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Spis.zn.:  100039/2011
        Č.j.:  103111/2011

U S N E S E N Í

z 26. schůze Rady města Šumperka ze dne 20.10.2011. 

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.

1554/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2011

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. X roku 2011:
příjmy ve výši     3.386 tis. Kč
výdaje ve výši     2.738 tis. Kč

příjmy celkem 831.083 tis. Kč
výdaje celkem 797.953 tis. Kč

1555/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení:
31/10, 155/10, 237/10, 247/11, 267/11, 517/11, 553/11, 607/11, 715/11, 784/11, 
845/11, 916/11, 917/11, 927/11, 1149/11, 1154/11, 1155/11, 1161/11, 1171/11, 
1172/11, 1175/11, 1186/11, 1187/11, 1199/11, 1200/11, 1201/11, 1202/11, 
1203/11, 1204/11, 1205/11, 1206/11, 1213/11, 1214/11, 1218/11, 1223/11, 
1249/11, 1250/11, 1251/11, 1268/11, 1288/11, 1296/11, 1312/11, 1321/11, 
1322/11, 1326/11, 1327/11, 1328/11, 1329/11, 1330/11, 1333/11, 1343/11, 
1344/11, 1345/11, 1346/11, 1347/11, 1348/11, 1349/11, 1356/11, 1358/11, 
1359/11, 1360/11, 1363/11, 1365/11, 1366/11, 1367/11, 1368/11, 1372/11, 
1373/11, 1374/11, 1375/11, 1377/11, 1378/11, 1379/11, 1381/11, 1382/11, 
1383/11, 1384/11, 1385/11, 1386/11, 1390/11, 1391/11, 1392/11, 1393/11, 
1394/11, 1395/11, 1396/11, 1397/11, 1398/11, 1399/11, 1400/11, 1401/11, 
1402/11, 1403/11, 1404/11, 1405/11, 1406/11, 1408/11, 1409/11, 1410/11, 
1411/11, 1413/11, 1418/11, 1430/11, 1431/11, 1432/11, 1436/11, 1437/11, 
1438/11, 1441/11, 1442/11, 1444/11, 1446/11, 1448/11, 1449/11, 1451/11, 
1457/11, 1458/11, 1459/11, 1460/11, 1461/11, 1462/11, 1463/11, 1464/11, 
1468/11, 1470/11, 1471/11, 1472/11, 1474/11, 1475/11, 1476/11, 1477/11, 
1478/11, 1479/11, 1480/11, 1481/11, 1483/11, 1484/11, 1485/11, 1486/11, 
1487/11, 1488/11, 1489/11, 1490/11, 1493/11, 1494/11, 1495/11, 1496/11, 
1497/11, 1498/11, 1499/11, 1500/11, 1501/11, 1502/11, 1503/11, 1504/11, 
1505/11, 1507/11, 1508/11, 1509/11, 1511/11, 1514/11, 1525/11, 1526/11, 
1527/11, 1531/11, 1532/11, 1534/11, 1540/11, 1541/11, 1542/11, 1543/11, 
1545/11,   1546/11. 
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1556/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
31/10 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
799/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1100/11 do 31.10.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1101/11 do 31.10.2011 Zodpovídá. Ing. Répalová 
1269/11 do 31.10.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1270/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1271/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1272/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1273/11 do 31.12.2011 Zodpovídá. Ing. Répalová
1282/11 do 10.11.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1482/11 do 10.11.2011 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1557/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
opravu nadpisu usnesení RM č. 1269/11 k problematice části pozemku p.č. 390/1 
v k.ú. Šumperk, kdy místo „výpůjčka“ bude uvedeno „pronájem“. 

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1558/11 Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2011/1014/0337 ze dne 27.6.2011 
uzavřené s firmou CHLÁDEK & TINTĚRA Pardubice, a.s., Zelené předměstí, 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, na akci: „Rekonstrukce přednádraží 
v Šumperku“ na provedení změn do maximální částky 32.041,24 Kč bez DPH, tj. 
38.449,48 Kč včetně  DPH) celková smluvní cena díla se mění na 10.872.810,34 
Kč včetně DPH).

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1559/11 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

schvaluje
na základě doporučení komise pro vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na zakázku „Zpracování lesního hospodářského plánu 
pro lesní hospodářský celek Lesy města Šumperka pro období 2013-2022“, 
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem akce firmou Taxonia CZ, s.r.o., 
Chválkovická 503/88A, Olomouc, 779 00, IČ 27068897 za cenu dle nabídky ve 
výši 498,--Kč/ha včetně DPH (20 %), celkem dle nabídky pro lesní hospodářský 
celek lesy města Šumperka ve výši 976.080,--Kč včetně DPH (20 %). 

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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1560/11 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2012 výdaj na 
úhradu části nákladů za zpracování lesního hospodářského plánu, dle výsledku 
vyhodnocení zakázky malého rozsahu, ve výši 586.000,--Kč včetně DPH (20 %).

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1561/11 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk, or. u domu Mendlova 15, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.1.2009 do 4.2.2009  dle usnesení rady města č. 3136/09 ze dne 
15.1.2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1064/09 ze dne 12.3.2009, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit  realizaci prodeje části p.p.č. 1443/1 o 
výměře  330 m2, dle GP číslo 5741-297/2010 p.p.č. 1443/16 o výměře 200 m2 a 
p.p.č. 1443/17 o výměře 130 m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k bytové jednotce v domě Mendlova 15, Šumperk
- kupující: p.p.č. 1443/16 L. a N. H.,  oba bytem Šumperk  a p.p.č. 1443/17 J. a 

O. Ř., oba bytem Šumperk
- kupní cena: 300,--Kč/m2 dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 

0040/2009/Vr s tím, že před podpisem kupní smlouvy bude kupní cena  
jednotlivými kupujícími uhrazena 

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

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1562/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č 296 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Na hradbách 1, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 296 o výměře  337 m2 a část p.p.č. 307/1 
o výměře 12 m2,  dle GP číslo 5970-128/2011 st.p.č. 6180/4 o výměře 47 m2, 
p.p.č. 296/1 o výměře 274 m2a 296/3 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Šumperk, včetně 
oplocení a zděných zídek. Zveřejněním prodeje dojde k upřesnění již schváleného 
budoucího prodeje a to v souladu s nově vypracovaným geometrickým plánem. 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena: 230,--Kč/m2
- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno podzemních garáží na st.p.č. 

6180/4 v k.ú. Šumperk a věcné břemeno průchodu přes p.p.č. 296/3 a část 
st.p.č. 6180/4 v k.ú. Šumperk
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- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  a to ve 
výši 50% z celkových nákladů

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1563/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 920/3 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
pozemek u solné jeskyně a kapličky v Temenici

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 920/3 o výměře  99 m2, dle GP číslo 796-
65/2011 p.p.č. 920/18 o výměře 99 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice. Zveřejněním 
prodeje dojde k upřesnění již schváleného budoucího prodeje a to v souladu s 
nově vypracovaným geometrickým plánem. 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena: 450,--Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  a správní 

poplatek za zápis vkladu práva  do katastru

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1564/11 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu přes p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, 
or. pozemek u domu K.H. Máchy 15, Šumperk

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1316/14 v k.ú. Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5699 a vlastníka garáže na 
st.p.č. 5219 vše  v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného 
břemene  je vlastník objektu na st.p.č. 5699  v k.ú. Šumperk  O. Š.,  bytem   
Šumperk  a vlastník objektu na st.p.č. 5219 v k.ú. Šumperk  O. B.,  bytem  
Šumperk.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou každého                 

z oprávněných 6.000,--Kč včetně DPH
- oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemene 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1565/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek u domu 
Komenského 12, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 150/3 o výměře  295 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po 

dobu 12 měsíců s povinností úhrady 1. splátky ve výši minimálně  10% kupní 
ceny 

- po dobu splátek bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s realizací 
prodeje po uhrazení 100% kupní ceny

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1566/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 460/1 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Vančurova 9, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 460/1 o výměře cca 160 m2, 
p.p.č. 460/1 o výměře 562 m2 a st.p.č. 951/5 o výměře 173 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domu Vančurova 9, Šumperk  a zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- v případě dělení pozemků na reálné části si kupující uhradí náklady spojené s    

vyhotovením geometrického plánu 
- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách, bude kupní cena jako celek 

uhrazena ve 12 splátkách s min. úhradou 1. splátky na kupní cenu ve výši 10% 
budoucí kupní ceny při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní,                   
s převedením vlastnického práva po uhrazení 100% kupní ceny 

- při prodeji pozemku, který bude sloužit jako zahrada, bude zřízeno předkupní 
právo ve prospěch města Šumperka jako  věcné právo a dále bude sjednána 
ve prospěch města Šumperka smluvní pokuta ve výši 500.000,--Kč  pro případ 
zastavění pozemku, který bude prodán za účelem užívání zahrada (předkupní 
práva a smluvní pokuta se nebude zřizovat u pozemku sloužícího jako zázemí 
k domu Vančurova 9, Šumperk)  

- nabídka prodeje platí do 31.12.2011

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1567/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 459 v k.ú. Šumperk, or. pozemky u domu 
Vančurova 5, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat  p.p.č. 459 o výměře  159 m2, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Vančurova 5, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách, bude kupní cena jako celek 

uhrazena ve 12 splátkách s min. úhradou 1. splátky na kupní cenu ve výši 10% 
budoucí kupní ceny při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní,                    
s převedením vlastnického práva po uhrazení 100% kupní ceny 

- nabídka prodeje platí do 31.12.2011
Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1568/11 MJP – prodej části p.p.č. 15 a dalších v k.ú. Horní Temenice,  or. naproti 
hasičské zbrojnice

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným
způsobem od 19.6.2011 do 18.7.2011 dle usnesení rady města č.1166/11 ze dne 
23.6.2011 schválit prodej části p.p.č. 15 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 17/1 o 
výměře  41 m2, dle GP číslo 840-79/2011 p.p.č. 17/3 o výměře 67 m2  vše v  k.ú. 
Horní  Temenice, za těchto podmínek:
- účel prodeje: rozšíření zahrady
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: L. a L. P.,  oba bytem Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí
Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1569/11 MJP – výpověď z nájemní smlouvy Milan Dubovský, odtahová služba a 
jeřábové práce, Plechy 29, Nový Malín

bere na vědomí
výpověď z nájemní smlouvy MP 53/2006/Pro/Vr ze dne 20.9.2006, kterou podal 
nájemce Milan Dubovský, odtahová služba a jeřábové práce, Plechy 29, Nový  
Malín, IČ 15392210. V souladu s ustanovením nájemní smlouvy skončí nájemní 
smlouva k datu 31.12.2011.  

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1570/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1193/2 a  p.p.č. 555/20 v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Bří Čapků 1125/11, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1193/2 o výměře 168 m2 a p.p.č. 555/20         
o výměře 116 m2  vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- v případě dělení pozemků na reálné části si kupující uhradí náklady spojené      

s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách, bude kupní cena jako celek 

uhrazena ve 12 splátkách s min. úhradou 1. splátky na kupní cenu ve výši 10% 
budoucí kupní ceny

- nabídka prodeje platí do 31.12.2012  

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1571/11 MJP – dodatek k nájemní smlouvě MP/0023/2010/r, nájemce ČZS, základní 
organizace TKALCOVNA, or. pozemky zahrádkářské organizace za 
SUMTEXEM

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MP/0023/2010 ze dne 6.10.2010 –
nájemce ČZS, základní organizace TKALCOVNA se sídlem Prievidzská 6, 
Šumperk, IČ 72074159, kterým dojde  k úpravě nájemného z roční výše sazby 
nájemného 5.854,--Kč na nově stanovené nájemné 2.993,--Kč. Současně dojde k 
úpravě ploch u jednotlivých účelů užívání takto: a) zahrádkářské činnosti 1361 m2, 
b) pozemky pod stavbami 54 m2, c) volná zelená plocha 5722 m2. Nově 
stanovené nájemné platí od 1.1.2011 s úhradou nájemného do 14 dnů ode dne 
podpisu dodatku k nájemní smlouvě.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1572/11 MJP – uzavření smlouvy s právem provést stavbu sjezdu přes p.p.č. 1924/4 a 
p.p.č. 2262/1, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Pod Vyhlídkou na p.p.č. 1924/1 v k.ú. 
Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č.2262/1 a 
p.p.č. 1924/4, vše  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka  V. K., 
bytem Šumperk,  který je vlastníkem p.p.č. 1924/1  v k.ú. Šumperk, právo provést 
stavbu sjezdu přes p.p.č.2262/1 a p.p.č. 1924/4 vše   v k.ú. Šumperk k objektu na 
st.p.č. 2302  v k.ú. Šumperk za podmínek: 
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- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka
- stavebník před započetím prací výstavby sjezdu vyrozumí správce komunikací 

PMŠ, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk
- pro provedení sjezdu budou dodrženy podmínky stanovené Rozhodnutím 

povolení zřízení dopravního připojení ze dne 2.6.2010, Rozhodnutí – územní 
rozhodnutí ze dne 24.11.2010 a  Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností 
ze dne 12.8.2011 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1573/11 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu na st.p.č. 538 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemek pod domem Vančurova 1, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 111/1000 na st.p.č. 
538  v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: zastavěná část pozemku 295 m2.......... ..1.869,--Kč/m2

                    nezastavěná část pozemku 480 m2...........300,--Kč/m2
- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru
- nabídka prodeje platí do 28.02.2012  a bude zaslána všem spoluvlastníkům 

st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk po zápisu vlastnického práva v katastru na základě 
usnesení o příklepu  ke spoluvlastnickému  podílu o velikosti 111/1000 na 
domě Vančurova 314/1 na st.538 v k.ú. Šumperk 

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1574/11 MJP - zveřejnění prodeje p.p.č. 1920/4 a dalších, vše  v k.ú. Šumperk, or. 
pozemek u domu Gen. Krátkého 2, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1920/4 o výměře 461 m2, dle GP číslo 5971-
59/2011 p.p.č. 1920/4 o výměře 124 m2, p.p.č. 1920/31 o výměře 17 m2, p.p.č. 
1920/32 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/33 o výměře 35 m2, p.p.č. 1920/34 o 
výměře 72 m2, p.p.č. 1920/35 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/36 o výměře 54 m2, 
p.p.č. 1920/37 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1920/38 o výměře 58 m2 vše  v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, z důvodu vedení veřejného osvětlení bude kupujícím 

uznána sleva ve výši 3.000,--Kč, tj. na každou bytovou jednotku 500,--Kč  
- kupující budou kupní cenu splátkovat v pravidelných měsíčních splátkách po 

dobu 12 měsíců, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude uhrazeno 
min 10% z kupní ceny

- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru a náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu 
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- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny 
- s prodejem p.p.č. 1920/4 v k.ú. Šumperk bude zřízeno bezúplatné věcné 

břemeno  spočívající v právu uložení vedení  veřejného osvětlení  ve prospěch 
města Šumperk 

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1575/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 546/9 a st.p.č. 1001/2 v k.ú. Šumperk, or. 
pozemek u domu Myslbekova 18, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 546/9 o výměře 213 m2 a st.p.č. 1001/2 o 
výměře 54 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do katastru
- v případě dělení pozemků  kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu
- lhůta pro podání nabídek: do 31.12.2011

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1576/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1950/31 a dalších v k.ú. Šumperk, or. 
prodloužení ul. Pod lesem, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1950/31 o výměře cca 60 m2, st.p.č.
3163 o výměře 16 m2 a p.p.č. 3164 o výměře 16 m2 vše  v k.ú. Šumperk včetně 
příslušenství, za podmínek: 
- kupní cena: min. 240,--Kč/m2 + náklady na úpravu pozemku 37.000,--Kč 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do katastru
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- lhůta pro podání nabídek: do 28.02.2012

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1577/11 MJP – prodej části p.p.č. 906/1 a dalších v k.ú. Šumperk, or. lokalita před 
odtahovou službou při vjezdu do Šumperka ze  strany od Bludova

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29.6.2011 do 18.7.2011 dle usnesení rady města č.1169/11 ze dne 
23.6.2011 schválit prodej části p.p.č. 906/1 o výměře 1489 m2, dle GP číslo 5522-
137/2011 p.p.č. 906/8 o výměře 1239 m2 a p.p.č. 906/10 o výměře 250 m2 vše  v 
k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: v souladu s územním plánem
- kupní cena: dle znaleckého posudku 252.52,--Kč/m2
- kupující: M. D.,  bytem  Nový Malín, PSČ 788 03
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí
Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1578/11 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu přes p.p.č. 1346/18 v k.ú. Šumperk, 
or. lokalita Javoříčko, Šumperk

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 
1346/18 v k.ú. Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 5254.  Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, 
oprávněným z věcného břemene  je vlastník objektu na st.p.č. 5254 v k.ú. 
Šumperk  M. H.,  bytem  Šumperk.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou s jednorázovou úhradou  6.000,--

Kč včetně DPH
- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 

věcného břemene na katastru

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1579/11 MJP - realizace prodeje a prodej části p.p.č. 150/4 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk, or. vnitroblok za domy Komenského, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23.4.2009 do 11.5.2009  dle usnesení rady města č. 3690/09 ze dne 
16.4.2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1262/09 ze dne 18.6.2009, 
kterým byl vydán příslib prodeje, schválit  realizaci prodeje části p.p.č. 150/4 o 
výměře 38 m2 a na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 12.9.2011 do 29.9.2011 dle usnesení rady města 



RM 26 – 20.10.2011

11

č.1411/11 ze dne 8.9.2011 schválit prodej části p.p.č. 150/2 o výměře 2 m2v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek:
- účel prodeje: výstavba garáží
- kupující: M. V.,  bytem  Šumperk
- kupní cena: a) část p.p.č. 150/4 .......... 500,--Kč/m2 dána smlouvou o smlouvě 

budoucí kupní  obch 0048/2009/Vr 
               b) část p.p.č. 150/2 ...........1.725,--Kč/m2 
- kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1580/11 MJP – pronájem pozemku p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801 v k.ú. Šumperk, lokalita 
ul. M.R.Štefánika  vedle restaurace Zátiší v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.10.2011 do 19.10.2011 dle usnesení rady města č.1544/11 ze dne 
29.9.2011 schválit pronájem p.p.č.1239/27 a st.p.č.1801 v k.ú. Šumperk vše  v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel pronájmu:  pozemek pod stavbou polyfunkčního domu a zázemí k domu
- sazba nájemného: 

110,--Kč/1m2/rok – zpevněná a zastavěná plocha –    pozemek st.p.č. 1801 
      2,--Kč/1m2/rok – zeleň – pozemek p.č. 1239/27
- nájemce: A. V.,  bytem  Šumperk a E. V. Č. , bytem Praha, PSČ 190 00
- doba nájmu: určitá od 1.1.2012 do 31.3.2013

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1581/11 MJP – pronájem 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
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.10.2011 do 19.10.2011 dle usnesení rady města č.1541/11 ze dne 
29.9.2011 pronájem části p.p.č. 1459/10 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 
- nájemce: P. M.,  bytem  Šumperk, K. J.,  bytem  Šumperk, J. H.,  bytem  

Šumperk, F. O.,  bytem  Šumperk 
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- 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: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1582/11 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce              
a modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce a 
modernizace trafostanice v areálu nemocnice v Šumperku“ zhotovitelem akce 
firmu JAS ENERGO CZ, s.r.o., se sídlem Anglická 14, Šumperk, IČ 25854127. 
Nabídková cena je 5.202.848,--Kč bez DPH, z toho cena pro první etapu 
realizovanou v roce 2011 je 1.193.735,--Kč bez DPH, cena pro druhou etapu 
realizovanou v roce 2012 je  2.196.702,--Kč bez DPH a cena pro třetí etapu 
realizovanou v roce 2013 je 1.812.411,--Kč bez DPH.

Termín: 30.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1583/11 MJP – Nemocnice Šumperk, změna plánu oprav na rok 2011

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1301/11 ze dne 28.7.2011, kterým byl schválen plán oprav 
a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2011 – dle nájemní smlouvy č. MP 
50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků:
- nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného                 1.010.768  Kč
- fond oprav – 30 % z 92 % nájemného                                       3.487.136  Kč
- fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                    8.136.664  Kč
Výše nájmu pro rok 2011 před uplatněním inflace                    12.634.568  Kč

FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2011):

- rekonstrukce hlavní rozvodny (trafostanice)                              1.500.000  Kč
- výměna vstupních, koncových a hepa filtrů vzduchotechniky 

operačních sálů na pavilonu C                                                    503.612  Kč
- generální rekonstrukce operačního sálu č. 2 a 5 v pavilonu C   1.043.919  Kč
- výstavba nového lůžkového evakuačního výtahu – pavilon F   2.355.600  Kč
- dodání a montáž vyhřívaní svodů a žlabů střech na pavilonech  100.000  Kč
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- instalace skiagrafické sklopné stěny na odd. RDG                    500.000  Kč
- rekonstrukce části 2.NP a 3.NP v pavilonu E                        2.000.000  Kč
- projektová dokumentace     84.936  Kč
- rezerva                                                                                            48.597  Kč

          Celkem fond investic roku 2011           8.136.664 Kč      

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1584/11 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk          
– stavební úpravy části 2.NP a 3. NP v pavilonu E“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební 

úpravy části 2.NP a 3.NP v pavilonu E “

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Martin Pelnář,
Lubomír Polášek

náhradníci
Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Irena Bittnerová,  
Martin Juřička, Pavel Hegedüs

- minimální seznam oslovených zájemců:
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
41031024
POHL INVEST, s.r.o., se sídlem Skalička 2178/40 Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
26836742
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník čp. 2108/31c, Zábřeh, PSČ 
789 01, IČ 26825180 
STAVREL v.o.s., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33, IČ 42766443

Termín: 25.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1585/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – Gen. Svobody, sběrné 
místo, Město, parc. 25/1, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 25/1 a p.č. 25/8 
v celkové délce 15,1 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk – Gen. 
Svobody, sběrné místo, Město, parc. 25/1, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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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 po 

dohodě obou stran ve výši 1.000,--Kč včetně DPH. Úhrada byla provedena 
oprávněným z věcného břemene dne 1.7.2011, v souladu se Smlouvou o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0017/2011/Pe  ze dne 
30.6.2011.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 6010-159/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva 
odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1586/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka splaškové kanalizace přes 
p.p.č. 1257/90 v k.ú. Šumperk, lokalita při ul. Dolnomlýnské

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy přípojky zemního vedení splaškové kanalizace přes p.p.č. 1257/90 v délce 
5,66 bm v k.ú.  Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
J. a H. H.,  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 204,--Kč včetně DPH. Oprávnění z věcného břemene uhradili, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/19/05/Foj  ze dne 
8.9.2005 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 648,--Kč, přičemž rozdíl 
mezi cenou skutečnou a zálohovou činí přeplatek ve výši  444,--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.

- oprávnění z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti  vyhotoveních  GP č. 6003-86/2011

- oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva 
odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1587/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „REKO MS SU Šumperk, ul. 
Bludovská“, lokalita ul. Bludovské, od křižovatky s ul. Langrovou a 
Zábřežskou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 476/5, 481/1, 513/1, 
2061/1, 2080/2 a 2253/4 v celkové délce 445,3 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci stavby 
„REKO MS SU Šumperk, ul. Bludovská“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 96.185,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0023/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  8.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 88.185,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode obdržení daňového dokladu, který 
vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5910-509/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1588/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „REKO NTL Šumperk, ul. Bludovská II“, 
lokalita ul. Bludovské, od křižovatky s ul. Alšovou dále na konec ul. 
Bludovské“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 539/37, 539/41, 
2061/1, 2062/1, 2169/1 a 2298 v celkové délce 414,41 bm  v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavby „REKO NTL Šumperk, ul. Bludovská II“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 89.513,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0078/2008/Foj ze dne 11.12.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  8.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 89.513,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5902-508/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1589/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Oprava MS SU Šumperk, ul. Fibichova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 231/4, 2040/2 a 2248/1 
v celkové délce 37,5 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Oprava MS SU 
Šumperk, ul. Fibichova“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 13.500,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0037/2008/Foj ze dne 7.8.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  1.500,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 12.000,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5879-559/2010

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1590/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Oprava MS SU Šumperk, ul. Husitská“, 
lokalita ul. Husitské,  úsek od křižovatky s ul. Evaldovou po křižovatku s ul. 
Gen. Svobody

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 25/3, 2035/2, 2035/15, 
2035/17, 2053/4, 2053/5 a 2216/1 v celkové délce 111,5 bm  v k.ú. Šumperk, 
v rámci stavby „Oprava MS SU Šumperk, ul. Husitská“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 40.140,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0027/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  3.700,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 36.440,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5234-558/2010

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1591/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Oprava MS SU Šumperk, ul. 
Langrova“, lokalita ul. Langrova, úsek mezi nám. Republiky a křižovatkou 
s ul. Havlíčkovou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 2248/1, 2253/5, 
2253/8, 2253/9 a 2253/10 v celkové délce 199,7 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavby „Oprava MS SU Šumperk, ul. Langrova“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 
výši 71.892,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0036/2008/Foj ze dne 7.8.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  5.900,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 65.992,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5883-560/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1592/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Oprava MS SU Šumperk, ul. 
Lužickosrbská“, lokalita ul. Lužickosrbské, úsek od křižovatky s ul. 
Langrovou po ústí ul. Ztracené

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 2231, 2248/1 a 2248/3 
v celkové délce 23,8 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Oprava MS SU 
Šumperk, ul. Lužickosrbská“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 8.568,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0024/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  700,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 7.868,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně povinné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, který 
vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5884-561/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1593/11 MJP – smlouva o věcném břemeni -  „Oprava MS SU Šumperk, ul. Okružní“, 
lokalita ul. Okružní, úsek od křižovatky s ul. Langrovou po ústí ul. Ztracené

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 2044/1, 2248/1 a 
2248/3 v celkové délce 49,7 bm  v k.ú. Šumperk, v rámci stavby „Oprava MS SU 
Šumperk, ul. Okružní“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 17.882,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0029/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  1.500,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 16.382,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5888-562/2011

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1594/11 MJP – smlouva  o věcném břemeni -  „Oprava MS SU Šumperk, ul. 
Šumavská“, lokalita ul. Šumavské, u kruhového objezdu při ul. J. z Poděbrad 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního  plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 9/43, 9/45, 9/46, 11/2, 
25/3, 25/28, 25/30, 25/41, 2035/3 a 2211/13 v celkové délce 195,2 bm  v k.ú. 
Šumperk, v rámci stavby „Oprava MS SU Šumperk, ul. Šumavská“.
Povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata za věcné břemeno se stanovuje ve 

výši 65.174,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0025/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  3.500,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 61.674,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5889-563/2010

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1595/11 MJP – cestovní pojištění

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu se současným pojistitelem majetku města Šumperka a 
činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je 
pojištění léčebných výloh a asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu na 
zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a odpovědnosti za škodu finanční (tzv. 
cestovní pojištění). Pojištěná osoba: Karel Procházka. Pojištění se sjednává 
s účinností od 1.11.2011. Územní platnost: Evropa. Výše pojistného činí 1.700,--
Kč/rok. 

Termín: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1596/11 MJP – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. MP/0004/2009/Šv –
nájemce Bludovská, a.s., pozemky v lokalitě PZ  IV 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 10. 2011  do 19. 10. 2011 dle usnesení rady města č. 1531/11 ze 
dne 29. 9. 2011   uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě MP/0004/2009/Šv ze 
dne 27. 2. 2009 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s nájemcem společností 
Bludovská a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČ 25836498. 
Dodatkem č. 3 dojde k prodloužení doby nájmu, a to na  dobu určitou od 1. 11. 
2011 do 31. 10. 2012. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy MP/0004/2009/Šv  ve 
znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny. 

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1597/11 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1268/44 v k. ú. Šumperk v lokalitě při ul. 
Blanické za účelem zemědělské velkovýroby

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 10. 2011  do 19. 10. 2011 dle usnesení rady města č. 1532/11 ze 
dne 29. 9. 2011 pronájem části p.p.č. 1268/44 o výměře 6 250 m2 v k. ú. Šumperk 
za těchto podmínek:
Účel pronájmu: zemědělská velkovýroba
Nájemce: Bludovská, a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov,

PSČ 789 61, IČ 25836498
Nájemné: 426,--Kč k celku/rok
Doba nájmu: určitá od 1.11.2011 do 31.10.2012

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1598/11 MJP – zveřejnění  záměru města vypůjčit část p.p.č. 1239/1 v k. ú. Šumperk,
or. parkovací místa na Masarykově nám.

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část p.p.č. 1239/1 o výměře cca 
45 m2 v k.ú. Šumperk 
Účel výpůjčky: 3 parkovací místa pro stavbu „Transformace Vincentina 

Šternberk“ 
Doba výpůjčky: neurčitá 
Dopravní značení trvale vyhrazených parkovacích míst zajistí na své náklady 
vypůjčitel na základě stanovení dopravního značení vydaného Odborem dopravy 
Městského úřadu Šumperk.

Termín: 04.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1599/11 MJP – nájem částí pozemků v k. ú. Šumperk za účelem realizace stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje
nájem části p.p.č. 1207/1 o výměře cca 29 m2, části p.p.č. 2095/8 o výměře cca
98 m2, části p.p.č. 1220/4 o výměře cca 39 m2, části p.p.č. 2111/2 o výměře cca   
3 m2 a části p.p.č. 1303/4 o výměře cca 29 m2 vše v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel nájmu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“
- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 
45797072

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461

- nájemné:  15,--Kč/m2/rok, tj. 2 970,--Kč k celku/rok 
- doba nájmu: neurčitá

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1600/11 MJP – podnájem částí pozemků v k. ú. Šumperk za účelem realizace stavby 
„Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
podnájem části p.p.č. 1259 o výměře cca 426 m2, části p.p.č. 1220/2 o výměře cca 
22 m2, části p.p.č. 1220/1 o výměře cca 641 m2 a části p.p.č. 1220/3 o výměře cca 
1 402 m2 vše v k.ú. Šumperk ve vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu 
ČR, za těchto podmínek:
- účel podnájmu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“
- pronajímatel: Česká republika, Pozemkový fond České republiky, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 
45797072

- nájemce: Bludovská, a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov,   
          PSČ 789 61, IČ 25836498

- podnájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461

- podnájemné: 150,--Kč k celku/rok
- doba podnájmu: neurčitá

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1601/11 MJP – uzavření  smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná“ mezi městem Šumperk a Pozemkovým fondem ČR 

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 1207/1, p.p.č. 1259, p.p.č. 1220/2, p.p.č. 1220/1, p.p.č. 
1220/3, p.p.č. 2095/8, p.p.č. 1220/4, p.p.č. 2111/2 a p.p.č. 1303/4 vše v k.ú. 
Šumperk Česká republika, Pozemkového fondu ČR, se  sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3,  PSČ 130 00, IČ 45797072, zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést 
stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích. 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1602/11 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést část p.p.č. 2044/1 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Okružní, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 2044/1 o 
výměře cca 20 m2  v k.ú. Šumperk,  z vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 
60609460, s hospodařením Střední školy, Základní školy a Mateřské školy
Šumperk, Hanácká 3 se sídlem Hanácká 145/3, Šumperk, IČ 49589768, za
účelem narovnání majetkoprávního vztahu a rozšíření areálu školy. Mezi 
účastníky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací, vlastní darovací 
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smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby „Rekonstrukce 
ulic Okružní a Ztracená  v Šumperku“.

Termín: 04.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1603/11 MJP – smlouva o nájmu části p.p.č. 605/1 v k.ú. Šumperk a části p.p.č. 523/2 
v k.ú. Dolní Temenice,  umístění automatů na svíčky

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.8.2011 do 5.9.2011 dle usnesení č. 1318/11 ze dne 15.8.2011 
pronájem části p.p.č. 605/1 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Šumperk a části p.p.č. 523/2 o 
výměře 0,5 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek:
- účel: umístění automatů na odprodej hřbitovních svící 
- nájemce:  ADIE s.r.o., se sídlem nám. E. Husserla 16, Prostějov, PSČ 796 01, 

IČ  60703873, zastoupená jednatelem Ing. Luďkem Borůvkou 
- sazba  nájemného ve výši 400,--Kč/rok za jeden automat umístěný na 

městském  hřbitově v  Šumperku a ve výši 50,--Kč/rok za jeden automat 
umístěný na hřbitově v Dolní Temenici 

- doba nájmu:  neurčitá
- automat bude obsluhován (doplňován) přímo majitelem automatu nebo 

provozovatelem pohřebiště s povinností pro majitele automatů oznámit jméno 
osoby, která bude automat obsluhovat.

- nájemce - majitel automatů odpovídá za funkčnost automatů. Pro případ 
dlouhodobé nebo opakované nefunkčnosti automatů, která nebude odstraněna 
ani na základě výzvy pronajímatele, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 
2.000,--Kč

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1604/11 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/2 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 30.11.2011 nájem bytu č. 2922/2 obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 se stávajícím nájemcem L. V.,  bytem   
Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.12.2011, jejímž 
předmětem bude byt č. 2922/2 v domě při ul. Prievidzská 2922/25 v Šumperku 
s manžely J. a V. O.,  oba bytem Chromeč, Zábřeh,  PSČ 789 01.  

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1605/11 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27, změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/2 v domě Prievidzská 25, Šumperk

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody mezi panem L. V.,  bytem  Šumperk, na straně jedné 
a městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 30.11.2011 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 
podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne
27.9.2004, ve znění pozdějších dodatků, na budoucí převod bytu č. 2922/2 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/2 obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č.p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a 
na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a 
budoucími nabyvateli manžely J. a V. O.,   oba bytem Chromeč, Zábřeh, PSČ   
789 01. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.12.2011. Předmětem smlouvy je 
budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/2 obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem. 

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1606/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1277/46 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. V.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za  podmínek:
- doba určitá  od  1.11.2011  do  31.10.2012
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1607/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50 
v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. K.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, a to za  podmínek:
- doba určitá  od  1.11.2011  do  31.10.2012
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1608/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 59 o velikosti 1+3 obytných místností ve 13. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a D. M.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na 
straně druhé, a to za  podmínek:
- doba určitá  od  1.11.2011  do  31.10.2012
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1609/11 MJP – bytová problematika

neschvaluje
přechod  nájmu bytu č. 3 na ulici 17. listopadu 1326/5 v Šumperku na M. B.,   
bytem Šumperk.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1610/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
podání žaloby na vyklizení bytu č. 3 na ulici 17. listopadu 1326/5 v Šumperku na   
M. B., bytem  Šumperk, který nesplňuje podmínky ustanovení § 706 občanského 
zákoníku.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1611/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/N/0010/2009 uzavřené dne 16.12.2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. a S. M.,  oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 3  v domě  na ulici 
gen. Svobody 254/1 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1.1.2012  do  31.12.2012.  

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1612/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/N/0007/2011 uzavřené dne 1. 6. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. a  V. Ch.,  oba 
bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 64 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2012  do   31. 12. 2012.  

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1613/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/N/0006/2011 uzavřené dne 25. 5. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. M., bytem  
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Balbínově 879/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby 
nájmu od 1.1.2012 do 30.6.2012.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1614/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
976/2008-N uzavřené dne 14. 5. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. a B. Š.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.12.2011 do 30.11. 2012.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1615/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/N/0003/2011 uzavřené dne 14. 2. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. D., bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 10  v domě  na ulici 
Banskobystrické 1276/44  v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 3  bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2012 do   31. 12. 2012.  

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1616/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
249/2008-N uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. B.,  bytem 
Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4 v domě  na ulici 
Jeremenkově 1571/19  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2012 do   31. 12. 2012.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1617/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
254/2008-P uzavřené dne 6. 11. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. S., bytem Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1  v domě  na ulici Banskobystrické
1274/41 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 
1. 12. 2011 do   30. 11. 2012.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1618/11 MJP – komise majetkoprávní a bytového hospodářství

bere na vědomí
rezignaci Mgr. Tomáše Spurného na člena komise majetkoprávní a bytového 
hospodářství   k  30. 9. 2011.

1619/11 MJP – komise majetkoprávní a bytového hospodářství

jmenuje
JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D. členem komise majetkoprávní a bytového 
hospodářství s účinností od 20. 10. 2011.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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1620/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 9 na ulici Lidické 
1313/77 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. J., 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: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1621/11 MJP – finanční příspěvek VHZ,  a.s. – dokončení rekonstrukce splaškového  
kanalizačního řadu v lokalitě ul. Prievidzská 7,8 v Šumperku

doporučuje
ZM schválit poskytnutí finančního  příspěvku  ve  výši  88.404,--Kč  (slovy 
osmdesátosm tisíc čtyřistačtyři koruny české)   společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 47674954. 
Účel poskytnutí finančního příspěvku: dokončení rekonstrukce splaškového  
kanalizačního řadu v lokalitě ul. Prievidzská 7,8 v Šumperku dle projektové 
dokumentace společnosti AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, 
projektant Ing. Milan Jokl. Název: Šumperk, stoka Prievidzská 7,8.

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Bittnerová
Ing. Peluhová

1622/11 MJP – problematika vývěsních skříněk na Kostelním nám., nájemce 
Římskokatolická farnost Šumperk, or. u kostela sv. Jana Křtitele na 
Kostelním nám. v Šumperku

ruší
usnesení RM č. 799/11 ze dne 28.4.2011, kterým bylo schváleno uzavření 
dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti MP/2002/Pro/Vr ze dne 3.6.2002, 
sjednané mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a Římskokatolickou 
farností Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 161/2, Šumperk, IČ 48005541, jako 
nájemcem, k pronájmu části pozemku p.č. 2234 v k.ú. Šumperk pro účely umístění 
3 ks vývěsních skříněk. 

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1623/11 MJP – problematika vývěsních skříněk na Kostelním nám., nájemce 
Římskokatolická farnost Šumperk, or. u Kostela sv. Jana Křtitele na 
Kostelním nám. v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu 
nemovitostí MP 45/2002/Pro/Vr ze dne 3.6.2002, sjednané mezi městem 
Šumperk, jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností Šumperk, se sídlem 
Kostelní nám. 161/2, Šumperk, IČ 48005541, jako nájemcem, k pronájmu části 
pozemku p.č. 2234 v k.ú. Šumperk pro účely umístění 3 ks vývěsních skříněk. 
Účinnost dnem podpisu dohody.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1624/11 MJP – problematika vývěsních skříněk na Kostelním nám., nájemce 
Římskokatolická farnost Šumperk, or. u Kostela sv. Jana Křtitele na 
Kostelním nám. v Šumperku

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p.č. 2234 o výměře cca 4,5 m2 v k.ú.  
Šumperk (or. Kostelní  nám. v Šumperku).
Účel výpůjčky: pozemek pod 2 ks vývěsních skříněk pro účely 

poskytování informací Římskokatolickou farností 
Šumperk

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

Podmínky výpůjčky: vypůjčitel bude provádět běžnou údržbu plochy pod 
vývěsními skříňkami na vlastní náklady
po skončení výpůjčky vypůjčitel uvede pozemek do 
původního stavu, včetně odstranění skříněk

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1625/11 MJP – správa majetku – poplatek z prodlení – S. R.   

doporučuje
ZM vyměřit poplatek z prodlení pro S. R., bytem  Šumperk, vzniklý z  žalovaných a 
již uhrazených pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním obecního 
bytu č. 4 na adrese Kmochova 2322/2, Šumperk, ve výši 11.688,--Kč a zbývající 
část poplatku z prodlení prominout a nevyměřovat. 

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1626/11 MJP – správa majetku – odpis pohledávky  

schvaluje
odpis pohledávky ve výši 10.586,--Kč z nájemného a služeb, spojených 
s užíváním nebytového prostoru na adrese Jesenická 1819/61 v Šumperku, 
nájemce Občanské sdružení SAVORE, se sídlem Zahradní 19, Šumperk, IČ 
68318481.

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1627/11 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1424/3 v k.ú. 
Šumperk,  veřejná zelená plocha u bytových domů na ul. Lidické 11, 13, 15, 
Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1424/3 o výměře 29 m2

v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrádkářské využití
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1628/11 MJP –  zřízení  věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1403/2 v k.ú. 
Šumperk na p.p.č. 1398, vše v k.ú. Šumperk, or. zřízení nového sjezdu z ul. 
Wolkerovy na zahradu při ul. Revoluční

neschvaluje
zřízení věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1403/2 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperk,  na p.p.č. 1398 v k.ú. Šumperk, který je ve 
výši 1/2 spoluvlastnického podílu ve společném jmění manželů J. a A. H., bytem  
Šumperk.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1629/11 MJP – změna usnesení ZM  č. 1796/10 ze dne 16.9.2010, budoucí prodej 
pozemků u domu Reissova 21, Šumperk

doporučuje
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1796/10 ze dne 16.9.2010, kterým byl 
schválen budoucí prodej p.p.č. 1999/6 a st.p.č. 1595/2 vše v k.ú. Šumperk. 
Změna spočívá ve změně budoucího kupujícího místo  J. F.,  bytem  Šumperk, 
bude nově Z. R.,  bytem Šumperk, na kterého přejdou práva a povinnosti z 
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch/0070/2010/Vr ze dne 17.1.2011 
s tím, že při podpisu dodatku ke smlouvě budoucí kupní, budou uhrazeny Z. R., 
finanční závazky vyplývající ze smlouvy.
Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 1796/10 ze dne 16.9.2010 
zůstávají beze změny.

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1630/11 Veřejná finanční podpora

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka:
Příjemce: F. Č., 787 01 Šumperk
Účel použití: na letenku
Výše částky: 9.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků: do 31.12.2011
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2012

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1631/11 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.6.2012 organizacím Dětský klíč Šumperk, TJ 
Šumperk a Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková



RM 26 – 20.10.2011

32

1632/11 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.6.2012 organizacím FBC ASPER Šumperk, 
o.s., TJ Šumperk a fyzické osobě – L. K., Šumperk.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1633/11 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.6.2012 organizacím TJ Sokol Šumperk, 
KARATE KLUB Šumperk a fyzickým osobám – Z. H., Vikýřovice a H. B.,  Nový 
Malín.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1634/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, přijmout věcné dary, 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od společností Váhy RADWAG 
Šumperk, IČ 70600619 a OP papírna, s.r.o., Olšany, IČ 25128612.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1635/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s ustanovením   
§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace 
používá pro svou činnost, a to na opravu a nátěr střechy školní budovy, v celkové 
výši do 200 tis. Kč.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1636/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením   
§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace 
používá pro svou činnost, a to na opravy elektroinstalace a výmalby v objektu 
školy, v celkové výši do 220 tis. Kč.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1637/11 Změna platu ředitelů MŠ a ZŠ v Šumperku

schvaluje
změnu platu PaedDr. Milanu Tichému, řediteli ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 
00852295 a Mgr. Yvoně Šimkové, ředitelce MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091, v souvislosti se změnou 
příplatku za vedení s účinností od 1.11.2011, ve výši dle předloženého návrhu. 

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1638/11 Změna platu ředitelů MŠ a ZŠ v Šumperku

schvaluje
změnu platu ředitelů mateřských škol, základních škol, DDM U radnice Šumperk a 
Městské knihovny Šumperk v souvislosti se změnou osobního příplatku 
s účinností od 1.11.2011, ve výši dle předloženého návrhu. 

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1639/11 Petice rodičů a přátel Veselé školky – Temenická

bere na vědomí
petici rodičů a přátel MŠ Veselé školky Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace, IČ 00852091 – pracoviště Temenická 61, Šumperk, týkající se 
vyčlenění finančních prostředků na opravy venkovního hřiště a vstupu do 
mateřské školy.
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1640/11 Petice rodičů a přátel Veselé školky – Temenická

ukládá
odboru ŠKV zpracovat odpověď na petici rodičů a přátel MŠ Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ 00852091 – pracoviště 
Temenická 61, Šumperk a předložit k projednání RM.

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1641/11 Výjimky 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:
OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA ŠUMPERK, Nemocniční 53, IČ 47673796
04.11. (pátek) – Farmářské trhy na Hlavní třídě v prostorách mezi obchodním 

domem a hotelem Grand 08:00 – 16:00 hod.
05.11. (sobota) – Farmářské trhy  na Hlavní třídě v prostorách mezi obchodním 

domem a hotelem Grand 08:00 – 12:00 hod.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1642/11 Městská periodika

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele městských periodik 

Šumperský zpravodaj a Kulturní život Šumperka včetně zadávacích podmínek

- minimální seznam oslovených subjektů:
Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk
PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20
Strategic Consulting, Na Poříčí 8, Praha 1
Artory – Consulting, Evaldova 34A, Šumperk
Jam Promotion, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk

- členy komise a jejich náhradníky pro vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodavatele městských periodik Šumperský zpravodaj a Kulturní 
život Šumperka:
Ing. Marek Zapletal (Ing. Petr Suchomel)
Ing. Jiří Gonda  (Mgr. Renata Slavotínková)
PaedDr. Hana Kolaříková (Bc. Zdeňka Brijarová)
Ing. Zdeněk Muroň (Eva Pálková)
Ing. Mgr. Jan Havlíček (PaedDr. Milan Polášek) 
Mgr. Milan Šubrt (Mgr. Romana Drápalová)
Mgr. Hana Nováková (Ing. Marie Dvořáčková) 
V závorce jsou uvedeni náhradníci.

Termín: 20.10.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1643/11 Ceny města Šumperka za rok 2011

doporučuje
ZM schválit předpoklady a podmínky pro udílení Cen města Šumperka za rok 
2011. 

Termín: 03.11.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1644/11 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Zpracování lesních hospodářských 
osnov pro zařizovací obvod 717 804 Ruda nad Moravou-Šumperk na období 
platnosti od 1.1.2012 do 31.12.2022“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako zpracovatele „Lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod 717 804 Ruda nad Moravou-Šumperk 
na období od 1.1.2013 do 31.12.2022“ firmu TAXONI CZ, s.r.o., IČ 27068897,  se 
sídlem Chválkovická 503/88A, 779 00  Olomouc.

Termín: 30.11.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1645/11 Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO) v Olomouckém kraji 
(Memorandum o spolupráci)

schvaluje
- přistoupení Města Šumperka k Memorandu o spolupráci a společném postupu 

při přípravě ISNO v Olomouckém kraji

- určuje Ing. Marka Zapletala jako zástupce Města Šumperka pro účast v řídícím 
týmu pro přípravu a tvorbu ISNO

Termín: 21.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož 

1646/11 Vyjmutí nákladního automobilu Ford Transit z havarijního pojištění

schvaluje
vyjmout k 31.10.2011 z pojištění dle pojistné smlouvy č. 530059579-15 o pojištění 
vozidel a dopravovaných věcí (havarijní pojištění) uzavřené dne 3.2.2010 mezi 
městem Šumperk a Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, 
nákladní automobil do 3500 kg Ford Transit, RZ 1M4 8600, rok výroby 1991 
v hodnotě 50.000,--Kč. Pojistné bude poníženo o částku ve výši 4.233,--Kč. 

Termín: 31.10.2011
Zodpovídá: Ing. Štefečková
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1647/11 Havarijní pojištění nákladního automobilu Ford Transit

schvaluje
s účinností od 1.11.2011 pojistit dle pojistné smlouvy č. 53059579-15 o pojištění 
vozidel a dopravovaných věcí (havarijní pojištění) uzavřené dne 3.2.2010 mezi 
městem Šumperk a Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, 
nákladní automobil do 3500 kg Ford Transit, RZ 4M4 5858, rok výroby 2009. 
Pořizovací cena automobilu dle uzavřené kupní smlouvy je 399.900,--Kč. Roční 
pojistné činí 12.756,--Kč.

Termín: 01.11.2011
Zodpovídá: Ing. Štefečková

1648/11 Personální záležitosti

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk:

k 1.1.2012 stav 194,25 zaměstnanců ( -13 odbor SOC převod práv a povinností 
na ÚP
  - 1 SOC výpověď z důvodů organizační 
změny -  podatelna)

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1649/11 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, organizační změnu:
- zrušení oddělení  ekonomického a sociální prevence odboru sociálních věcí
- zrušení oddělení sociální péče
- začlenění  4 zaměstnanců zrušeného oddělení sociální péče a začlenění         

2 zaměstnanců z oddělení ekonomického a sociální prevence do oddělení 
dávek hmotné nouze, u kterého dochází ke změně názvu na oddělení pomoci 
v hmotné nouzi a sociálních služeb.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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1650/11 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1 a  1a), opatření MěÚ Šumperk č. 9/2008  - organizační 
řád Městského úřadu v Šumperku, který byl schválen usnesením RM č. 2352/08 
ze dne 5.6.2008.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. Ing. Marek Zapletal  v.r.
     starosta                 1. místostarosta






