: 

Hlavní 
činnost: 

Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk,  
Dr.E.Beneše 1, IČ 00852295 

PaedDr.  
Milan Tichý 106.037,18 24.208,68 81.828,50 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63, IČ 00852317  

Mgr.  
Radovan Pavelka 116.670,18 110.046,64 6.623,54 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38, IČ 00852864 

PaedDr.  
Hynek Pálka 187.955,59 56.907,04 131.048,55 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22, IČ 60339381 

Mgr.  
Petr Málek 339.489,37 295.478,47 44.010,90 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21, IČ 00852287 

RNDr.  
Zuzana Bendová, 
zástupce ředitele 

486.128,79 41.250,85 444.877,94 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, IČ  00852091 

Mgr.  
Yvona Šimková 212.619,08 185.540,42 27.078,66 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 1907/25, IČ 60801085 Jarmila Palová 359.566,44 334.300,25 25.266,19 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČ 71011994 Pavlína Bošková 83.072,59 83.072,59 - 

Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 20, IČ 00852082 

PaedDr.  
Zdeněk Formánek 382.900,12 382.900,12 - 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3, IČ 00851400 Zdeňka Holubářová - 79.464,45 -219.228,45 139.764,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17.listopadu 6, IČ 65496604 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 39.984,56 41.993,46 -2.008,90 
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1377/11 Příspěvková organizace města – přijetí daru 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu 
s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijmout věcný dar – 815 knih od 
občanů, MK ČR – Česká kniha, Německé knihovny a Pedagogické knihovny, 
v celkové hodnotě 74.003,--Kč. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1378/11 Příspěvková organizace města – investiční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením  
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na rozšíření digitální jazykové učebny o 4 pracovní místa 
pro žáky, v celkové výši do 60 tis. Kč. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1379/11 Příspěvková organizace města – odvod do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů 
navýšení příspěvku ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 008522317, ve výši 161.842,--
Kč a na straně příjmů nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele školy ve výši 
161.842,--Kč. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1380/11 Příspěvková organizace města – odvod do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, odvod finančních prostředků ve výši 
161.842,--Kč do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
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1381/11 Příspěvková organizace města – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
161.842,--Kč. 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1382/11 Prodejní cena propagačního předmětu 

schvaluje 
prodejní cenu propagačního předmětu: 
- kniha „Šumperk ve fotografiích Josefa Pavlíčka“…………  390,--Kč 

Uvedená cena je včetně 10 % DPH. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1383/11 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství pro: 
HTM Group, s.r.o., 8. května 27/503, 772 00 Olomouc, IČ 26834111 
15.09. (čtvrtek) - Promo akce RE/MAX – Hlavní třída, u sochy císaře Josefa II. 

(u Slovanského domu) od 11:00 – 17:00 hod.  
 
Liga na ochranu zvířat, Bludovská 1, 787 01 Šumperk 
18.09. (neděle) - Šumperský Hafan 2011 – Pavlínin dvůr Šumperk,   
   od 13:00 – 18:00 hod.  
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1384/11 Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 
Olomouc, IČ 100617, zast. Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého 
výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR – Má vlast, účinkují MFO, 
šéfdirigent Petr Vronský, termín a čas konání: 26.10.2011, 19:30 hod., místo: Dům 
kultury Šumperk). 
        Termín: 08.09.2011 
        Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1385/11 Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, 
Šumperk, IČ 25818830, zast. Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického 
zázemí a propagace uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku 
ČR – Má vlast, účinkují MFO, šéfdirigent Petr Vronský, termín a čas konání: 
26.10.2011, 19:30 hod., místo: Dům kultury Šumperk). 
 
        Termín: 08.09.2011 
        Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1386/11 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol 
v Šumperku 

jmenuje 
zástupce zřizovatele jako členy do školských rad základních škol v Šumperku 
k 8.9.2011: 
- PaedDr. Milana Poláška, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské 

rady Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše, IČ 00852295 
- MUDr. Lenku Ottovou, členku Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady 

Základní školy, Dr. E. Beneše, IČ 00852295 
- MUDr. Víta Rozehnala, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady 

Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317 
- JUDr. Miroslava Martináka,  člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské 

rady Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317 
- Mgr. Renatu Slavotínkovou, členku Zastupitelstva města Šumperka, do školské 

rady Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864 
- Květoslava Vykydala, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady 

Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864 
- Mgr. Jaroslava Ondráčka, člena komise školství, kultury a letopisecké, do 

školské rady Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381 
- Mgr. Kamilu Šeligovou, členku komise školství, kultury a letopisecké, do 

školské rady Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381 
- Ing. Zdeňka Muroně, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady 

Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287 
- RNDr. Jana Přichystala, člena Zastupitelstva města Šumperka, do školské rady 

Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1387/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 
5830/10, 38/10, 324/11, 349/11, 572/11, 573/11, 593/11, 595/11, 610/11, 611/11, 
671/11, 674/11, 689/11, 690/11, 692/11, 712/11, 716/11, 722/11, 723/11, 766/11, 
767/11, 768/11, 769/11, 775/11, 781/11, 793/11, 794/11, 795/11, 796/11, 797/11, 
798/11, 802/11, 803/11, 820/11, 832/11, 833/11, 834/11, 840/11, 841/11, 846/11, 
847/11, 848/11, 889/11, 890/11, 891/11, 892/11, 893/11, 894/11, 895/11, 896/11, 
911/11, 912/11, 915/11, 921/11, 944/11, 945/11, 946/11, 947/11, 948/11, 949/11, 
950/11, 952/11, 953/11, 954/11, 955/11, 956/11, 957/11, 958/11, 959/11, 960/11, 
961/11, 963/11, 964/11, 965/11, 966/11, 967/11, 968/11, 969/11, 970/11, 971/11, 
972/11, 973/11, 974/11, 975/11, 976/11, 977/11, 978/11, 979/11, 980/11, 981/11, 
982/11, 983/11, 984/11, 985/11, 986/11, 987/11, 988/11, 989/11, 990/11, 991/11, 
992/11, 993/11, 994/11, 995/11, 997/11, 998/11, 999/11, 1000/11, 1001/11, 
1002/11, 1003/11, 1004/11, 1005/11, 1006/11, 1007/11, 1008/11, 1009/11, 
1010/11, 1011/11, 1012/11, 1013/11, 1014/11, 1015/11, 1016/11, 1017/11, 
1018/11, 1019/11, 1020/11, 1021/11, 1022/11, 1023/11, 1024/11, 1026/11, 
1027/11, 1028/11, 1029/11, 1030/11, 1031/11, 1032/11, 1033/11, 1034/11, 
1035/11, 1036/11, 1037/11, 1038/11, 1088/11, 1089/11, 1092/11, 1093/11, 
1096/11, 1097/11, 1105/11, 1126/11, 1127/11, 1128/11, 1134/11, 1146/11, 
1178/11, 1179/11, 1180/11, 1182/11, 1183/11, 1184/11, 1185/11, 1188/11, 
1194/11, 1196/11, 1197/11, 1215/11, 1216/11, 1230/11, 1234/11, 1235/11, 
1238/11, 1239/11, 1241/11, 1242/11, 1243/11, 1244/11, 1248/11, 1252/11, 
1253/11, 1254/11, 1255/11, 1257/11, 1260/11, 1262/11, 1263/11, 1265/11, 
1266/11, 1274/11, 1275/11, 1283/11, 1291/11, 1292/11, 1297/11, 1299/11, 
1300/11, 1302/11, 1303/11, 1305/11, 1309/11, 1310/11, 1311/11, 1317/11, 
1318/11, 1323/11, 1324/11, 1325/11, 1331/11, 1334/11, 1337/11, 1353/11, 
1354/11, 1355/11, 1361/11, 1362/11, 839/11 – bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 932/11, 951/11, 
962/11, 996/11, 1025/11, 1256/11.  
 
 

1388/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení:  
3675/09  do 30.11.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
4402/09  do 31.08.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová 
40/10   do 30.11.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
155/10  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
158/10  do 31.12.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
237/10  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
238/10  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
267/11  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
399/11   do 31.12.2011 Zodpovídá. Ing. Répalová 
605/11  do 30.11.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
715/11  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
799/11  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1100/11  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1101/11  do 30.09.2011  Zodpovídá: Ing. Répalová 
1190/11  do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1282/11  do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1389/11 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 4402/09 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4402/09 v odrážce první, kdy místo textu včetně 19 %  
DPH v odrážce první, bude uveden nový text včetně platné sazby DPH. 
 
       Termín: 31.08.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1390/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5033/10 a č. 5034/10 

ruší 
usnesení RM č. 5033/10 a 5034/10 k problematice komunikace ul. Holandské 
v Šumperku.  
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1391/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení části usnesení RM č. 839/11 

ruší 
usnesení RM č. 839/11, bod 3 – týkající se uzavření dodatku k NS s Naděždou 
Karasovou. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1392/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1098/11 

ruší 
usnesení RM č. 1098/11 k pronájmu části pozemku p.č. 2275/2 v k.ú. Šumperk 
ČSSD – Okresnímu výkonnému výboru Šumperk, se sídlem Lidická 2567/56. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1393/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1099/11 

ruší 
usnesení RM č. 1099/11 k pronájmu části pozemku p.č. 481/5 v k.ú. Šumperk 
ČSSD – Okresnímu výkonnému výboru Šumperk, se sídlem Lidická 2567/56. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1394/11 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1363/11 

opravuje 
usnesení RM č. 1363/11 k dodatku č. 1 ke smlouvě o odběru elektrické energie 
pro kamerový a monitorovací systém města Šumperka, kde v písemném 
vyhotovení usnesení je překlep – „s účinností od 1.0.2011“, správně má být       
„s účinností od 1.9.2011“.  
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

1395/11 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

pověřuje 
společnost Podniky města Šumperka, a.s., organizováním zadávacího řízení 
zakázky „Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek 
Lesy města Šumperka pro období 2013-2022“.  
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1396/11 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Zpracování lesního 

hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Lesy města Šumperka pro 
období 2013-2022“ v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro 
zpracování nabídky 
 

- hodnotící komisi ve složení: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Gonda, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Luděk 
Šperlich, Ing. Bořivoj Hojgr 
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náhradníci 
Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. František Merta, Ing. Jan Doležal, 
Pavel Damiančík 
 

- minimální seznam zájemců: 
Taxonia CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, Olomouc, 779 00, IČ 27068897 
Lesprojekt Brno, a.s., Jezuitská 13, Brno, 602 00, IČ 65279191 
Lesní taxační společnost, s.r.o., Bezručova 1501, Hradec Králové 2, 500 02, IČ 
252510l40 
Ekoles-projekt, s.r.o., Riegrova 4338/12, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ 
61324787 
Lesinfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, České Budějovice, 370 01, IČ 25161644 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1397/11 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje  
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2035/3 a 2035/1 v k.ú. 
Šumperk na ulici Gen. Svobody  v Šumperku o velikosti 151 m2 v rozsahu: 
Nájemce: Fortex-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584 
Doba nájmu: určitá od 15.09.2011 do 31.03.2012 
Nájemné: 26.908,--Kč včetně DPH za celou dobu nájmu 
Účel nájmu: zřízení zařízení staveniště pro výstavbu půdních apartmánů v domě 

Gen. Svobody 6 v Šumperku  
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1398/11 MJP – budoucí prodej pozemků v k.ú. Šumperk, or. u domu Pod Lesem 5 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7.1.2011 do 25.1.2011 dle usnesení rady města č. 234/10 ze dne 
30.12.2010   schválit budoucí prodej  p.p.č. 1950/9 o výměře 614 m2, dle GP číslo 
5967-58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 416 m, p.p.č. 1950/52 o výměře 24 m2,  
p.p.č. 1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 1950/54 o výměře 25 m2, p.p.č. 1950/55 o 
výměře 17 m2, p.p.č. 1950/56 o výměře 13 m2,  p.p.č. 1950/57 o výměře 75 m2,  
p.p.č. 1958/58 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1950/59 o výměře 7 m2v  k.ú. Šumperk, 
včetně oplocení za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  oplocená zahrada u domu Pod Lesem 5, Šumperk 
- budoucí kupující: R. a E. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 

1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 
1950/53, P. Š.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 
1950/57, O. a V. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 1950/56,   Z. Z.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9,  p.p.č. 1950/54 a p.p.č. 1950/58, R. a  J.C., 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/55 a p.p.č.1950/59, T. K.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9,  všichni bytem Šumperk, 
E. J.,   spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk, 
J. B.  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk a 
T. H.  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Petrov nad 
Desnou, PSČ 78814 

- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- budoucím kupujícím se uznává sleva z kupní ceny u p.p.č. 1950/9 ve výši 

10.000,--Kč, která bude odečtena jednotlivým budoucím kupujícím  ve výši 
odkupovaného podílu u p.p.č. 1950/9. Sleva se přiznává z důvodu posunutého 
oplocení pozemku, které je ve vlastnictví kupujících a současný uživatel 
pozemku nemá zájem část  pozemku odkoupit     

- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 
cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v 
měsíčních splátkách nejpozději do 31.12.2013  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, po 
schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30.4.2014  

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného  
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si koupí do svého 
vlastnictví 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy budoucí kupní náklady spojené s 
vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1399/11 MJP – realizace prodeje p.p.č. 1443/9 v k.ú. Šumperk, or. u domu Mendlova 
15 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  20.1.2009  do 4.2.2009 dle usnesení rady města číslo 3137/09 ze 
dne 15.1.2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1065/09 ze dne 
12.3.2009, kterým byl vydán příslib prodeje p.p.č. 1443/9 v k.,ú. Šumperk, schválit 
realizaci prodeje p.p.č. 1443/9 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk   za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: zázemí k domu Mendlova 15, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, sjednána smlouvou obch 41/2009 ze dne 15.8.2009 
- kupující:  L. a N. H., R. a A. N., Z. K. a M . D. , všichni bytem  Šumperk, každý 

z kupujících spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1443/9 v k.ú. 
Šumperk 

- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do   
katastru nemovitostí 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 



RM 24 – 08.09.2011 

 
12 

1400/11 MJP – prodej p.p.č. 1412/4 v k.ú. Šumperk, or. pozemky u domu 
Jeremenkova 11 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.7.2011 do 15.8.2011 dle usnesení rady města č. 1285/11 ze dne 
21.7.2011 schválit budoucí prodej  p.p.č. 1412/4 o výměře 435 m2 v k.ú. Šumperk, 
včetně oplocení za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  oplocená zahrada u domu Jeremenkova 11, Šumperk 
- budoucí kupující: J. a I. K., A. L.,  M. S.,  M. Š. , J. a E. R.,  všichni bytem 

Šumperk a P. T.,  bytem Hrabišín,  PSČ 78804, každý kupující spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/4 v k.ú. Šumperk 

- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v 
měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, po 
schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30.4.2013  

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného  
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl se koupí do svého 
vlastnictví 

        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1401/11 MJP – prodej části p.p.č. 1560/1, dle GP č. 5975-69/52011 díl „a“ a díl „b“ 
p.p.č. 1560/1 v k.ú. Šumperk, or. pozemek u restaurace „Květen“ 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  6.6.2011  do 22.6.2011 dle usnesení rady města č.  1066/11 ze dne 
2.6.2011,  schválit prodej části p.p.č. 1560/1, dle GP č. 5975-69/2011 díl „a“ a 
díl“b“ p.p.č. 1560/1 o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 1.200,--Kč/m2 
- účel  prodeje: pozemek pod stavbou venkovní rampy pro imobilní občany a 

schodů na  terasu k nemovitosti na st.p.č. 2135 v k.ú. Šumperk 
- kupující: K. a M. N.,  bytem Hrabišín,  PSČ 78704 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 
        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1402/11 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1670/1 v k.ú. Šumperk, or. 
pod domem Krapkova 2 

doporučuje  
ZM v souladu s usnesením ZM č. 275/11 a na základě schváleného záměru 
města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  11.4.2011  do 
27.4.2011 dle usnesení rady města č.  675/11 ze dne 7.4.2011,  schválit prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1399/10000 na st.p.č. 1670/1 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
- účel  prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupující:  J. P.,  bytem  Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí  
        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1403/11 MJP – prodej pozemků v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Vančurova 11 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22.11.2010 do 8.12.2010 dle usnesení rady města č.  62/10 ze dne 
18.11.2010 a od 23.5.2011 do 8.6.2011 dle usnesení RM č. 918/11 ze dne 
19.5.2011,  schválit prodej  p.p.č. 462/1 o výměře 961 m2 a p.p.č. 2060/4 o 
výměře 94 m2 a st.p.č. 895/6 o výměře 97 m2, dle GP st.p.č. 895/6 o výměře 126 
m2, p.p.č. 2060/4 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/1 o výměře 327 m2, p.p.č. 462/13 o 
výměře 186 m2, p.p.č. 462/14 o výměře 121 m2, p.p.č. 462/15 o výměře 43 m2, 
p.p.č. 462/16 o výměře 35 m2, p.p.č. 462/17 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/18 o 
výměře 76 m2, p.p.č. 462/19 o výměře 23 m2, p.p.č. 462/20 o výměře 16 m2, 
p.p.č. 462/21 o výměře 79 m2 a p.p.č. 462/22 o výměře 80 m2  vše v k.ú. 
Šumperk,  za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupující: Z. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na st.p.č. 895/6,    

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 462/18, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/2 na p.p.č. 462/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
462/17, S. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na st.p.č. 895/6,    
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 462/18, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/2 na p.p.č. 462/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
462/17,  J. a   J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6,    
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/13, H. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6,    spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18, p.p.č. 462/22 a p.p.č. 2060/4, D. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6,    spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/15, V. a  D. P., spoluvlastnický podíl 



RM 24 – 08.09.2011 

 
14 

o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6,    spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 
462/18 a p.p.č. 462/1, V. S.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
895/6,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18,  p.p.č. 462/14, 
p.p.č. 462/19 a p.p.č. 462/20, všichni bytem Šumperk,  J. P.,  spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6,    spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na 
p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/16, bytem Šumperk 

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

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

 
        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1404/11 MJP – realizace prodeje části p.p.č. 899 a části p.p.č. 879/4, dle GP p.p.č. 
879/18, p.p.č. 879/11, p.p.č. 879/10, p.p.č. 879/21, vše v k.ú. Dolní Temenice, 
or. u Agritecu při ul. Šumavské 

doporučuje  
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  1.4.2008  do 17.4.2008 dle usnesení rady města č.  1970/08 ze dne 
27.3.2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1358/09 a č. 1359/09 ze dne 
17.9.2009,  kterými byl vydán příslib prodeje  schválit  realizaci prodeje části p.p.č. 
899 a části 879/4, dle GP č. 798-75/2011 ze dne 8.8.2011 p.p.č. 879/21 o výměře 
210 m2, p.p.č. 879/10 o výměře 569 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2 a p.p.č. 
879/18 o výměře 267 m2,  vše v k.ú. Dolní Temenice,   za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost   
- kupní cena: 300,--Kč/m2, sjednána smlouvou obch 0063/2009 ze dne 

9.11.2009, kupní cena ve výši 100%  kupní ceny sjednané s jednotlivými 
kupujícími bude vyrovnána před podpisem kupní smlouvy  

- kupujícím M. a M. B. bude kupní cena ponížena o částku 8.200,--Kč jako 
kompenzaci za opravu výměry u p.p.č. 879/4, kdy došlo k navýšení výměry o 
41 m2, a to z pozemků p.č. 206/4 a 206/1, které jsou v jejich vlastnictví – sleva 
v souladu s usn. ZM č. 1358/09 

- kupující:  V. a  J. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/21, 
bytem Šumperk,  M. a M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
879/21 a p.p.č. 879/10, bytem Šumperk,  M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/2 na p.p.č. 879/11 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/18, 
bytem  Šumperk, J. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/11, 
bytem  Šumperk a Z. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/18, 
bytem Šumperk 

- kupující berou na vědomí, že předmět prodeje je stanoven dle nového 
geometrického plánu zak.č. 798/-75/2011 ze dne 8.8.2011, kterým došlo           
k přečíslování pozemků, oproti označeným pozemkům  smlouvou budoucí 
kupní   

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

       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1405/11 MJP – zrušení usnesení ZM č. 271/11 

doporučuje  
ZM schválit zrušení usnesení ZM č. 271/11 ze dne 9.6.2011 z důvodu přijetí 
nového usnesení, kterým bude realizace příslibu prodeje s kupujícím Z. K. řešena 
společně s prodejem části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk, dle zveřejnění  prodeje     
v souladu s usnesením RM č. 1337/11 v k.ú. Šumperk.   
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1406/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č.  1947/6, st.p.č. 724/7 a části 
st.p.č. 765/2  v k.ú. Šumperk a prodej části  st.p.č. 765/2 dle GP zak.č. 5973-
62/2011, st.p.č. 724/7, 3197 vše v k.ú. Šumperk, bývalá dolní kasárna 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006 do 5.1.2006  dle usnesení rady města č.181/6 ze dne 
7.12.2006 a od 2.9.2008 do 18.9.2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze dne 
28.8.2008  a podle usnesení zastupitelstva města č. 129/07 ze dne 25.1.2007, č. 
790/08 ze dne 19.6.2008 a č. 913/08 ze dne 23.10.2008, kterými byl vydán příslib 
prodeje, schválit  realizaci prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře cca 627 m2, 
včetně zpevněné plochy,  st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, která vznikla zaměřením 
schodiště k objektu na st.p.č. 724/6 z p.p.č. 1947/6 a část st.p.č. 765/2 o výměře 
cca 40 m2  a na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 19.8.2011 do 5.9.2011 dle usnesení rady města 
č.1337/11 ze dne 15.8.2011 schválit prodej části st.p.č. 765/2 o výměře 15 m2, dle 
GP p.p.č. 3197 o výměře 55 m2, p.p.č. 1947/9 o výměře 627 m2  a st.p.č. 724/7 o 
výměře 12 m2 vše   v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje:   p.p.č. 1947/6 - zázemí k budově na st.p.č. 724/3 a schodiště  

        k  objektu na st.p.č. 724/6 v k.ú. Šumperk 
st.p.č. 765/2  - parkovací místa + pozemek pod stavbou rampy         
pro imobilní občany 

- kupující: Z. K.,  bytem  Šumperk 
- kupní cena:  

a) dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0025/2007/Vr ve znění 
dodatku č. 1 a 2 u p.p.č. 1947/9 a st.p.č. 724/7 .......... 300,--Kč/m2 , 40 m2 z 
p.p.č. 3197...........500,--Kč/m2 + zpevněná plocha na p.p.č. 1947/9 za kupní 
cenu celkem  39.655,--Kč 
b) 15 m2 z p.p.č. 3197.......1.200,--Kč/m2  

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

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

 
        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1407/11 MJP – zřízení věcného břemene pro město Šumperk – vedení veřejného 
osvětlení, or. bývalá dolní kasárna 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu uložení vedení veřejného osvětlení na   
st.p.č. 765/2 a p.p.č. 1947/6, dle GP č. 5973-62/2011 p.p.č. 3197 a 1947/9. Věcné 
břemeno bude zřízeno pro oprávněného z věcného břemene město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 0030346. Povinným z věcného břemene je  
Z. K.,  bytem Gen. Svobody 45/16, Šumperk, budoucí vlastník dotčených 
pozemků.  
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 1.000,--Kč    
- věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou 
- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem p.p.č. 3197 a p.p.č. 1947/9 

vše  v k.ú. Šumperk  
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 
1408/11 MJP – budoucí prodej částí p.p.č. 1999/3 a st.p.č. 1592/2, dle GP číslo 5965-

55/2011 st.p.č. 1592/2, p.p.č. 1999/37, p.p.č. 1999/3, p.p.č. 1999/32 m2, p.p.č. 
1999/33, p.p.č. 1999/35 vše v k.ú. Šumperk, or. pozemky u doma Reissova 25 
a 27 
 
doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.5.2011 do 8.6.2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 
19.5.2011   schválit budoucí prodej  částí p.p.č. 1999/3 a st.p.č. 1592/2, dle GP 
číslo 5965-55/2011 st.p.č. 1592/2 o výměře 255 m2, p.p.č. 1999/37 o výměře      
11 m2, p.p.č. 1999/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/32 o výměře 82 m2, p.p.č. 
1999/33 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/35 o výměře 62 m2 vše v k.ú. Šumperk, 
včetně oplocení za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zahrada a vstupy  
- budoucí kupující: M. a A. F.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 

1592/2 a p.p.č. 1999/32, J. a  A. M.,   spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na 
st.p.č. 1592/2, p.p.č. 1999/3 a p.p.č. 1999/37, P. a O. Š.,  spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 1999/33, všichni bytem Šumperk a     J. 
P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st..p.č. 1592/2 a p.p.č. 1999/34, 
bytem Palackého 474, Bludov, PSČ 78961 

- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v 
měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců, nejpozději do 31.12.2013  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, po 
schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30.4.2014  

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného  
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si koupí do svého 
vlastnictví 
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- pokud bude ukončena smlouva budoucí kupní z důvodu neplacení záloh na 
kupní cenu, budou  složené zálohy na kupní cenu poníženy o nájemné za dané 
období a náklady spojené s přepracováním  geometrického plánu  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy budoucí kupní náklady spojené    
s vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1409/11 MJP – prodej p.p.č. 3156 v k.ú. Šumperk, or. u domu Reissova 25 a 27 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.5.2011 do 8.6.2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 
19.5.2011   schválit  prodej  p.p.č. 3156 o výměře 47 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel příslibu prodeje:   vstup k domu Reissova 25 a Reissova 27, Šumperk  
- kupující: M. a A. F. , spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156,  J. a A. 

M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156,  P. a O. Š., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, všichni bytem Šumperk a     
J. P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, bytem Bludov, PSČ 
78961, M. a E. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, Z. K.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, všichni bytem Šumperk, A. 
L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, bytem Šumperk a M. a 
D. N.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, první bytem Hoštejn  
PSČ 78901, druhá bytem Zborov, PSČ 78901 

- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

kolek v hodnotě 500,--Kč 
- kupní smlouva musí být podepsána do 30 dnů ode dne obdržení návrhu 

smlouvy, nejpozději do 28.2.2012 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1410/11 MJP – zveřejnění prodeje částí p.p.č. 1999/3 a st.p.č. 1592/2, dle GP číslo 
5965-55/2011 p.p.č. 1999/36 v k.ú. Šumperk, or. u domu Reissova 25 a 27 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej částí p.p.č.1999/3 o výměře 28 m2 a st.p.č. 1592/2 o 
výměře 22  m2, dle GP číslo 5965-55/2011 p.p.č. 1999/36 o  výměře 50 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

vkladu vlastnického práva do katastru  
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1411/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 150/2, dle GP číslo 5979-73/2011 díl „b“ 
v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za domy na ul. Komenského 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 150/2 o výměře 2 m2, dle GP číslo  
5979-73/2011 díl „b“ o výměře 2 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: výstavba garáže 
- kupní cena: 1.725,--Kč/m2 
- kupující:  M. V.,  bytem  Šumperk  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do   katastru 

nemovitostí 
- s prodejem dílu „b“ p.p..č 150/2 bude realizován sjednaný příslib prodeje části 

p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 20.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1412/11 MJP – změna uživatelů bytu v domě Prievidzská 27 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.9.2011 nájem bytu č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 se stávajícím nájemcem 
O. Š.,  bytem  Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2011, jejímž 
předmětem bude byt č. 2923/6 v domě při ul. Prievidzské 2923/27 v Šumperku 
s paní E. P.,  bytem Šumperk.  
 
      Termín: 31.10.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1413/11 MJP – změna uživatelů bytu v domě Prievidzská 27 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody mezi panem O. Š.,  bytem Ostrava-Hrabová, PSČ 
720 00, na straně jedné a městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 
30.9.2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem, uzavřená dne 29.4.2011, na budoucí převod bytu č. 2923/6 v II. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27. 
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Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem paní E. P.,  bytem Šumperk. Smlouva 
bude uzavřena s účinností od 1.10.2011. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2923/27 včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem.  
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1414/11 MJP – uzavření budoucí nájemní smlouvy – nebytový prostor v budově 17. 
listopadu 1326/5 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   28. 7. 2011  do 15. 8. 2011  dle usnesení rady města č. 1291/11 ze 
dne 21. 7. 2011 uzavření budoucí nájemní smlouvy s M. K.,  bytem Šumperk, IČ 
16633521, jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově 17. listopadu 
1326/5 v Šumperku o celkové podlahové ploše   66 m², stávající schválený účel 
užívání: prodejna textilu a oděvů. 
Podmínky: 
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu zboží 

nepotravinářského charakteru včetně nákladů na stavební úpravy nebytových 
prostor ponese ze svého nájemce 

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději  do 31. 12. 
2011 

- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, 
legalizujících změnu účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  
- doba nájmu neurčitá 
-  výpovědní lhůta 3 měsíce  
-  výše nájemného 86.400,--Kč/rok/celek 
-  možnost valorizace nájemného o koeficient míry inflace od roku 2012 
-  zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny  ve 

výši  3.000,--Kč/rok 
-  záloha ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb 
-  v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění 

nájemcem provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn 
tyto provedené úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na 
náhradu finančních prostředků vložených do majetku pronajímatele 
v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor 

 
        Termín: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1415/11 MJP – uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Zahradní 2708/37 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 13 na ulici Zahradní 
2708/37 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. B.,  bytem 
Šumperk, jako nájemce na straně druhé, a to za podmínek:  doba určitá 1 rok 
počínající podpisem  protokolu o převzetí bytu, smluvní nájemné ve výši 47,--
Kč/m²/měs.    
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1416/11 MJP – uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Zahradní 2707/35 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 19 na ulici Zahradní 
2707/35 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  J. B., bytem 
Šumperk, jako nájemce na straně druhé, a to za podmínek: doba určitá 1 rok 
počínající podpisem  protokolu o převzetí bytu, smluvní nájemné ve výši 47,--
Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1417/11 MJP – uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Lidická 1312/75 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 9 na ulici Lidické 
1312/75 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a  Z. R.,  bytem 
Šumperk, jako nájemce na straně druhé, a to za podmínek:  doba určitá 1 rok 
počínající podpisem  protokolu o převzetí bytu, smluvní nájemné ve výši 47,--
Kč/m²/měs.   
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1418/11 MJP – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt v domě Čsl. armády 
445/22 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 275/1994-N  uzavřené dne 8.11.1994  
mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1,   Šumperk,  IČ 00303461,  jako 
pronajímatelem a V. Ž. ,  bytem Čsl. armády 445/22, Šumperk  jako nájemcem, 
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jejímž předmětem je byt č. 2 v domě na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk. 
Změna spočívá ve změně jména a rozšíření označení účastníka nájemní smlouvy   
č. 275/1994-N, kdy na straně nájemce budou společnými nájemci manželé         
L. a V. Č.  
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1419/11 MJP – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt v domě 
Banskobystrická 1274/41 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
250/2008-P uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. J., bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 6  v domě  na ulici Banskobystrické 
1274/41  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 10. 2011 do   30. 9. 2012.   
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1420/11 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v domě Jeremenkova 
1571/19 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0008/2009 uzavřené dne 16. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. K., 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.11.2011 do 31.10. 2012.   
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1421/11 MJP – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt v domě Jeremenkova 
1571/19 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
251/2008-P uzavřené dne 2. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. M., bytem  
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 14 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 10. 2011 do   30. 9. 2012. 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1422/11 MJP – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt v domě Jeremenkova 
1571/19 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
982/2008-N uzavřené dne 22. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. Ř.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 11. 2011 do   31. 10. 2012. 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1423/11 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v domě 
Banskobystrická 1275/43 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0006/2009 uzavřené dne 19. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. D.,  
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1275/43 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 2  bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2011 do   31. 10. 2012.   
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1424/11 MJP – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v domě Balbínova  
878/17 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0007/2009 uzavřené dne 20. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. S.,  
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici 
Balbínově 878/17   v Šumperku. Předmětem dodatku č.2  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 11. 2011 do   31. 10. 2012.  
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1425/11 MJP – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt v domě Zahradní 
2708/37 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0010/2010 uzavřené dne 12. 10. 2010 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a B. a V. V.,  
oba bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na 
ulici Zahradní 2708/37   v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 10. 2011 do   30. 9. 2012.   
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1426/11 MJP – výpověď nájmu bytu z bytu č. 32 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 32 na nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku M. P. , podle  
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1427/11 MJP – výpověď nájmu bytu z bytu č. 3 v domě nám. Balbínova 879/19 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 3  na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku bývalým 
manželům M. a O. L.,  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1428/11 MJP – výpověď nájmu bytu z bytu č. 61 v domě nám. Čsl. armády 445/22 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 61  na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku  manželům K. 
a L. Ch.,  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1429/11 MJP – výpověď nájmu bytu z bytu č. 13 v domě nám. Lidická 1313/77 

schvaluje 
výpověď nájmu bytu č. 13 na ulici Lidické 1313/77  v  Šumperku J. Č.,  podle        
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1430/11 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru – dluhová poradna 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit nebytový prostor č.dveří 206 (malá 
zasedací místnost) v I. patře  budovy Městského  úřadu Šumperk, ul. Jesenická 31 
v Šumperku. 
Účel: využití pro dluhovou poradnu  
 
       Termín: 13.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1431/11 MJP – spolupráce s Poradnou při finanční tísni, o.p.s., Praha 

schvaluje 
spolupráci s Poradnou při finanční tísni, o.p.s., se sídlem  Praha 2, Americká 
508/22, PSČ 120 00, IČ 28186869. Předmětem spolupráce bude poskytnutí 
propagační podpory  a bezplatné poskytnutí nebytového prostoru s p řipojením 
k internetu, a to za účelem využití nebytového prostoru pro dluhovou poradnu.  
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1432/11 MJP – dar pozemků z vlastnictví města do vlastnictví ČR, pozemky pod 
vodními toky 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.07.2011 do 15.08.2011, dle usnesení rady města č. 1263/11 ze 
dne 21.07.2011, darovat pozemky pod vodními toky z vlastnictví města Šumperka, 
zastoupené  starostou  Mgr. Zdeňkem Brožem, se  sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ  00303461,  jmenovitě: 
p.p.č. 755/28, p.p.č. 755/34, p.p.č. 914/4, p.p.č. 2174, p.p.č. 2175/3, p.p.č. 2175/4, 
p.p.č. 2175/7, p.p.č. 2176/2, p.p.č. 2176/3, p.p.č. 2176/4, p.p.č. 2176/5, p.p.č. 
2176/6, p.p.č. 2176/7, p.p.č. 2176/11, p.p.č. 2176/13, p.p.č. 2187/1, p.p.č. 2190, 
p.p.č. 2317/1 v k.ú. Šumperk a dále  p.p.č. 274/11, p.p.č. 316/3, p.p.č. 626, p.p.č. 
874/3 v k.ú. Dolní Temenice a p.p.č. 2707/1 v k.ú. Bludov  a p.p.č. 1674   a p.p.č. 
1676 v k.ú. Bratrušov do vlastnictví Česká republika - Zemědělská 
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vodohospodářská správa, organizační složka Ministerstva zemědělství, se sídlem 
Hlinky 60, Brno, PSČ 603 00, IČ  00020451, České republiky – Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168, IČ 
42196451 a České republiky – Povodí Moravy, s.p., se sídlem ul. Dřevařská 11, 
601 75 Brno, IČ 70890013. 
         
Účel převodu: sjednocení vlastnictví pozemků a správy pod vodními toky  
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1433/11 MJP – dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce – Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 67/07 ze dne 28. 12. 2007, ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a 
Základní školou Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 38, Šumperk, IČ 
00852864, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je zúžení předmětu výpůjčky o 
část pozemku parcela č. 752/7, část pozemku 727/12 a část budovy č.p. 2692 
postavené na pozemku stavební parcela č. 539 (orientačně Sluneční 38), vše 
v k.ú. Dolní Temenice. Snímky s vyznačením částí odnímaných nemovitostí jsou 
uvedeny v příloze.  
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1434/11 MJP – výpůjčka části pozemku p.č. 752/7 a části budovy č.p. 2692 na st.p.č. 
539, k.ú. Dolní Temenice, or. Sluneční 38 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 20/03/To ze dne 24. 3. 2003  
uzavřené mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 93 jako půjčitelem a Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, se sídlem Šumperk, 
Prievidzská 1, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem ve znění pozdějších dodatků, jehož 
předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku parcela č. 752/7, 
část pozemku 727/12 a část budovy č.p. 2692 postavené na pozemku stavební 
parcela č. 539 (orientačně Sluneční 38), vše v k.ú. Dolní Temenice. Snímky 
s vyznačením částí výše uvedených nemovitostí jsou uvedeny v příloze.  
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1435/11 MJP – Mateřská škola Veselá škola – souhlas s kácením dřevin 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, se sídlem Šumperk, 
Prievidzská 1, PSČ 787 01, bude na pozemcích, užívaných na základě dodatku č. 
4 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 20/03/To ze dne 24. 3. 2003,  ve znění 
pozdějších dodatků, tj. část pozemku parcela č. 752/7, část pozemku 727/12 a 
část budovy č.p. 2692 postavené na pozemku stavební parcela č. 539 (orientačně 
Sluneční 38), vše v k.ú. Dolní Temenice, provádět péči o zde nacházející se 
dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a 
dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování 
bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené 
příspěvkové organizace podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán 
ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi 
zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše uvedená  příspěvková 
organizace nositelem i případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit 
náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1436/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje 
ZM schválit realizaci příslibu odkoupení části pozemku p. č. 67 v k. ú. Horní 
Temenice, geometrickým plánem č. 758-600/2008 označené jako p.p.č. 67/2 o 
výměře 7 m2 a p.p.č. 1275/35 o výměře 69 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: M. P.,  bytem Šumperk  
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena:  120,--Kč/m2, tj. 9.120,--Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 7.080,--Kč, doplatek kupní ceny 

ve výši 2.040,--Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětného 
pozemku uhradilo kupující město Šumperk 
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- kupující bere na vědomí, že na p.p.č. 67/2 a p.p.č. 1275/35 v k.ú. Horní 
Temenice vázne věcné břemeno spočívající v právu umístění vedení NN a 
podpěry, vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a 
údržby rozvodných zařízení ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/5, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1437/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1210/11 ze 
dne 23. 6. 2011 schválit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 

00303461, bude převeden do společného jmění manželů J. a 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 63 m2, geometrickým plánem č. 836-560/2011 označené jako p.p.č. 
1184/16, vše 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 

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

- náklady na vyhotovení geometrických plánů na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 
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- město Šumperk bere na vědomí, že na p.p.č. 1275/36 v k.ú. Horní Temenice 

vázne věcné břemeno spočívající v právu umístění vedení NN a podpěry, 
vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a údržby 
rozvodných zařízení ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/5, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1438/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
22/Vk/HT uzavřené mezi městem Šumperk a manžely J. a H. H., J. K., R. K.,  
všichni bytem Šumperk a  J. K.,  bytem  Pozořice, PSČ 664 07, v případě uzavření 
směnné smlouvy mezi výše uvedenými účastníky, jejímž předmětem bude směna 
pozemků p. č. 1275/36 a p.č. 1377/5 v k.ú. Horní Temenice v podílovém 
spoluvlastnictví manželů  J. a H. H., J. K., R. K.  a  J. K.  za pozemek p. č. 1184/12 
a část pozemku p.č. 1184/10, geometrickým plánem č. 836-560/2011 označenou 
jako p.p.č. 1184/16, vše v k. ú. Horní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. 
Vyplacená záloha ve výši 1.860,--Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
22/Vk/HT bude městu Šumperk vrácena do 30 dnů ode dne uzavření dohody o 
ukončení předmětné smlouvy. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1439/11 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

doporučuje 
ZM schválit realizaci příslibu odkoupení části pozemku p. č. 303 v k. ú. Dolní 
Temenice, geometrickým plánem č. 686-584/2007 označené jako p.p.č. 303/2 o 
výměře 9 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: J. a D. S.,  oba bytem Šumperk (podíl o velikosti 1/2), D. S.,  bytem  

Šumperk (podíl o velikosti 1/2) 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena:  120,--Kč/m2, tj. 1.080,--Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 600,--Kč, doplatek kupní ceny ve 

výši 480,--Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětného 
pozemku uhradilo kupující město Šumperk 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1440/11 MJP – realizace stavby „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice“, 
umístění podzemních kontejnerů 

ukládá  
odboru RÚI prověřit umístění podzemních kontejnerů na komunální odpad v rámci 
stavby „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice“ na části pozemku p.č. 
274/1 v k.ú. Dolní Temenice nebo na jiném vhodném pozemku ve vlastnictví 
města Šumperka v dané lokalitě. 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1441/11 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 2047/12 v k.ú. Šumperk, or. vedle   
areálu Uhelných skladů 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p.č. 2047/12 o výměře 
1.850 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel pronájmu:  uložení stavebního materiálu 
- doba nájmu: určitá do 31.12.2013 
- nájemné: dohodou ve výši 30.000,--Kč k celku/rok 
 
        Termín: 23.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1442/11 MJP – směna pozemků za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů, or. 
nad DPS Markéta 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 8. 2011 do 5. 9. 2011 dle usnesení rady města č. 1321/11 ze 
dne 15. 8. 2011 schválit směnu pozemků za účelem vypořádání majetkoprávních 
vztahů v dané lokalitě za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů H. a  J. K.,   oba 
bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 a do vlastnictví H. K.,  bytem Šumperk, 
podíl o velikosti 1/2 na části pozemku p. č. 137/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Horní 
Temenice  
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- ze společného jmění manželů H. a  J. K.,  oba bytem Šumperk, bude převeden 

podíl o velikosti 1/2 a z vlastnictví H. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/2 
na části pozemku p. č. 138 o výměře 1 m2 v k. ú. Horní Temenice 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků i správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1443/11 MJP – výpůjčka části p.p.č. 137/1 v k.ú. Horní Temenice, or. nad DPS Markéta 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 8. 2011 do 5. 9. 2011 dle usnesení rady města č. 1322/11 ze 
dne 15. 8. 2011  výpůjčku části p.p.č. 137/1 o výměře cca 177 m2 v k.ú. Horní 
Temenice  
- účel výpůjčky:  údržba pozemku spolu se stávající vodotečí  
- vypůjčitel: H. a  J. K.,  oba bytem  Šumperk 
- doba výpůjčky: neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
 

       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1444/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 711/11 

ruší 
usnesení RM č. 711/11 ze dne 7.4.2011, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy  zemního kabelového 
vedení NN přes pozemky p.č. 2231 a p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, pro oprávněného 
ČEZ Distribuce, a.s., v rámci stavební akce „Šumperk – SAN-JV s.r.o., polyfunkční 
dům-C, nám. Republiky, NNk“, z důvodu přijetí usnesení nového. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1445/11 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – „Šumperk – SAN-JV, s.r.o., 
polyfunkční dům-C, nám. Republiky, NNk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN, přes pozemky p.č. 2231 a p.č. 2247 
v k.ú. Šumperk, v celkové délce 38 bm, v rámci stavební akce „Šumperk – SAN-
JV s.r.o., polyfunkční dům-C, nám. Republiky, NNk“. 
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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 6.840,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0066/2008/Foj  ze dne 9.10.2008 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb 26/06/Foj ze dne 26.9.2006, ve znění pozdějších 
dodatků,  zálohu na úhradu věcného břemene v celkové výši 1.000,--Kč, 
přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  
5.840,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně povinné z věcného 
břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene, 
před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí 

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

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

 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1446/11 MJP – prodej části p.p.č. 1399/7, dle GP číslo 5987-764/2011 p.p.č. 1399/24 
v k.ú. Šumperk, or. mezi ul. Lidickou a Vrchlického 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  29.6.2011  do 18.7.2011 dle usnesení rady města č.  1191/11 ze 
dne 23.6.2011,  schválit prodej části p.p.č. 1399/7, dle GP číslo 5987-764/2011 
p.p.č. 1399/24 o výměře 263 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: scelení vlastnictví 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující: F. H.,  bytem Šumperk 
- kupující na své náklady zajistí vyklizení pozemku od staveb, biologického 

odpadu a odpadu dalšího, který vznikl 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 před podpisem 
kupní smlouvy  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: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1447/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – Nerudova, p. Sitař, parc. č. 
570/2, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního vedení NNk přes pozemek p.č. 570/10 v délce 27,4 bm v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk-Nerudova, p. Sitař, parc. č. 570/2, 
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 3.014,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0032/2010/Foj  ze dne 11.8.2010,  zálohu za budoucí věcné břemeno 
v celkové výši 840,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši  2.174,--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. 5943-87/2011 

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

 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1448/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk- 
výstavba nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk - výstavba 

nového lůžkového výtahu v pavilonu F“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Martin Pelnář, 
Lubomír Polášek 
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, Martin 
Juřička, Pavel Hegedüs 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

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

 
      Termín: 15.09.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1449/11 MJP -  uzavření dohody o splátkovém kalendáři 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s Magdou 
Dunkovou, nar. 1946, bytem Banskobystrická 1276/44, Šumperk, nájemcem 
obecního bytu číslo 9 na adrese Banskobystrické 1276/44  v Šumperku na 
dlužnou částku do 154.447,--Kč, a to za podmínek: 
 
Délka splatnosti:  60 měsíců 
Datum splátky:  do 25. dne v měsíci  
Měsíční splátka:  min. 2.600,--Kč 
 
Nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1450/11 MJP – ukončení nájmu nebytových prostor – středisko Klubu důchodců 
Temenická 5 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 28.4.2000, 
kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ: 
00303461 a nájemcem PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Temenická 2620/5, 
Šumperk, IČ 25843907 
 
Předmět nájmu:  nebytové prostory, označené jako středisko Klubu důchodců   

v budově č.p. 2620 na adrese Temenická 2620/5, Šumperk   
Způsob ukončení:  písemná dohoda 
Datum ukončení: nejpozději do 31.10.2011 
 
       Termín: 31.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1451/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v II. NP 
budovy Temenická 2620/5 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se ve II. NP 
budovy Temenická 2620/5, Šumperk, o celkové podlahové ploše 112,16 m ². 
 
Účel nájmu:  středisko Klubu důchodců v Šumperku 
Doba nájmu:  5.000,--Kč/rok/celek, valorizace o koeficient inflace od roku 

2012 
Služby: cca 80.000,--Kč/rok 
Výpovědní lhůta:  3 měsíce 
       Termín: 12.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1452/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – Příčná, FVE, Rico Art, parc- 
1488/5, TS, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního vedení NNk přes pozemek p.č. 1488/5  v délce 6,55 bm v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk-Příčná,FVE,Rico Art, parc. 
1488/5,TS,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 721,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0001/2011/Pe  
ze dne 14.1.2011, zálohu za budoucí věcné břemeno v celkové výši 330,--Kč, 
přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  
391,--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. 5962-91/2011 

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

        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1453/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk, Jílová 2, HOPR TRADE – 
MK“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení komunikační sítě přes 
pozemky p.č. 1093/30, 1093/31, 927/11, 927/58, 927/59, 927/60 a 999/49 v k.ú. 
Šumperk, v předpokládané celkové délce 91 bm, v rámci stavební akce „Šumperk, 
Jílová 2, HOPR TRADE – MK“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 
140 22, IČ 60193336. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno ve výši 10.010,--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 31.12.2013 

- 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: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1454/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu - „Šumperk, Jílová 2, HOPR 
TRADE – MK“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 1093/30, 1093/31, 927/11, 
927/58, 927/59, 927/60 a 999/49 v k.ú. Šumperk z řídí pro stavebníka právo 
provést stavbu, v rámci které provede uložení zemního kabelového vedení 
komunikační sítě přes předmětné pozemky pro akci „Šumperk, Jílová 2, HOPR 
TRADE – MK“. 
Vlastník pozemků: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 
140 22, IČ 60193336. 
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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 31.10.2013 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1455/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Přípojky IS pro objekt na st.p.č. 5603 a 
5604 v k.ú. Šumperk, p. Kotinský“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemní plynovodní, vodovodní a kabelové přípojky NN přes p.p.č. 151/2 a 
2265 v celkové délce 117,44 bm v k.ú.  Šumperk, včetně umístění pojistkové 
skříně na pozemku p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Jiří Kotinský, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, s místem 
podnikání M. R. Štefánika 318/1, Šumperk, IČ 15509087. 
 
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 7.046,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb 
26/04/Foj  ze dne 19.10.2044 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 
5.850,--Kč a na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb 11/06/Foj ze dne 10.6.2006 jednorázovou částku za umístění 
pojistkové skříně ve výši 1.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a 
zálohovou činí nedoplatek ve výši  1.196,--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. 5114-63 B/2006, GP č. 5114-63 C/2006 a GP 
č. 5114-63 A/2006 

-  oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1456/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Přípojky IS pro RD na st.p.č. 787 v k.ú. 
Dolní Temenice, p. Kulich“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemní kabelové přípojky NN přes p.p.č. 1990/12 v délce 21,36 bm v k.ú.  
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
M. K.,  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 769,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/32/05/Foj  ze dne 
6.1.2006 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 600,--Kč, přičemž rozdíl 
mezi cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek ve výši  169,--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. 5199-15/2007 

- oprávněný z věcného břemene doloží kolkovou známku v hodnotě 500,--Kč na 
úhradu správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1457/11 MJP – nabídka na prodej bytu v domě Banskobystrická 46 

doporučuje 
ZM nevyužít nabídku paní L. P.,  bytem  Šumperk a neodkoupit od ní  byt č. 
1277/5 v domě č.p. 1277 na st.p.č. 1366 včetně podílu na společných částech  
domu o velikosti 126/1000 (or. ozn. Banskobystrická 46) za kupní cenu 900.000,--
Kč.  
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1458/11 MJP – žádost nájemců domu nám. Míru 26 o odprodej bytů do osobního 
vlastnictví 

doporučuje 
ZM nevyhovět žádosti nájemců domu č.p. 291 na st.p.č. 106 v obci a k.ú. Šumperk 
(or. ozn.  nám. Míru 26) o odprodej bytů do osobního vlastnictví. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1459/11 MJP – prodej st.p.č. 998 a p.p.č. 546/6 v k.ú. Šumperk, pozemek pod domem 
Myslbekova 24 a zahrada k domu 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11.4.2011 do 27.4.2011 dle usnesení rady města č.  676/11 ze dne 
7.4.2011, schvaluje  prodej st.p.č. 998 o výměře 186 m2 a p.p.č. 546/6 o výměře 
197 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek:  
- kupní cena:  p.p.č. 546/6 ..............300,--Kč/m2 

                  st.p.č. 998 o velikosti  podílu 6000/10000............105,--Kč/m2 
                           st.p.č. 998 o velikosti podílu  4000/10000..........1.869,--Kč/m2                                   
- účel  prodeje: zahrada k domu a pozemek pod domem 
- kupující: M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 6000/10000 na st.p.č. 938 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6/10  na p.p.č. 546/6 a  A. S.,  spoluvlastnický 
podíl o velikosti 4000/10000 na st.p.č. 938 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
4/10  na p.p.č. 546/6, všichni bytem  Šumperk 

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

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

 
        Termín: 22.09.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1460/11 MJP – prodej st.p.č. 998 a p.p.č. 546/6 v k.ú. Šumperk, pozemek pod domem 
Myslbekova 24 a zahrada k domu – zrušení usnesení RM č. 288/11, 289/11,  
290/11 

ruší 
usnesení RM č. 288/11,  289/11 a  290/11, všechny ze dne 13.1.2011, kterými 
byly zveřejněny pronájmy spoluvlastnických podílů na st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 08.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1461/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Bří Čapků 35A, Šumperk – 
výměna oken a dveří“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Bří Čapků 35A, Šumperk – výměna 

oken a dveří“ 
 

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

- minimální seznam oslovených zájemců: 
DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., se sídlem Nemocniční 
734/13, Šumperk, IČ 25391941 
AKTOS OKNA, s.r.o., se sídlem Petrov 137, Sobotín, PSČ 78816, IČ 
25823515 
SULKO, s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, Zábřeh, PSČ 
78901, IČ 47976969 
 
       Termín: 15.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1462/11 MJP – změna usnesení ZM č. 1853/110 – budoucí prodej zahrady u domu      
K. H. Máchy  15 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1806/10 ze dne 16.9.2010, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje  p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující 
vlastníci bytových jednotek v domě K.H.Máchy 900/15, Šumperk.   
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0073/2010/vr ze dne 
18.1.2011, které spočívají:  
- posunutí termínu opravy oplocení  z data 31.12.2011 na nově stanovený 

termín 21.5.2012, výše slevy z kupní ceny bude odsouhlasena samostatně po 
dokončení vybudování vjezdu a oplocení jako celku 

- posunutí termínu vybudování vjezdu a napojení stavby garáže  na st.p.č. 5218 
přes p.p.č. 1316/14 na ul. Bezručovu z termínu 30.6.2011 na nově stanovený 
termín 31.12.2011 

Ostatní  podmínky stanovené usn. ZM č. 1806/10 ze dne 16.9.2010 zůstávají beze 
změny. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1463/11 MJP – souhlasné prohlášení – vlastnictví trafostanice v areálu Na Benátkách 

doporučuje 
ZM schválit uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperkem na straně 
jedné jako prodávající a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035 na straně druhé jako 
kupující, na základě kterého účastníci souhlasně prohlásí, že v souvislosti s 
uzavřenou kupní smlouvou č. MP-K 24/97/Sk ze dne 14.5.1997, přešla na 
kupujícího společnost ČEZ Distribuce, a.s., budova trafostanice  stojící na 
pozemku st.p.č. 5396 v k.ú. Šumperk, včetně vnitřního strojního vybavení – 
zařízení trafostanice. 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1464/11 MJP – zveřejnění pronájmu  části  st. p.č  725/1 v k.ú. Šumperk, naproti 
vjezdu ke Kauflandu 

schvaluje 
záměr města zveřejnit pronájem části st.p.č. 725/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- sazba nájemného  počítána z plochy reklamy: 3000,--Kč/m2/rok 
- plocha reklamy: 4 m2 bez pevného usazení do pozemku 
- účel pronájmu: umístění  reklamního zařízení 
- pronájem na dobu neurčitou se 1 měsíční  výpovědní lhůtou 
 
       Termín: 20.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1465/11 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1459/10 a části p.p.č. 1466/25 v k.ú. 
Šumperk, antukové hřiště za atriovými domy na Vyhlídce 

schvaluje 
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 1469/10 o výměře cca 25 m2 a části 
p.p.č. 1466/25 o výměře cca 680 m2  vše v k.ú Šumperk, za těchto podmínek: 
- sazba nájemného: 100,--Kč k celku/rok s povinností údržby 
- nájemce uhradí nájemné za období roku  2009, 2010 a 2011 
- účel pronájmu: antukové hřiště a zázemí 
- pronájem na dobu neurčitou s 3 měsíční  výpovědní lhůtou 
- pronajímatel uznává, že antukové hřiště a oplocení  není jeho vlastnictvím,      

v případě ukončení nájmu nebudou nájemci kompenzovány náklady spojené   
s vybudováním hřiště, včetně oplocení 

- náklady spojené s údržbou hřiště a jeho zázemím ponesou výhradně nájemci   
 
       Termín: 20.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1466/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  „Šumperk – 
Hlavní tř., Česká spořitelna, VNk, TS“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení VN přes pozemky p.č. 
145/2, 2152/1 a 145/3 v předpokládané celkové délce 2x 96 bm v  k.ú. Šumperk, 
včetně umístění pilíře s pojistkovou skříní na p.p.č. 135/1 v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavební akce „Šumperk-Hlavní tř., Česká spořitelna, VNk, TS“. 
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. 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí zálohu na budoucí věcné 

břemeno pro uložení kabelového vedení ve výši  34.560,--Kč včetně  DPH, 
stanovenou v souladu s usnesením RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009, a 
jednorázovou částku ve výši 1.000,--Kč za umístění pilíře s pojistkovou skříní, 
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 31.12.2013, 

- 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: 31.10.2011 
        Zodpovídá: Ing, Répalová 
 

1467/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  „Šumperk – Hlavní tř., Česká 
spořitelna, VNk, TS“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 145/2, 2152/1,145/3 a 135/1 
v k.ú. Šumperk,  zřídí pro stavebníka právo provést stavbu „Šumperk - Hlavní tř., 
Česká spořitelna, VNk, TS“, v rámci které provede uložení zemního kabelového 
vedení VNk přes pozemky p.č. 145/2, 2152/1 a 145/3 v k.ú. Šumperk, a umístí 1 
ks pilíře pro instalaci pojistkové skříně na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Šumperk. 
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 31.10.2013 
- stavebník je povinen ve lhůtě nejméně 14 dnů před zahájením stavebních prací 

upozornit nájemce pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Šumperk na stavební záměr 
 
         Termín: 31.10.2011 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1468/11 MJP – změna usnesení ZM č. 873/08, č. 1027/09, č. 1270/09, č. 1850/10 a č. 
1851/10 – výstavba při ul.  Hrubínově 

doporučuje 
ZM změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11.9.2008, č. 1027/09 ze dne 
29.1.2009, č. 1270/09 ze dne 18.6.2009, č. 1850/10  a č. 1851/10 ze dne 
16.9.2010,  kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje  p.p.č.1662/19 o 
výměře 21713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o 
výměře cca 50 m2,a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2 vše v k.ú. Šumperk, 
budoucí kupující REAL SYSTEM DEVELOPMENT a.s. se sídlem Petrovice, 
Lessnerova 263, Praha, P SČ 10900.   
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/vr ze dne 
7.1.2009 ve znění dodatku č. 1, 2  3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 
10.7.2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 19.11.2010, které spo čívají:  
- rozdělení výstavby inženýrských sítí, komunikací a chodníků do 3 etap, 

přičemž první etapa výstavby bude zahájena v dubnu 2012 a bude 
kolaudována nejpozději do 31.12.2012, druhá etapa bude zahájena v dubnu 
2013 a bude kolaudována nejpozději do 31.12.2013 a třetí etapa bude 
zahájena v dubnu 2014 a kolaudována  nejpozději do 31.12.2014  

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu 
smluvní pokuty ve výši 50.000,--Kč, která byla sjednána v případě nedodržení 
výstavby inženýrských sítí  a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. 
Smluvní pokuta bude uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace 
výstavby   inženýrských sítí  a komunikačního napojení v jednotlivých etapách 

- vlastnické právo k pozemkům bude  převáděno po etapách tak, jak budou 
kolaudovány inženýrské sítě a komunikační napojení, vždy do 4 měsíců od 
kolaudace příslušné části inženýrských sítí a komunikačního napojení, tj. 1. 
etapa do 30.4.2013, 2. etapa do 30.4.2013 a 3. etapa do 30.4.2014, p řičemž 
předmětem převodu vlastnického práva k pozemkům nebude část pozemku 
zastavěná stavbou komunikace 

 
Podmínky výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení  s převzetím do 
správy budoucího prodávajícího:  
- jednotlivé etapy budou předem odsouhlaseny se správcem komunikací PMŠ,  

a. s., a budoucím prodávajícím v zastoupení odboru RÚI, bude doložen projekt 
organizace výstavby pro jednotlivé etapy realizace jako součást PD pro 
stavební povolení, správce komunikace musí schválit plán organizace výstavby 
před vydáním vyjádření k PD pro stavební povolení akce  

- rozvod veřejného osvětlení musí být pro každou jednotlivou etapu funkční  
- při výstavbě  zakrytých konstrukcí a odvodnění musí být před zakrytím a při 

konání zkoušek únosnosti a funkčnosti přizván vždy zástupce budoucího 
prodávajícího nebo   správce komunikace 

- budoucí kupující musí vést stavební deník  a musí být vyhotoven a 
odsouhlasen správcem komunikací  plán zkoušek 

- po pravomocné kolaudaci komunikace a inženýrských sítí budoucí prodávající 
převezme VO a v zimním období bude provádět prostřednictvím správce 
komunikací zimní údržbu komunikace a chodníků 

- po pravomocné kolaudaci stavby komunikace bude budoucí kupující i nadále 
na své náklady zajišťovat, mimo zimní údržbu, celoroční údržbu komunikace tj. 
zajišťovat čistotu,opravy a údržbu  komunikace včetně odvodnění komunikace 

- úplné předání správy díla komunikace bude provedeno po té, co bude v lokalitě 
obsluhované vybudovanou komunikací  dokončeno v hrubé stavbě min. 80% 
domů, které měly být    napojeny na budovanou komunikaci (etapa 1., 2. a 3) 
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- budoucí kupující následně převezme dílo komunikaci v řádném technickém 
stavu (bez   poškození  konstrukcí a příslušenství komunikace) 

-  změny  v napojení nově budovaných domů na komunikaci musí být se 
souhlasem budoucího  prodávajícího a správce komunikací 

 
Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, 
usnesení ZM č. 1850/10  a usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16.9.2010, neuvedená 
v tomto usnesení, zůstávají nezměněny. Změna usnesení bude sjednána dodatky  
ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 0036/2008/vr ze dne 
7.1.2009 ve znění dodatku č. 1, 2  3 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 
19.11.2010. 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1469/11 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě – změna účastníků smlouvy, or. prostor 
k domu Denisova 6 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva provést stavbu 
OBCH/0045/2010/Pe ze dne 7.7.2010, kterou město Šumperk, jako vlastník 
pozemku st.p.č. 1745/2 v k.ú. Šumperk, zřídilo pro stavebníky – R. M.,  bytem  
Šumperk a A. K.,  bytem  Šumperk - právo provést stavbu přístřešku pro účely 
parkování dvou osobních vozidel na předmětném pozemku st.p.č. 1745/2 v k.ú. 
Šumperk. Dodatkem č. 1 dojde ke změně účastníků smlouvy, přičemž na straně 
stavebníka bude uveden pouze R. M. Ostatní ustanovení smlouvy 
OBCH/0045/2010/Pe zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1470/11 Plnění investiční výstavby k 31.08.2011 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31.08.2011. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1471/11 Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh řešení připomínek uplatněných 
k návrhu územního plánu Šumperka  

doporučuje ZM 
schválit předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu Šumperka dle přílohy č. 1 projednaného materiálu. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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 1472/11 Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh řešení připomínek uplatněných 
k návrhu územního plánu Šumperka  

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu Šumperka dle přílohy č. 2 projednaného materiálu. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1473/11 „Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ – dodatek č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.4.2011, uzavřené s firmou 
MUGO zahradnická, s.r.o., na akci „Obnova aleje v ulici 17. listopadu v Šumperku“ 
na provedení víceprací do maximální výše 232.128,68 Kč bez DPH (278.554,41 
Kč s DPH). 
Smluvní cena se upravuje na maximálně 2.001.440,06 Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1474/11 „Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ – dodatek č. 7 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 0014-2010 ze dne 10.6.2010, uzavřené 
se sdružením firem Lawstav, s.r.o., a PB PLAST, spol. s r.o., na akci „Energetické 
úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“ na provedení méněprací do minimální částky    
-269.495,30Kč včetně DPH (cena díla se snižuje a bude maximálně 23.122.871,-- 
Kč včetně DPH). 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1475/11 „MŠ Pohádka, Jeremenkova ul. – oprava střechy“ – dodatek č. 1  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11015, uzavřené s firmou DACH 
SYSTÉM, s.r.o., Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc, na akci „MŠ Pohádka – oprava 
střechy“ na provedení změn a zvýšení ceny díla maximálně o 50.700,--Kč včetně 
DPH (smluvní cena včetně dodatku č. 1 je maximálně 1.964.258,--Kč včetně DPH) 
a prodloužení  termínu provedení díla z 12.8.2011 na 9.9.2011 z důvodu 
nevhodných klimatických poměrů pro provádění opravy střechy. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1476/11 „MŠ Prievidzská – herna“  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/11, uzavřené s firmou SAN-JV, s.r.o., 
Lidická 76, 787 01 Šumperk, na akci „MŠ Prievidzská – herna“ na provedení změn 
do maximální částky  +46.633,--Kč včetně DPH (smluvní cena včetně dodatku č. 1 
je maximálně 935.697,--Kč včetně DPH). 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1477/11 „Park U Pekárny v Šumperku“ – dodatek č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2010 uzavřené s firmou 
Strabag, a.s., oblast Jih, Zábřežská 74, 787 24 Šumperk na akci „Park U Pekárny 
v Šumperku“ na provedení změny druhové skladby u výsadeb dřevin. 
Smluvní cena se nemění, zůstává ve stávající výši, tj. 6.197.999,52 Kč. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1478/11 „Oprava dešťové kanalizace, parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Oprava 

dešťové kanalizace, parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Ing. Luděk Šperlich, Mgr. Milan Šubrt, 
Lubomír Polášek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Tomáš Vašíček, Ing. Hana 
Répalová, 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., Wellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc, IČ 60323132 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká ul. 545, Pardubice, Polabiny, 533 52 
Staré Hradiště, IČ 25267329 
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, zakázka nebude 
zveřejněna. 
 
       Termín: 20.10.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1479/11 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – „Snižování energetické náročnosti 
MŠ Vrchlického v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 10072093 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 
akci „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“. 
 
Název projektu: Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku 
Prioritní osa:  3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory: 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/10.08994 
 
       Termín: 15.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1480/11 „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ – dodatek č. 1  

doporučuje ZM  
- schválit uzavření dodatku č. 1 k Partnerským smlouvám pro projekt 

„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“, uzavřených 
s obcemi ORP 

- schválit uzavření partnerské smlouvy s obcí Janoušov pro projekt 
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba 

 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1481/11 „Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Vrchlického v Šumperku“          
– dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.4.2011, uzavřené s firmou  
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk na akci „Snižování energetické 
náročnosti budovy MŠ Vrchlického v Šumperku“ na provedení méněprací do 
minimální výše 150.000,--Kč bez DPH (180.000,--Kč s DPH). 
Smluvní cena se upravuje na maximálně 3.841.926,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
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1482/11 „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/11 ze dne 3.6.2011, uzavřené 
s firmou SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, na akci „Středisko 
ekologické výchovy Švagrov“ na provedení změn do maximální částky  
1.100.000,--Kč včetně DPH, které budou čerpány z rezervy stavby (cena díla se 
nemění a zůstává dle SoD dna částce 44.475.578,--Kč včetně DPH).   
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1483/11 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – „Sběrná místa TKO v Šumperku“ 

schvaluje  
uzavření smlouvy č. 10076034 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 
akci „Sběrná místa TKO v Šumperku“. 
 
Název projektu: Sběrná místa TKO v Šumperku 
Prioritní osa:  4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží (FS) 
Oblast podpory: 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady 
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/10.08708 
 
      Termín: 15.09.2011 
      Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1484/11 „Větrání kuchyně ZŠ Sluneční v Šumperku“ – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne  17.6.2011 uzavřené s firmou Jiří 
Kouřil, Dolany 77, 783 16 Dolany, na akci  „Větrání kuchyně ZŠ Sluneční v 
Šumperku“ na provedení méněprací do minimální výše  50.000,--Kč bez DPH        
(60.000,--Kč s DPH). 
Smluvní cena se upravuje na maximálně 1.818.600,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1485/11 „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu“  

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu“ vyloučit firmu 
Regioprojekt Morava, s.r.o., 8. května 20, Šumperk, IČ 25829904. 
 
       Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1486/11 „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu“  

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro 
Městskou knihovnu“ Ing. Ladislava Trčku – PROINK, Hornická 198, Staré Město, 
IČ 136178l26. Nabídková cena je 1.546.800,--Kč včetně DPH. 
 

Termín: 29.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1487/11 Ceny za kopírování 

schvaluje 
ceny za kopírování na pracovištích MěÚ Šumperk pro veřejnost dle přílohy č. 2. 
 
       Termín: 13.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

1488/11 Statuty komisí RM 

schvaluje 
statuty níže uvedených komisí rady města: 
- komise pro školství, kulturu a letopisecké 
- komise strategického rozvoje a výstavby 
- komise cestovního ruchu 
- komise architektury a regenerace městské památkové zóny 
- komise obchodu a živností 
všechny s účinností od 9.9.2011. 
 
       Termín: 09.09.2011 
       Zodpovídá: předs. přísl. komisí 
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1489/11 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
B. V., k bytu č. 10 Gagarinova 2376/11, Šumperk, o velikosti 1+kk obytných 
místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.10.2011 do 30.6.2012 
 
       Termín: 30.09.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1490/11 Změna základní listiny PONTIS Šumperk, o.p.s. 

doporučuje ZM 
schválit změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem  
Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01, ze dne 10.6.2011 
 
v článku I.  Úvodní ustanovení takto: 
 
Sídlo společnosti: Šumperk, gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01. 
 
       Termín: 22.09.2011 
       Zodpovídá: MUDr. Mitterová 

1491/11 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 22.9.2011 včetně programu. 
 
 

1492/11 Personální záležitosti 

zmocňuje  
tajemníka Městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě 
návrhu výběrové komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,        
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, - jmenování Ing. 
Heleny Miterkové na pozici vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
Městského úřadu Šumperk na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou 
s účinností od 1.1.2012. 
 
       Termín: 01.01.2012 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta                            1. místostarosta  



Rozpočet roku 2011, rozpočtová opatření číslo IX.                                        Příloha č. 1
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Daňové příjmy 28
98/IX   - ze vstupného 28  na základě skutečnosti

Nedaňové příjmy 439
99/IX Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC, TAJ, RÚI 277  na základě skutečnosti
100/IX Odvody příspěvkových organizací 162 nařízený odvod odpisů ZŠ 8.května z dotace ROP

Ostatní neinvestiční transfery 695
101/IX ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená 695 účelová dotace

Investiční dotace
102/IX ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená 1 375 účelová dotace

Kapitálové příjmy 900
103/IX Prodej pozemků 900 navýšení na základě skutečnosti

PŘÍJMY CELKEM 3 437

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

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 2 232
104/IX      -  ZŠ 8.května  p.o. 162 navýšení na odpisy z dotace ROP
105/IX ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená 2 070 účelová dotace

Odbor majetkoprávní 786
106/IX Výkupy a právní služby 786 navýšení na právní služby, daň z nemovitostí

Odbor RÚI 500
107/IX Lokalita Za Hniličkou -1 500 realizace v roce 2012, přesun na akci hasičská zbrojnice
108/IX Hasičská zbrojnice 2 000 nová akce
109/IX Přechodový ostrůvek Jesenická -100 přesun na jiné akce
110/IX MŠ Pohádka 20 vícepráce
111/IX MŠ Prividzská herna 80 převod PD a vícepráce

VÝDAJE CELKEM 3 518
PŘÍJMY - VÝDAJE -81



         Příloha č. 2 
 
 

Ceny za kopírování na pracovištích MěÚ Šumperk 
 

 
 

Ceny kopírování – černobílé (včetně DPH) 
Formát Kopie 

A4 – jednostranná kopie 2 Kč 
A4 – oboustranná kopie 4 Kč 
A3 – jednostranná kopie 4 Kč 
A3 – oboustranná kopie 8 Kč 
A2 (420mm x 594mm) 15 Kč 
A1 (594mm x 841mm) 26 Kč 
A0 (841mm x 1189mm) 52 Kč 

 
 
 
 

Ceny velkoplošného kopírování - barevné (včetně DPH) 
Rozlišení v DPI: Formát 

200 DPI 300 DPI 600 DPI 
A2 (420mm x 
594mm) 29 Kč 68 Kč 68  Kč 

A1 (594mm x 
841mm)  58 Kč 135 Kč 135 Kč 

A0 (841mm x 
1189mm)  116 Kč 269 Kč 269 Kč 

 
 
 
 

Ceny velkoplošného skenování (včetně DPH) 
Rozlišení v DPI (tj. udávané počtem nasnímaných bodů 

na 1 palec): 
200 DPI 300 DPI 600 DPI 

8 Kč  12 Kč 17 Kč 

 
 


