
RM 28 – 10.11.2011 

 
1 

 
Spis.zn.:  107687/2011 

                       Č.j.:  110790/2011 
 
    

U S N E S E N Í  

z 28. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.11.2011.  
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. 

1655/11 Rozpočtová opat ření města Šumperka č. XIII roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2011: 
příjmy ve výši         367 tis. Kč 
výdaje ve výši          393 tis. Kč 
 
příjmy celkem  789.846 tis. Kč 
výdaje celkem   795.416 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1656/11 Vyřazení majetku m ěsta  

schvaluje 
vyřazení majetku města k 30.11.2011: 
- Parkové a sadové úpravy dle přílohy č. 2 v celkové hodnotě 4.050.613,74 Kč 
- Technické vybavení rodinných domů dle přílohy č. 3 v celkové hodnotě 

2.931.554,--Kč 
- Nemovitosti dle přílohy č. 4 z let 1957-1963 v celkové hodnotě 34.042.202,--Kč 
 
        Termín: 30.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

1657/11 Veřejná zakázka malého rozsahu – služba poskytnutí p řeklenovacího úv ěru  

schvaluje  
- zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu - službu poskytnutí 

překlenovacího úvěru   
 

- členy hodnotící komise ve složení  
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta,  Ing. Petr Kuba 
  
náhradníci 
Ing. Milena Peluhová, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing.  Pavel Špatný 
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- seznam vyzvaných zájemců: 
Česká spořitelna, a. s., 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62 
Československá obchodní banka, a. s., 150 57 Praha 5, Radlická 333/150 
Raiffeisenbank, a. s., 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b  
 
a nepřipouští nabídky od jiných než vyzvaných zájemců, výzva nebude 
zveřejněna.  
       Termín: 14.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1658/11 MJP – budoucí prodej p.p. č. 1920/4 a dalších v k.ú. Šumperk, or. pozemek     
u domu Gen. Krátkého 2, Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č. 1574/11 ze 
dne 20.10.2011 schválit prodej 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 těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Gen. Krátkého 2, Šumperk 
- 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   
- budoucí 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 

- budoucí kupující: Diakonie ČCE, se sídlem Petrov nad Desnou 203, PSČ     
788 16 – p.p.č. 1920/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, J. a V. H.,  oba bytem  
Šumperk,  p.p.č. 1920/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, R. a A. P. , oba bytem  
Šumperk,  p.p.č. 1920/31, p.p.č. 1920/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37,         
M. Š., bytem Břeclav, PSČ 691 41, p.p.č. 1920/34, p.p.č. 1920/35, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 2/6 na p.p.č. 1920/37, P. Š. a N. O. Š.,  oba bytem  Šumperk, p.p.č. 
1920/36, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, vše v k.ú. Šumperk 

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

- s prodejem části p.p.č. 1920/4, dle GP p.p.č. 1920/4, 1920/38, 1920/36 a 
1920/35 v k.ú. Šumperk bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno  spočívající  
v právu uložení vedení  veřejného osvětlení  ve prospěch města Šumperk  

 
        Termín: 15.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1659/11 MJP – budoucí prodej p.p. č. 150/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek u domu 
Komenského 12, Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č.1565/11 ze dne 
20.10.2011 schválit prodej p.p.č. 150/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto 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  při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující: J. a M. H.,  spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3,  
F. a L. N.,  spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, H. S.,  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3 a  I. a M. V.,  spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, všichni bytem Šumperk 

 
        Termín: 15.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1660/11 MJP – budoucí prodej p.p. č. 150/3 v k.ú. Šumperk, or. pozemek u domu 
Komenského 12, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít budoucí věcné břemeno spočívající v právu průchodu a vjezdu přes 
pozemek p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperka. 
Věcné břemeno bude zřízeno pro budoucího vlastníka p.p.č. 150/3 v k.ú. 
Šumperk. Budoucím povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, budoucími oprávněnými z věcného břemene  
jsou J. a M. H.,  F. a L. N.,  H. S. a I. a M. V. , všichni bytem Šumperk. 
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč včetně 

DPH, tj. na jednoho budoucího oprávněného z věcného břemene 1.500,--Kč    
s úhradou při podpisu smlouvy o budoucím  zřízení  věcného  břemene 
průchodu a vjezdu 

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemene budou udržovat předmět sjednaného budoucího 
věcného břemene na své náklady, společně s  vlastníky domů na st.p.č. 1836, 
st.p.č. 1835 a vlastníky garáží na st.p.č. 3906-st.p.č. 3909 a st.p.č. 3911-st.p.č. 
3915, vše v k.ú. Šumperk 

- smlouva o budoucím zřízení věcného břemene bude uzavřena společně se 
smlouvou o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem bude p.p.č. 150/3 v k.ú. 
Šumperk 

- smlouva o věcném břemeni bude zapsána v katastru nemovitostí společně      
s převodem vlastnického práva k p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk   

 
        Termín: 29.02.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1661/11 MJP – prodej části p.p. č. 920/3 a další, vše v k.ú. Dolní Temenice, or. 
pozemek u solné jeskyn ě a kapli čky v Temenici 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č. 1563/11 ze 
dne 20.10.2011 schválit prodej části 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,  za těchto 
podmínek:  
- účel prodeje: vybudování zpevněné plochy  určené k vjezdu a parkování 

vozidel 
- kupní cena: 450,--Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní obch/ 

0043/2009 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: V. K.,  bytem  Vikýřovice 
- podpisem kupní smlouvy budou v plném rozsahu vypořádány  závazky ze 

smlouvy obch/0043/2009  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín: 15.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1662/11 MJP – prodej části p.p. č. 296 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. pozemky       
u domu Na hradbách 1, Šumperk, vnitroblok nové výst avby polyfunk čních 
domů spole čnosti SAN-JV p ři ul. Langrov ě, Lužickosrbské a Na hradbách 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č. 1562/11 ze 
dne 20.10.2011 schválit prodej části p.p.č. 296 o výměře  337 m2 a části 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 m2 a 296/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Na hradbách 1, Šumperk 
- kupní cena: 230,--Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní obch/ 

0035/2008   
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: Z. a  J. B., bytem Šumperk, J. B.,  J. F.  a  V. a A. H., všichni bytem   

Šumperk, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 6180/4, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 296/1 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4 na 296/3, vše v k.ú. Šumperk 

- podpisem kupní smlouvy budou v plném rozsahu vypořádány  závazky ze 
smlouvy obch/0035/2009  
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- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno podzemních garáží na st.p.č. 6180 

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 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a to ve 
výši 50% z celkových nákladů 

        Termín: 15.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1663/11 MJP – zveřejnění výp ůjčky – výstavba Hrubínova, or. budoucí výstavba p ři 
ul. Hrubínov ě 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit část p.p.č. 1581/1 o výměře 1073 m2, 
část 1425/23 o výměře 255 m2, část p.p.č. 1425/22 o výměře 25 m2, část p.p.č. 
1534/42 o výměře 1925 m2,  část p.p.č. 1564/3 o výměře 60 m2,  část p.p.č. 
1550/19 o výměře 185 m2,  část p.p.č. 1581/6 o výměře 80 m2,  část p.p.č. 2137  
o výměře 650 m2, část p.p.č. 1662/3 o výměře 30 m2,  část p.p.č. 1670/8              
o výměře 1580 m2 a část p.p.č. 1662/1 o výměře 15 m2,  vše v k.ú. Šumperk,   za 
podmínek  daných smlouvou obch/0065/2010/Vr. Zveřejněním záměru předmětu 
výpůjčky dojde k uzavření dodatku ke smlouvě, kterou dojde k prodloužení doby 
výpůjčky do 31.12.2014. 
 
       Termín: 15.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1664/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p. č. 1632/1 a další, vše v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Čsl. armády 52, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 1632/1 o výměře 322 m2 a st.p.č. 
1222/4 o výměře 311 m2, vše  v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu   
- kupní cena: 300,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne   

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad práva do katastru 
- na p.p.č. 1632/1 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 

- kupující  uhradí  správní poplatek za zápis vkladu práva  do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011   
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1665/11 MJP – realizace smlouvy o budoucím v ěcném b řemeni – podzemní parkovací 
stání a schválení v ěcného b řemene pr ůchodu, or. výstavba polyfunk čních 
domů spole čnosti SAN-JV, s.r.o. 

schvaluje 
v souladu s usnesením RM č. 1449/07 ze dne 8.11.2007 s oprávněnými SAN-JV, 
s.r.o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 realizaci smlouvy o budoucím 
věcném břemeni VBb/03/2008 spočívající ve zřízení věcného břemene stavby na 
cizím pozemku - podzemního stání na p.p.č. 296, dle geometrického plánu ze dne 
20.6.2011 st.p.č. 6180/4  a dále schvaluje zřídit věcné břemeno průchodu přes 
p.p.č. 296 a 307/1, dle geometrického plánu ze dne 20.6.2011 p.p.č. 296/3 a 
st.p.č. 6180/4, vše v k.ú. Šumperk, a to v rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem č. 5970-125/2011 pro oprávněné z věcného břemene SAN-JV, s.r.o., se 
sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951, jako vlastníka st.p.č. 6180/1 a objektu 
na st.p.č. 6180/1, vše v k.ú. Šumperk,   za podmínek:  
- oprávnění z věcného břemene doplatí před podpisem 20% DPH ze sjednané 
částky za zřízení věcného břemene stavby – podzemní parkovací stání  a 
1.000,--Kč včetně DPH za zřízení věcného břemene průchodu přes p.p.č. 
296/3 a st.p.č. 6180/4, vše v k.ú. Šumperk 

- oprávnění z věcného břemene uhradí správní poplatek   za zápis věcného 
břemene spočívající v průchodu a umístění stavby na cizím pozemku - 
podzemní stání  
 
       Termín: 29.02.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1666/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p. č. 1999/9 a části st.p. č. 1746/2, vše v k.ú. 
Šumperk, or. pozemky u domu Denisova 8, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 1999/9 o výměře 308 m2 a části 
st.p.č. 1746/2 o výměře 439 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu   
- 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 náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011   
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1667/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni –  přípojky splaškové kanalizace               
a vodovodní p řípojky k RD na p.p. č. 118/4 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy: 
- přípojky splaškové kanalizace přes p.p.č. 920/3 v délce 9,25 bm v k.ú.  Dolní 

Temenice, 
- vodovodní přípojky přes p.p.č. 119/2 a p.č. 920/13 v celkové délce 3,36 bm 

v k.ú. Dolní Temenice. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
J. D.,  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 504,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0054/2009/Foj  
ze dne 29.09.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2009, zálohu na 
budoucí věcné břemeno ve výši 3.200,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou 
skutečnou a zálohovou činí přeplatek ve výši  2.696,--Kč včetně DPH, který 
bude uhrazen straně oprávněné 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. 801-177/2011 a GP č. 801-178/2011 

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

 
        Termín: 29.02.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1668/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni – odb ěrné místo kanaliza čních vod na 
p.p.č. 914/4 v k.ú. Šumperk, lokalita vedle areálu spol.  Epcos, s.r.o.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení            
a správy odběrného místa – plastové kanalizační šachty na p.p.č. 914/14 v k.ú. 
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
EPCOS s.r.o., se sídlem Feritová 2945/1, Šumperk, IČ 25569341. 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 1.000,--Kč včetně DPH. Úhrada 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. 5989-144/2011 

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

 
        Termín: 29.02.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1669/11 MJP – smlouva o v ěcném b řemeni – p řípojka splaškové kanalizace pro RD 
na st.p. č. 6210 v k.ú. Šumperk, lokalita mezi ul. Lužickosrb skou a Ztracenou 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy přípojky splaškové kanalizace přes p.p.č. 2230 a p.p.č. 290/1 v k.ú. 
Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávnění z věcného břemene:   
M. a  J. T.,  oba 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 200,--Kč včetně DPH. Úhradová povinnost byla splněna zaplacením 
zálohy na úplatné věcné břemeno v částce 200,--Kč, kterou oprávnění 
z věcného břemene uhradili na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/08/06/Foj  ze dne 2.6.2006. 

- oprávnění z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti  vyhotoveních  GP č. 6012-226/2011 

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

 
        Termín: 29.02.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1670/11 MJP – dohoda o ukon čení Smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene VBb/19/06/Foj, lokalita p ři ul. U sanatoria, nad domovem d ůchodc ů  

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/19/06/Foj, uzavřené dne 15.8.2006 mezi městem Šumperk, jako 
budoucím povinným a spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 27232425, jako budoucím oprávněným, kterou se 
město Šumperk zavázalo ve prospěch budoucího oprávněného zřídit právo 
odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správy zemního 
kabelového vedení VN přes p.p.č. 2993 v k.ú. Šumperk.  
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Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky.  
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na 
úplatu věcného břemene ve výši  200,--Kč, v termínu do 30 dnů od podpisu 
dohody. 
       Termín: 29.02.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1671/11 MJP – zveřejnění záměru m ěsta pronajmout část st.p. č. 1368 v k.ú. Šumperk, 
zahrada náležející k domu Banskobystrická 50, Šumpe rk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku st.p.č. 1368 o výměře 
6 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: 21.11.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1672/11 MJP – zveřejnění záměru m ěsta pronajmout část st.p. č. 1747/2 a část p.p. č. 
1999/8 v k.ú. Šumperk, or. zahrada náležející k dom u Denisova 10, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku st.p.č. 1747/2             
o výměře 13 m2 a část p.p.č. 1999/8 o výměře 60 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: 21.11.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1673/11 MJP – pronájem části p.p. č. 2076/3 v k.ú. Šumperk – parkovací plocha pro 
spol. ABERLE, s.r.o., lokalita p ři ul. Nemocni ční, vedle parku Smetanovy 
sady 

schvaluje 
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 29.6.2011 do 18.7.2011, dle usnesení RM č. 1151/11 ze dne 23.6.2011, 
pronajmout část pozemku p.č. 2076/3 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk (or. část 
komunikace při ul. Nemocniční v Šumperku). 
Nájemce:   ABERLE s.r.o., se sídlem Nemocniční 1056/8A, Šumperk, IČ 

25819721  
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Účel nájmu:  parkovací plocha pro zákazníky provozovny sklenářství na 
st.p.č. 1288/1 v k.ú. Šumperk 

Nájemné:   8.000,--Kč/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost od 1.12.2011, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 
stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu: nájemce bude provádět údržbu a úpravy parkovací plochy  
výhradně na vlastní náklady, 
nájemce neposkytne pronajatou plochu nebo její část do 
podnájmu dalším osobám bez souhlasu pronajímatele, 
pronajímatel předem upozorní nájemce na provedení 
případných zásahů do povrchu pronajaté plochy 
 

       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1674/11 MJP – výp ůjčka části p.p. č. 1239/1 v k.ú. Šumperk, or. parkovací místa na 
Masarykov ě nám., Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.10.2011 do 9.11.2011 dle usnesení rady města č. 1598/11 ze 
dne 20. 10. 2011 výpůjčku části p.p.č. 1239/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Šumperk  
- účel výpůjčky:  3 parkovací místa pro stavbu „Transformace Vincentina 

Šternberk“  
- vypůjčitel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 

Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460 
- 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: 31.01.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1675/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p. č. 3096 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Denisova 10 a Denisova 3, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 3096 o výměře 385 m2, p.p.č. 
1999/8   o výměře 255 m2, st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za 
podmínek:  
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu   
- kupní cena: 300,--Kč/m2 s možností úhrady v pravidelných měsíčních 

splátkách po dobu 12 měsíců s úhradou první splátky při podpisu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní v minimální výši 10% kupní ceny  

- prodej pozemků bude realizován pouze jako celek 
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- v případě uzavření budoucí smlouvy kupní bude vlastnické právo převedeno po 

uhrazení 100% kupní ceny  všemi budoucími kupujícími 
- v případě dělení pozemků na reálné části uhradí kupující náklady spojené         

s  vyhotovením geometrického plánu 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011  
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

1676/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p. č. 1825/2 a další, vše v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky u domu Denisova 10 a Denisova 3, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2 a p.p.č. 
1992/12 o výměře 287 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu   
- kupní cena: 300,--Kč/m2 s možností úhrady v pravidelných měsíčních 

splátkách po dobu 12 měsíců s úhradou první splátky při podpisu smlouvy       
o budoucí smlouvě kupní v minimální výši 10% kupní ceny  

- prodej pozemků bude realizován pouze jako celek 
- v případě uzavření budoucí smlouvy kupní bude vlastnické právo převedeno po 

uhrazení 100% kupní ceny  všemi budoucími kupujícími 
- v případě dělení pozemků na reálné části uhradí kupující náklady spojené        

s    vyhotovením geometrického plánu 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011  
 
        Termín:  20.11.2011 
        Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

1677/11 MJP – zveřejnění záměru m ěsta pronajmout pozemky v k.ú. Šumperk za 
účelem p řestavby okružní k řižovatky p ři PZ II na ul. Jesenické E1/11 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 
90 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 987/3 o výměře cca 
560 m2, p.p.č. 987/4 o výměře 48 m2, p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8  
o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o výměře cca 60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře 
cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, 
část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, část p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, 
p.p.č. 1093/9 o výměře 226 m2, p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33    
o výměře 334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 1093/45    
o výměře cca 17 m2, část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 
o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49          
o výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 490 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře 
cca 35 m2, p.p.č. 1093/62 o výměře 184 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 
1093/65 o výměře 12 m2  a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
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- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické 
EI/11, přilehlých komunikací a chodníků 

- doba nájmu: určitá do 31. 12. 2013 
- nájemné: 5.000,--Kč/celek/rok 
 
        Termín: 25.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1678/11 MJP – vyn ětí splaškové kanalizace a vodovodu ze správy spole čnosti ŠPVS, 
a.s. 

schvaluje 
vynětí splaškové kanalizace a vodovodu, a to: 
 
1/ vodovodu na ulici Francouzské na pozemcích v k.ú. Horní Temenice dle 

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

2/ splaškové kanalizace na ulici Francouzské na pozemcích v k.ú. Horní 
Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Okresního úřadu Šumperk, referátu 
životního prostředí č.j. Voda 3223/R-8/2001,2002-Pu-231/2 ze dne 
8.1.2002. 

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

4/ splaškové kanalizace, jednotné kanalizace a vodovodního řadu v lokalitě 
historické části města Šumperka (ul. Sadová, Hanácká, Černohorská, 
Kostelní náměstí atd.), dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu 
Šumperk – odboru životního prostředí č.j. ŽPR-2025/R-197/2005-Ing.Pu ze 
dne 14.11.2005 

5/ splaškové kanalizace a vodovodu s příslušenstvím vybudované v rámci II. 
etapy v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku, dle kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby vodních děl vydaným Městským úřadem Šumperk, 
odborem životního prostředí, dne 5.5.2009 pod č.j. MUSP 44484/2009, 
Sp.Zn.: 33887/2009 ŽPR/IVPU 

 
ze správy společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se 
sídlem Šumperk, Jílová 6, 787 01, IČ 47674911, a to s ohledem na nepeněžitý 
vklad předmětné splaškové kanalizace a vodovodu do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČ 47674954. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1679/11 MJP – smlouva o z řízení práva provést stavbu sjezdu p řes pozemek p. č. 
1845/157 v k.ú. Šumperk, lokalita U Vodárny v Šumpe rku  

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č.1845/157 v k.ú. Šumperk zřídí 
pro stavebníka právo provést stavbu sjezdu přes pozemek p.č. 1845/157 v k.ú. 
Šumperk k pozemku p.č. 1845/107 v k.ú. Šumperk, v rozsahu a stavebně-
technickém řešení dle projektové dokumentace vydané ke stavbě „Novostavba RD 
Šumperk parc. č. 1845/107 v k.ú. Šumperk“. 
Vlastník pozemku p.č. 1845/157 v k.ú. Šumperk: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Stavebník: 
J. Č.,  bytem Šumperk 
M. S.,  bytem Velká Bystřice, PSČ 783 53  
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník je povinen dodržet podmínky RÚI a PMŠ, a.s., ze dne 17.10.2011, 
č.j. sř-  063-11 

- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka 
- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení 
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2012 
- správa a údržba sjezdu nákladem stavebníka 
 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1680/11 MJP – 24 b.j. p ři ul. Prievidzské 25, 27 - zm ěna uživatel ů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/11 v dom ě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2011 nájem bytu č. 2922/11 v obytném domě 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25 se stávajícím nájemcem N. Š.,  bytem   
Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2012, jejímž 
předmětem bude byt č. 2922/11 v domě na ul. Prievidzská 2922/25 v Šumperku   
s  K. S. a  R. S.,  oba bytem Šumperk.  
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1681/11 MJP – 24 b.j. p ři ul. Prievidzské 25, 27 – zm ěna uživatel ů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/11 v dom ě Prievidzská 25, Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody mezi  N. Š.,  bytem Šumperk, na straně jedné a 
městem Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 31.12.2011 zruší Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 
podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, jejímž předmětem je  
budoucí převod bytu č. 2922/11 v  obytném domě v Šumperku, ul. Prievidzská 
č.p. 2922/25. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          
o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/11 v  obytném domě 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 budoucím nabyvatelem  K. S. a R. S., oba bytem Šumperk. Smlouva bude 
uzavřena s účinností od 1.10.2011. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/11 v  obytném domě v Šumperku, ul. 
Prievidzská č.p. 2922/25 včetně příslušných podílů na společných částech domu a 
na pozemku pod domem.  
 
       Termín: 15.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1682/11 MJP – vyhodnocení ve řejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – 
stavební úpravy části 2. NP a 3. NP v pavilonu E“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – 
stavební úpravy části 2.NP a 3.NP v pavilonu E“ zhotovitelem akce firmu EKOZIS 
spol. s  r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024. 
Nabídková cena je 2.240.563,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 15.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1683/11 MJP – Nemocnice – plán oprav na rok 2012 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2012 - 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 2012 p řed uplatn ěním inflace           12.634.568  K č 
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FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2012): 
-  rekonstrukce hlavní rozvodny (trafostanice) – 2. etapa  2.300.000  Kč 
-  rekonstrukce MaR chirurgického pavilonu C       600.000  Kč 
-  rekonstrukce pacientského výtahu – pavilon F    1.700.000  Kč 
-  rekonstrukce1.NP pavilonu B a vybudování ORL ambulance 1.846.664  Kč 
-  generální oprava střechy - pavilon E                  500.000  Kč 
-  generální oprava systému EPS      1.190.000  Kč 
Celkem fond investic roku 2012      8.136.664  K č 
 
       Termín: 31.12.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1684/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Jesenická 621/31, Šu mperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory označené jako kancelář č. 
117, nacházející se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku o podlahové 
ploše 10,5 m² 

 
Účel nájmu: poskytování externích služeb pro občany vyřizující žádosti ve 
správním řízení  
Doba nájmu:  neurčitá,  předpokládaný počátek 1. 2. 2012 
Nájemné:   min. 30.000,--Kč/celek/rok  
   v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
   možnost valorizace o koeficient míry inflace   
Služby:  poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, teplo, 

elektrická energie a úklid, služby hrazeny paušální platbou, 
která bude navýšena o DPH 

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

označeném  „Pronájem nebytových prostor – Jesenická 31 - neotvírat“, a to na 
adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat nabídku poskytovaných služeb, nabízenou  
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, 
případně osvědčení o registraci plátce DPH 

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí nebytových prostor ponese ze svého  
nájemce  

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 30. 11. 2011. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 12:00 hod. dne 30. 11. 2011. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  
hodnoceny 
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- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání 

písemných nabídek, tj. po 30. 11. 2011, neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka 

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

 
        Termín: 14.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1685/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Jesenická 621/31, Šu mperk 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, 
nacházejících se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku, hodnotící komisi 
pro posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem 
nebytových prostor v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise:  
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci hodnotící komise: 
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková 
 
       Termín: 14.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1686/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor – garáž a dílna Teme nická 
2795/109, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nebytové prostory v budově 
Temenická 2795/109, Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové 
ploše 22,4 m² . 
Podmínky: 
účel nájmu:  garáž s dílnou 
doba nájmu:  neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce 
nájemné:  celkem 4.368,--Kč/celek/rok, z toho garáž 3.120,-- 

Kč/celek/rok, nájemné stanoveno včetně DPH v platné sazbě, 
dílna 1.248,--Kč/celek/rok, nájemné osvobozeno od DPH 

služby:  dodávky tepla, výše záloh 3.000,--Kč/rok 
záloha:  trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín: 14.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1687/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě      
č. MJP/P/0010/2009 uzavřené dne 18.1.2010 ve znění pozdějších dodatků, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. a Z. D.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je  byt  č. 1 v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v Šumperku. Předmětem dodatku 
č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.1.2012 do  30.6.2012.   
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1688/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+3 obytných místností ve 3. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a J. W.,  bytem Hanušovice, PSČ 788 33,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za podmínek: 
- doba určitá  od  1. 12. 2011  do  30. 11.  2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
        Termín: 31.12.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

1689/11 MJP – bytová problematika 

schvaluje   
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 o velikosti 1+3 obytných místností v 7. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a manžely P. a M. H.,  první bytem Šumperk, 
druhá bytem  Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek: 
- doba určitá  od  1.12.2011  do  30.11.2012 
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
  
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1690/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p. č. 1999/10 a části st.p. č. 1746/2 v k.ú. Šumperk, 
or. pozemky u domu Denisova 6, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 1999/10 o výměře 308 m2 a části 
st.p.č. 1746/2 o výměře 386 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu   
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
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- kupní cena bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 12 

měsíců s úhradou první splátky při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní  
v minimální výši 10% kupní ceny  

- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny všemi 
budoucími kupujícími, po dobu splátek kupní ceny bude sjednána smlouva      
o smlouvě budoucí kupní 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011   
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1691/11 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu na st.p. č. 294/2 v k.ú. 
Dolní Temenice, or. pozemek pod domem Gagarinova 21 , Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 507/1000 
na   st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice,  za podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod domem   
- kupní cena: 1.323,--Kč/m2 
- kupní cena bude hrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011   
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1692/11 MJP – zveřejnění záměru m ěsta pronajmout st.p. č. 5209/2 v k.ú. Šumperk, 
dvorní trakt za lékárnou p ři ul. Komenského, naproti divadlu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 5209/2  o výměře 13 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Účel nájmu:  pozemek pod drobnou stavbou 
Nájemné:   20,--Kč/m2/rok 
Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou 

 
      Termín: 21.11.2011 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1693/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 364 a st.p. č. 6285/3, vše v k.ú. Šumperk, 
or. vedle Smetanových sad ů, při ul. Nemocni ční, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 364 o výměře cca 33 m2, dle 
geometrického plánu p.p.č. 364/2 a st.p.č. 6285/3, vše v k.ú. Šumperk,  za 
podmínek:  
- účel prodeje: část  pozemku zastavěná stavbou garáže – st.p.č.  6285/3 a část 

pozemku – p.p.č. 364/2 zahrada k domu    
- kupní cena: zastavěná část pozemku ...........1.725,--Kč/m2 

                    nezastavěná část pozemku...........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 správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
        Termín: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1694/11 MJP – dodatek č. 1 ke Smlouv ě o zřízení věcného b řemene „Upgrade sít ě 
 Šumperk – I., II., III. etapa“, oprávn ěný UPC Česká republika, a.s. 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene VB/0037/2010, 
uzavřené dne 21.7.2011 mezi městem Šumperk, jako povinným a společností 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
00562262, jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního telefonního 
vedení přes soubor pozemků ve vlastnictví města, v rámci stavby „Upgrade sítě 
Šumperk – I., II., III. etapa“. Dodatkem č. 1 dojde ke zúžení předmětu smlouvy o 
pozemek p.č. 2037/2 v k.ú. Šumperk. Účinnost dodatku č. 1 dnem jeho podpisu 
zúčastněnými stranami. Ostatní ustanovení Smlouvy o zřízení věcného břemene 
VB/0037/2010 ze dne 21.7.2011 zůstávají beze změny. 
 
       Termín: 31.01.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1695/11 MJP –  zrušení usnesení RM č. 1566/1 ke zveřejnění prodeje 

ruší 
usnesení RM č. 1566/11 ze dne 20.10.2011 z důvodu nesprávně označeného 
předmětu prodeje, kdy  místo p.p.č. 460/1 o výměře  cca 160 m2 má být správně 
460/7 o výměře cca 160 m2, vše v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1696/11 MJP – zveřejnění prodeje části p.p. č. 460/7, p.p.č. 460/1 a st.p.č. 951/5 v k.ú. 
Šumperk, or. pozemky u domu Van čurova 9, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 460/7 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: 20.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1697/11 MJP – žádost m ěsta Šumperka jako akcioná ře spole čnosti 
Vodohospodá řská zařízení Šumperk, a.s., o svolání valné hromady 
spole čnosti  

pověřuje 
starostu města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože, aby v zastoupení města Šumperka 
jako akcionáře společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 47674954, požádal v souladu s ustanovením  
§ 181 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 
představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., o svolání 
mimořádné valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., 
k problematice projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II“. 
 
       Termín: 16.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1698/11 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení: 238/10, 1473/11, 651/11, 835/11, 1073/11, 1080/11, 1100/11, 
1101/11, 1115/11, 1119/11, 1168/11, 1267/11, 1269/11, 1278/11, 1279/11, 
1280/11, 1281/11, 1287/11, 1289/11, 1313/11, 1314/11, 1315/11, 1316/11, 
1319/11, 1320/11, 1335/11, 1336/11, 1338/11, 1339/11, 1340/11, 1341/11, 
1342/11, 1369/11, 1412/11, 1414/11, 1415/11, 1416/11, 1417/11, 1426/11, 
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1427/11, 1428/11, 1429/11, 1433/11, 1434/11, 1435/11, 1439/11, 1450/11, 
1506/11, 1510/11, 1513/11, 1515/11, 1523/11, 1524/11, 1528/11, 1529/11, 
1530/11, 1533/11, 1535/11, 1544/11, 1548/11, 1549/11, 1551/11, 1552/11, 
1554/11, 1557/11, 1622/11, 1440/11, 1550/11. 
 

1699/11 Kontrola usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5375/10 do 31.12.2011 Z: Ing. Répalová 
1077/11 do 31.12.2011 Z: Ing. Répalová 
1081/11 do 29.02.2012 Z: Ing. Répalová 
1282/11 do 01.01.2012 Z: Ing. Répalová 
1466/11 do 30.11.2011 Z: Ing. Répalová 
1467/11 do 30.11.2011 Z: Ing. Répalová 
1482/11 do 01.12.2011 Z: Ing. Bittnerová  
 
 

1700/11 Kontrola usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 5535/11 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene přes pozemky v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1701/11 Kontrola usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 5536/11 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene přes pozemky v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1702/11 Kontrola usnesení 

ruší 
usnesení RM č. 1264/11 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – IS lokalita Za Hniličkou, k.ú. Horní Temenice, STL plynovod.  
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1703/11 Smlouva o náhradním pln ění za spln ění povinností vlastník ů distribu čních 
soustav a inženýrských sítí 

schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradním plnění za splnění povinností vlastníků distribučních 
sítí a inženýrských sítí s firmou MS – stavby, s.r.o., Jilemnického 51, 772 00 
Olomouc, IČ  26798425. Výše náhradního plnění činí 329.728,--Kč bez DPH. 
 
       Termín: 01.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1704/11 Dešťová kanalizace v ul. Okružní a Ztracené v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 071/11 ze dne 8.8.2011 uzavřené 
s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, na akci  „Dešťová 
kanalizace v ul. Okružní a Ztracené v Šumperku“ na neprovedené práce 
(méněpráce) do min. částky 455.540,--Kč bez DPH, tj. 546.648,--Kč vč. DPH 
(celková smluvní cena se snižuje a činí 1.569.649,--Kč vč. DPH). 
 
       Termín: 01.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1705/11 Regenerace panelového sídlišt ě Prievidzská, Šumperk – etapa č. 8, stavební 
úpravy deš ťové kanalizace 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 609/11 ze dne 8.8.2011 uzavřené 
s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, na akci 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – etapa č. 8, stavební 
úpravy dešťové kanalizace“ na neprovedené práce (méněpráce) do minimální 
částky 3.613,--Kč bez DPH, tj. 4.336,--Kč vč. DPH (celková smluvní cena síla se 
snižuje a činí 1.246.141,--Kč vč. DPH). 
 
       Termín: 01.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1706/11 Zajišt ění sběru, odvozu a odstran ění (využití) sm ěsného, biologicky 
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stav ebního odpadu, 
pneumatik a nebezpe čných složek komunálního odpadu pro m ěsto Šumperk 

schvaluje 
- vypsat nadlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci „Zajištění sběru, odvozu a odstranění 
(využití) směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního 
odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního 
odpadu pro město Šumperk 
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- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 
členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Renata Křížová, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Eva Zatloukalová 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Alena Turková, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Mgr. Petra 
Hatoňová, Emilie Lovichová 
 
       Termín: 20.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

1707/11 Zajišt ění provozování sb ěrného dvora, P říčná 23, Šumperk 

schvaluje 
- vypsat nadlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci „Zajištění provozování sběrného dvora, 
Příčná 23, Šumperk“ 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

 
členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Renata Křížová, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Eva Zatloukalová 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Alena Turková, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Mgr. Petra 
Hatoňová, Emilie Lovichová 
       Termín: 20.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

1708/11 Změna organizace školního roku 2011/2012 na základních  školách 
 v Šumperku 

bere na vědomí 
informaci o změně organizace školního roku 2011/2012 na ZŠ Šumperk, Sluneční 
38, IČ 00852864, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381 a ZŠ Šumperk, 
Šumavská 21, IČ 00852287. 
 

1709/11 Informace o výro čních zprávách jednotlivých škol a školského za řízení 
zřizovaných m ěstem Šumperkem za školní rok 2010/2011 

bere na vědomí  
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2010/2011.  
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1710/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na pořízení digitální telefonní ústředny, v celkové výši do 
100 tis. Kč. 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1711/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – investi ční fond 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, 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 maskovacích opon, hlavní opony, opravu 
střechy a promítacích strojů v celkové výši do 100 tis. Kč. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1712/11 Souhlas s pronájmem kotelny spole čnosti SATEZA, a.s. – Základní škola 
Šumperk, 8. kv ětna 870/63  

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na 
pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí 
budovy č.p. 870/63 na pozemku st.p.č. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení 
uvedených v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. 
května 870/63, PSČ 787 01, IČ 00852317, zast. ředitelem Mgr. Radovanem 
Pavelkou   
 
Nájemce: SATEZA, a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 
25350129, zast. Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
 
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
 
Doba nájmu: určitá, od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 
předpisy 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1713/11 Souhlas s pronájmem kotelny spole čnosti SATEZA, a.s. –  Základní škola 
Šumperk, Vrchlického 1846/22  

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na 
pozemku st.p.č. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP  budovy č.p. 
1871/33 na pozemku st.p.č. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 
v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 
 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, 
Vrchlického 1846/22, PSČ 787 01, IČ 60339381, zast. ředitelem Mgr. Petrem 
Málkem   
 
Nájemce: SATEZA, a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 
25350129, zast. Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
 
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
 
Doba nájmu: určitá, od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 
předpisy 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

1714/11 Souhlas s pronájmem kotelny spole čnosti SATEZA, a.s. – Základní škola 
Šumperk, Dr. E. Beneše 5897/1  

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu  budovy č.p. 587 na 
pozemku st.p.č. 569 v k.ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova) 
včetně tepelných zdrojů (laboratoř v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, 
tělocvična v budově č.p. 587 hospodářská budova – přízemí, školní jídelna 
v budově .p. 587, hospodářská budova – přízemí), za těchto podmínek:  
 
Pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1,  se sídlem Šumperk, Dr. 
E. Beneše 5897/1,  PSČ 787 01, IČ 00852295,  zast. ředitelem PaedDr. Milanem 
Tichým    
 
Nájemce: SATEZA, a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 
25350129, zast. Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 
 
Nájemné: 100 Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
 
Doba nájmu: určitá, od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
Účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními 
předpisy 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 



RM 28 – 10.11.2011 

 
26 

 

1715/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – rozpo čtové opat ření 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů 
navýšení příspěvku ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, ve výši 84.433,90 
Kč a na straně příjmů nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Šumperk, 
Šumavská 21, IČ 00852287 ve výši 84.433,90 Kč. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1716/11 Příspěvková organizace m ěsta Šumperka – odvod do rozpo čtu zřizovatele 

ukládá 
řediteli ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, odvod finančních prostředků ve 
výši 84.433,90 Kč do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín: 14.12.2011 
       Zodpovídá: Mgr. Verner 
 

1717/11 Příspěvková organizace – odpisový plán – dodatek  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
99.334,--Kč. 
 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1718/11 Příspěvková organizace – odpisový plán – dodatek  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, 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 
1.329,--Kč. 
       Termín: 10.11.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1719/11 Městská periodika 

vrací 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele městských periodik Šumperský 
zpravodaj a Kulturní život Šumperka hodnotící komisi k novému projednání. 
 
       Termín: 14.11.2011 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

1720/11 Časový a obsahový program RM a ZM na I. pololetí 201 2 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2012. 
 
       Termín: 01.01.2012 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1721/11 Časový a obsahový program RM a ZM na I. pololetí 201 2 

doporučuje 
ZM schválit časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2012. 
 
       Termín: 15.12.2011 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1722/11 Byty podle opat ření č. 13/2009 

schvaluje 
zánik a uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 14 v Šumperku na ulici Temenické 
2795/109 s V. T., bytem Šumperk a současně schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 11 ve 3. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Temenické 
279/109 v Šumperku, mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 93 jako pronajímatelem na straně jedné a V. T., bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:  
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.12.2011 do 29.2.2012 
- stanovení výše měsíčního základního nájemného: od 1.12.2011 do 29.2.2012 

ve výši 27,--Kč/m2 podlahové plochy bytu 
 
       Termín: 30.11.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1723/11 Byty podle opat ření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
S. C.,  k bytu č. 203 v ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti 1+kk 
obytných místností, za podmínek: 
- NS na dobu určitou od 1.12.2011 do  30.6.2012, nájemné ve výši 37,--Kč/m2 

podlahové plochy bytu  
 
        Termín: 30.11.2011 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zden ěk Brož   v.r.    Ing. Marek Zapletal   v.r. 

             starosta                    1. místost arosta  










