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Spis.zn.:  115293/2011
        Č.j. :   122394/2011

U S N E S E N Í

z 30. schůze Rady města Šumperka ze dne 1.12.2011. 

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.

1725/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2011

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2011:
příjmy ve výši        377 tis. Kč
výdaje ve výši                   353 tis. Kč

příjmy celkem 790.223 tis. Kč
výdaje celkem 757.769 tis. Kč

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1726/11 Bezúplatný převod majetku

doporučuje 
ZM schválit bezúplatný převod drobného majetku a majetku z podrozvahové 
evidence města dle předloženého materiálu k 31.12.2011:
1. PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk v účetní hodnotě 

1.456.991,70 Kč
2. MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,  p.o.,  v účetní hodnotě 22.130,--Kč
3. Armádě spásy,  Vikýřovická 1495, Šumperk, o.s.,  v účetní hodnotě 49.656,90 

Kč

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1727/11 Rozpočtové provizorium

doporučuje
ZM schválit v souladu s ustanovením § 13  odst. 1) zákona 250/2000 Sb.,             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2012 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2012. 

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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1728/11 Rozpočtové provizorium

doporučuje
ZM stanovit v souladu s ustanovením § 13  odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a  organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně  max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku k 
datu 31. 12. 2011

- organizaci PONTIS Šumperk, o.p.s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 
2011

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další   finanční výdaje     

- uvolňování finančních prostředků u dotovaných akcí 
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce  z roku 

2011
- do doby schválení rozpočtu města  nezahajovat  nové investiční akce města

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1729/11 Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 

schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši max. 44.379.101,21 
Kč na projekt reg. č. CZ.1.02/7.1.00/10.06407 Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“.

Termín: 02.12.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1730/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města – doplnění usnesení RM              
č. 451/11

schvaluje
doplnění usnesení RM č. 451/11 ze dne 24.02.2011 v odrážce 3 přílohy č. 9, kde 
se v článku III. nově vkládá  věta „Příjemce grantu, kterému poskytovatel poskytl 
grant ve výši 10.000,--Kč a výše, je povinen na všech propagačních materiálech 
uvádět logo města Šumperka“.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1731/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města – částečné zrušení usnesení ZM 
č. 74/10

doporučuje
ZM zrušit usnesení  ZM č. 74/10 bod 3 a 4 ze dne 09.12.2010 z důvodu přijetí 
nových usnesení.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1732/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města – speciální podmínky pro 
poskytování grantů a dotací z rozpočtu města

doporučuje ZM schválit:
1. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka
2. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka
3. seznam vyjmenovaných akcí a činností v roce 2012

- Klášterní hudební slavnosti (6. ročník)
- Divadlo v parku 2012 (9. ročník)
- Klasika Viva (12. ročník)
- Špek (6. ročník)
- Preludium (39. ročník)
- Blues Alive (17. ročník)
- XXII. mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2012
- Džemfest (13. ročník)
- Město čte knihu 2012 (8. ročník)
- Šumperský dětský sbor
- HK Mladí draci Šumperk, o.s.
- FK SAN-JV Šumperk, o.s.
- TJ Sokol Šumperk
- TJ Šumperk

4. časový harmonogram:
15.12.2011 předložení materiálu do ZM a jeho schválení
od 19.12.2011 zveřejnění podmínek  na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí), zveřejnění v Šumperském 
zpravodaji v lednu 2012 (termín bude upřesněn)

02.01.2012           od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí
12.01.2012 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a 

dotací do RM na rozvržení celkové částky vyčleněné 
v rozpočtu města na granty a dotace, na vyjmenované 
akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

26.01.2012 předložení návrhu  komise pro přidělování grantů a 
dotací do ZM na rozvržení celkové částky vyčleněné 
v rozpočtu města na granty  a dotace, na vyjmenované 
akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

31.01.2012 do 14:45 hod. ukončení přijímání žádostí
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01.03.2012 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a 
dotací na rozdělení  finančních prostředků vyčleněných 
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do RM ke 
schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM

15.03.2012 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům 
do ZM ke schválení

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1733/11 Zápis do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2012/2013

bere na vědomí
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2012/2013, který se uskuteční ve dnech 09.02.2012 a 10.02.2012.

1734/11 Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U Radnice Šumperk, Kina OKO a 
Městské knihovny Šumperk

schvaluje
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U Radnice Šumperk, Kina OKO 
Šumperk a Městské knihovny Šumperk v navržené výši.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1735/11 Příspěvková organizace města  Šumperka – odpisový plán – dodatek č. 1

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, 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 
1.666,--Kč. 

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1736/11 Příspěvková organizace města  Šumperka – pronájem

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.06.2012 organizacím TJ Šumperk, 
Gymnastický klub Šumperk a Klub sportovního tance Next Šumperk.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1737/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 
60801085, 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 elektrické 
smažicí pánve, v celkové výši do 120 tis. Kč.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1738/11 Kostel Zvěstování Panny Marie

bere na vědomí
způsob správy kostela Zvěstování Panny Marie od r. 2012.

1739/11 Kostel Zvěstování Panny Marie

schvaluje
výši sazby za pronájem kostela Zvěstování Panny Marie:
200,--Kč/hod.  na přípravu akce včetně DPH
500,--Kč/hod.  za vlastní akci včetně DPH

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1740/11 Kostel Zvěstování Panny Marie

schvaluje
odkoupení výstavního fundu a DDHM v kostele Zvěstování Panny Marie od 
Vlastivědného muzea v Šumperku v hodnotě 25.866,--Kč. 

Termín: 28.02.2012
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1741/11 Kostel Zvěstování Panny Marie

schvaluje
vzor nájemní smlouvy na pronájem kostela Zvěstování Panny Marie dle přílohy     
č. 2.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1742/11 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 605/11, 836/11, 1419/11, 1420/11, 1421/11, 1422/11, 1423/11, 
1424/11, 1425/11, 1467/11, 1522/11, 1558/11, 1559/11, 1560/11, 1561/11, 
1562/11, 1563/11, 1565/11, 1567/11, 1568/11, 1570/11, 1573/11, 1574/11, 
1575/11, 1576/11, 1577/11, 1579/11, 1582/11, 1584/11, 1595/11, 1596/11, 
1597/11, 1598/11, 1602/11, 1605/11, 1606/11, 1607/11, 1608/11, 1619/11, 
1620/11, 1621/11, 1624/11, 1625/11, 1627/11, 1628/11, 1629/11, 1630/11, 
1631/11, 1632/11, 1633/11, 1634/11, 1635/11, 1636/11, 1637/11, 1638/11, 
1640/11, 1641/11, 1642/11, 1643/11, 1645/11, 1646/11, 1647/11, 1651/11, 
1652/11, 1653/11, 1663/11, 1664/11, 1666/11, 1671/11, 1672/11, 1675/11, 
1676/11, 1677/11, 1682/11, 1684/11, 1685/11, 1686/11, 1690/11, 1691/11, 
1692/11, 1693/11, 1695/11, 1696/11, 1697/11, 1700/11, 1701/11, 1710/11, 
1711/11, 1715/11, 1717/11, 1718/11, 1719/11, 1722/11, 1723/11, 1137/11, 
1380/11, 1466/11, 1644/11.

1743/11 Kontrola usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
3675/09 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
40/10 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová
1137/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Peluhová
1482/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
1536/11 do 31.01.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1537/11 do 31.01.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1538/11 do 31.01.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1626/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Répalová

1744/11 Kontrola usnesení

opravuje
usnesení RM č. 1700/11 kterým bylo zrušeno chybně uvedené číslo usnesení 
5535/11, správně má být zrušeno usnesení 5535/10.  

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1745/11 Kontrola usnesení

opravuje
usnesení RM č. 1701/11 kterým bylo zrušeno chybně uvedené číslo usnesení 
5536/11, správně má být zrušeno usnesení 5536/10.  

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1746/11 Kontrola usnesení

opravuje
usnesení RM č. 1115/11 k vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ v textu:
Oprávnění z věcného břemene jsou vlastníci pozemků p.č. 16/1 a st.p.č. 187 v k.ú. 
Horní Temenice, místo chybně uvedené p.p.č. 16/2 se nahrazuje p.p.č. 16/1.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1747/11 Středisko ekologické výchovy Švagrov – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/11 ze dne 3.6.2011 uzavřené 
s firmou SAN-JV s.r.o., Lidická 56, Šumperk na akci „Středisko ekologické 
výchovy Švagrov“ na posunutí dílčího termínu výstavby hrubé stavby z 30.11.2011 
na 15.1.2012.  Cena díla se nemění a zůstává dle SoD na částce 44.475.578,--Kč 
včetně DPH.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1748/11 Hasičská zbrojnice v Dolní Temenici – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 083/11 uzavřené s firmou Ekozis spol. 
s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh na akci „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, 
etapa I.“ na posunutí termínu dokončení prací – vrchní vrstvy podlahy a přeložky 
plynu do 30.4.2012 (cena díla se nenavyšuje a zůstává maximálně na částce 
1.571.120,--Kč bez DPH). 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1749/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1462/13 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Banskobystrická 25, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek: 
- účel  prodeje:   zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy bude uhrazena 1. splátka ve výši 

min. 10% kupní ceny 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny  

Termín: 10.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1750/11 MJP – změna usnesení ZM č. 369/11 – budoucí prodej pozemků u domu Pod 
Lesem 5, Šumperk

doporučuje
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 369/11 ze dne 22.9.2011, kterým byl schválen 
budoucí prodej  p.p.č. 1950/9, dle GP číslo 5967-58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 
416 m, p.p.č. 1950/52 o výměře 24 m2,  p.p.č. 1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 
1950/54 o výměře 25 m2, p.p.č. 1950/55 o výměře 17 m2, p.p.č. 1950/56 o 
výměře 13 m2, p.p.č. 1950/57 o výměře 75 m2, p.p.č. 1958/58 o výměře 7 m2 a 
p.p.č. 1950/59 o výměře 7 m2 v  k.ú. Šumperk, včetně oplocení, spočívající v nově 
určeném předmětu budoucího prodeje u dále jmenovaných budoucích kupujících:  
R. a E. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, P. Š., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/56, p.p.č. 
1950/57 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, O. a V. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 1950/54,   Z. Z.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
1950/9,  p.p.č. 1950/53 a p.p.č. 1950/58

Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 369/11 ze dne 22.9.2011 zůstávají 
beze změny.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1751/11 MJP – realizace budoucího prodeje části p.p.č. 547/24 a části st.p.č. 1903/2, 
vše v k.ú. Šumperk, rozšíření půdorysu domu Bří Čapků 16, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.5.2010 do 2.6.2010 dle usnesení rady města č. 5317/10 ze dne 
13.5.2010 a usnesení zastupitelstva města č. 1684/10 ze dne 17.6.2010, kterým 
byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části p.p.č. 547/24 a části 
st.p.č. 1903/2, dle GP díl „a“ o výměře 37 m2 a díl „b“ o výměře 6 m2 st.p.č. 2145 
vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel prodeje: zateplení a úprava schodiště a okapových  chodníků panelového 

domu Bří Čapků 16, Šumperk 
- kupující:

Z. J. a A. A.  553/10000
J. a  J. B.  687/10000
M. a  J.  F.  722/10000   
B. J.  599/10000
J. a A. O.  686/10000
D. P.  598/10000
V. a M. R.  721/10000
M. a M.  S.  598/10000
J. a L. S.  686/10000
P. a  J. Š.  686/10000
A. V.  686/10000
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R. V.  686/20000
všichni bytem  Šumperk
M. V.                                                                  686/10000
bytem  Šumperk
J. Č.  686/10000
bytem Šumperk
Stavební bytové družstvo, se sídlem 
Jesenická 1322/20, Šumperk, IČ 00053465  685/10000
N. M.  721/10000
bytem Brno, PSČ 627 00 

- kupní cena:  105,--Kč/m2  - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 
0059/2010/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími bude vyrovnána do 30 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za 
zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1752/11 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní 
Temenice, or. pozemek pod domem Gagarinova 21, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č.1691/11 ze 
dne 10.11.2011 schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 507/1000 na   
st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:
- kupující:  Československá obchodní banka, a.s.  se sídlem Radlická 333/150, 

Praha, PSČ 150 57, IČ 00001350
- 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

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1753/11 MJP – výpůjčka – výstavba Hrubínova, or. budoucí výstavba při ul.  
Hrubínově, Šumperk 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č.1663/11 ze 
dne 10.11.2011 uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce označené jako 
obch/0065/2011/Vr ze dne 29.10.2010, kterým dojde: 
- k prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy z data 31.12.2011 na nově 

stanovený termín 30.4.2014  
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- k doplnění smlouvy o text: v případě ukončení smlouvy obch 0035/2009, 
obch/0064/2010 a obch 0036/2008 si vyhrazuje půjčitel právo od smlouvy 
odstoupit v plném rozsahu

- v rámci správního stavebního řízení bude smlouva  předložena společně se 
smlouvami obch 0035/2009, obch/0064/2010 a obch 0036/2008, kterými jsou 
stanoveny podmínky výstavby

Termín: 28.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1754/11 MJP – prodej části p.p.č. 1993/3 a části st.p.č. 1592/2, vše v k.ú. Šumperk, or. 
ul. Reissova, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.9.2011 do 29.9.2011 dle usnesení rady města č.1410/11 ze dne 
8.9.2011 schválit prodej p.p.č. 1999/3 o výměře 28 m2 a části st.p.č. 1592/2 o 
výměře 22 m2, dle GP p.p.č. 1999/36 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- kupující:  J. a  J. S.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, J. S.,  spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/3, všichni bytem Šumperk a I. S.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/3, bytem Rapotín, PSČ 788 14

- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--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

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1755/11 MJP – prodej části p.p.č. 364 a st.p.č. 6285/3, vše v k.ú.  Šumperk, or. vedle 
Smetanových sadů při ul. Nemocniční, Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č.1693/11 ze 
dne 10.11.2011 schválit prodej části 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 těchto 
podmínek:
- účel prodeje: část  pozemku zastavěná stavbou garáže – st.p.č.   6285/35 a 

část pozemku – p.p.č. 364/2 zahrada k domu   
- kupující: E. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem  Rapotín, PSČ      

788 13,  L. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, K. a L. K.,  spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/4, oba bytem  Šumperk   

- kupní cena: zastavěná část pozemku ...........1.725,--Kč/m2
                    nezastavěná část pozemku...........300,--Kč/m2
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- 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: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1756/11 MJP – zveřejnění pronájmu části  p.p.č. 545/9 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Zábřežská 13, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 545/9 , dle GP p.p.č. 545/9 o výměře 
17 m2 v k.ú. Šumperk,  za podmínek: 
- účel  pronájmu:   zahrada k domu
- sazba nájemného: 2,--Kč/m2, úhrada nájemného 3 roky zpětně 
- doba nájmu: neurčitá

Termín: 10.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1757/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 571/11 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Vančurova 35, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 571/11 o výměře 373 m2 v k.ú. Šumperk  za 
podmínek: 
- účel  prodeje:   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 do katastru
- v případě dělení pozemku na reálné parcely, bude geometrický plán hrazen 

kupujícími
- nabídka prodeje platí do 28.2.2012

Termín: 10.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1758/11 MJP – změna usnesení ZM č. 166/11 – budoucí prodej pozemku u domu 
Americká 4, Šumperk

doporučuje
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 166/11 ze dne 10.3.2011, kterým byl schválen 
budoucí prodej st.p.č. 1896/2, části st.p.č.1895/2 a části 1291/9 vše v k.ú. 
Šumperk, spočívající ve změně na straně kupujících u G. a I. D.,  oba bytem  
Šumperk, bude nově V. D.,  bytem  Šumperk a  M. L.,  bytem  Brno-Žabovřesky, 
PSČ 616 00.
Ostatní  uvedené v usnesení ZM č. 166/11 ze dne 10.3.2011 zůstává beze změny.  

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1759/11 MJP – ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí se spol. PONTIS Šumperk, 
o.p.s. 

schvaluje
ukončení dvou smluv o výpůjčce movitých věcí ze dne 23.04.2009, č.j.: MUSP 
40255/2009 a ze dne 09.03.2010, č.j.: MUSP 26690/2010, uzavřené mezi  
městem Šumperkem jako půjčitelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se 
sídlem Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČ 25843907, jako vypůjčitelem.
Způsob ukončení: písemnou dohodou

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Bc. Skálová

Ing. Répalová

1760/11 MJP – ukončení smlouvy o výpůjčce s Armádou spásy ČR

schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí ze dne 23.04.2009, č.j.: MUSP 
40268/2009, uzavřené mezi  městem Šumperkem jako půjčitelem a Armádou 
spásy - Centrum sociálních služeb, se sídlem ul. Vikýřovická 1495, 787 01 
Šumperk.

Způsob ukončení: písemnou dohodou

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Bc. Skálová

Ing. Répalová

1761/11 MJP – uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí se spol. PONTIS 
Šumperk, o.p.s. 

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Šumperkem jako 
půjčitelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 68, 
787 01 Šumperk, IČ 25843907, jako vypůjčitelem.

Účel výpůjčky: realizace projektu „Prevence kriminality v Nízkoprahovém 
klubu pro děti a mládež Rachot“

Doba výpůjčky: neurčitá

Ukončení smlouvy: dohodou nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou
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Předmět výpůjčky:

Název množství cena v Kč

hudební PC a hudební SW 1 ks 33 000,00

PC Intel Core Duo 2 ks 30 000,00

WIN 7 home premium, Office 2007 basic 2 ks 15 000,00

projektor + plátno 1 + 1 ks 39 500,00

PlayStation 2 1 ks 2 890,00

Kulečník 1 ks 13 990,00

Celkem: 134 380,00

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Bc. Skálová

Ing. Répalová

1762/11 MJP – pronájem pozemků v k.ú. Šumperk za účelem přestavby okružní 
křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 11. 2011  do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1677/11
ze dne 10. 11. 2011 pronájem části p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, části p.p.č. 
927/62 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, části p.p.č. 
984/7 o výměře cca 50 m2, části 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, části
p.p.č. 987/9 o výměře cca 60 m2, části p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, části
p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, části p.p.č. 
1067/5 o výměře cca 360 m2, části 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, části p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, části p.p.č. 1093/45 o 
výměře cca 17 m2, části p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 1093/47 o 
výměře cca 30 m2, části 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, části 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:
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické 

EI/11, přilehlých komunikací a chodníků
- nájemce: INPROX Šumperk, s.r.o., se sídlem Dlouhá 733/29, Praha 1, PSČ 

110 00, IČ 27862526
- doba nájmu: určitá do 31. 12. 2013
- nájemné: 5.000,--Kč/celek/rok

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1763/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě  na byt č. 69 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 31.12.2011 s nájemcem  L. H.,  bytem Boskovice, PSČ      
680 01.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2012, jejímž
předmětem bude byt č. 2958/69 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s R. T.,  bytem Chromeč, PSČ 789 01.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1764/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě  na byt č. 69 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk

doporučuje
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucí kupující L. H.,  bytem Boskovice,  PSČ 680 01, ke dni 31.12.2011.       
L. H.,  bytem Boskovice,  PSČ 680 01, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí
kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu 
bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala     
s R. T.   
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 
2958/14 v Šumperku s R. T.,  bytem Chromeč, PSČ 789 01, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1.1.2012.  

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1765/11 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým 
povrchem a pozemků pod stavbou fotbalového hřiště v areálu Tyršova 
stadionu

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem 
v areálu Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou, a to pozemek p.č. 
1257/125 a pozemek p.č. 1257/146 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk.
Doba výpůjčky: 1.1.2012 do 31.12.2015
Účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 
tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev 
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1766/11 MJP – výpůjčka části p.p.č.  2234 pro účely umístění 2 ks vývěsních skříněk, 
u kostela sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 24.10.2011 do 9.11.2011, dle usnesení RM č. 1624/11 ze dne 20.10.2011, 
vypůjčit část pozemku p.č. 2234 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk (or. Kostelní nám. 
v Šumperku).
Vypůjčitel: Římskokatolická farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 

161/2, Šumperk, IČ 48005541 
Účel výpůjčky: pozemek pod 2 ks vývěsních skříněk pro účely poskytování 

informací neziskovou institucí - 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: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1767/11 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – ZŠ 8. května 63, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 66/07 ze dne 28. 12. 2007 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako půjčitelem a Základní školou Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. 
května 870/63, Šumperk, IČ 00852317, jako vypůjčitelem, jehož předmětem bude
zúžení předmětu výpůjčky o budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, 
způsob využití stavba občanského vybavení, postavenou na pozemku stavební 
parcela č. 3946 v k.ú. Šumperk a o pozemek stavební parcela č. 3946 v k.ú. 
Šumperk a současně rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 3207 v k.ú. 
Šumperk.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1768/11 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 641 v k.ú. Dolní Temenice,
pozemek pod stavbou komína u kotelny K1, ul. Prievidzská, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č.641 – zastavěná plocha a nádvoří 
(pozemek pod stavbou komína u kotelny K1 – ul. Prievidzská v Šumperku) v k.ú.
Dolní Temenice.
Účel: sjednocení vlastnictví stavby komínu a pozemku pod stavbou
Kupní cena: 400,--Kč/m2

Termín: 08.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1769/11 MJP -  uzavření souhlasného prohlášení ke stavbě komínu na pozemku 
st.p.č. 641 v k.ú. Dolní Temenice, ul. Prievidzská, Šumperk

doporučuje
ZM schválit uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 na straně jedné a společností Podniky 
města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, PSČ 787 01, IČ 65138163 na 
straně druhé, na základě kterého účastníci souhlasně prohlásí, že v souvislosti 
s nepeněžitým vkladem města Šumperka do společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. v roce 1997, byla do majetku společnosti Podniky města Šumperka 
a.s. vložena rovněž stavba bez čp/če - technické vybavení (komín kotelny K1 – ul. 
Prievidzská v Šumperku) stojící na pozemku st.p.č.641 – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Dolní Temenice, v hodnotě 1.396.460,--Kč dle znaleckého posudku 
Ing. Stanislava Hoška a Ing. Václava Hoplíčka, č. 1/97, ze dne 15.1.1997.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1770/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Přípojka plynu a vodovodu pro objekt 
č.p.  2771, B. Němcové 3, Šumperk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy vodovodní přípojky a přípojky zemního vedení NTL plynovodu přes
pozemek p.č. 554/33 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení objektu na ul. B. 
Němcové  2771/3, Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
APATOR METRA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24, Šumperk, IČ 26834073
RELAQUA s.r.o., se sídlem B. Němcové 2771/3, Šumperk, IČ 26869161
A. 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 1.538,--Kč včetně DPH. Oprávnění z věcného břemene uhradili, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0024/2011/Pe  ze dne 17.8.2011 zálohu na budoucí věcné břemeno ve 
výši 1.440,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí 
nedoplatek ve výši  98,--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 šesti  vyhotoveních  GP č. 6022-582/2011

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1771/11 MJP – zveřejnění prodeje částí pozemků p.č. 278/1 a p.č. 276/9 v k.ú. 
Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 278/1 o výměře cca 645 m2 
a část pozemku  p.č. 276/9 o výměře cca 450 m2 v obci a k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: vjezd a zahrada u domu  or. ozn. Langrova 34
- kupní cena 300,--Kč / m2
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- v případě úhrady kupní ceny ve splátkách bude kupní cena jako celek 

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

- kupující  je povinen strpět věcné břemeno na pozemku p.č. 278/1 spočívající 
v právu umístění popelnic a příchodu a odchodu a přemísťování přes pozemek 
p.č. 278/1

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru
- nabídka prodeje platí do 31.12.2011 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1772/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Temenická“   

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 108/15, 108/16 v k.ú. 
Dolní Temenice a p.č. 269/1, 276/8, 276/9 v k.ú. Šumperk, v celkové délce     
117,4 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. Temenická“.
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 25.358,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0084/2008/Foj ze dne 27.3.2009 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  400,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 24.958,--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. 808-583/2011 a GP č. 5894-520/2011
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- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s provedením vkladu 
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1773/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. B. 
Němcové“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 355/10, 356/3, 2059/1, 
2059/3 v k.ú.  Šumperk, v celkové délce 376,2 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce 
MS SU Šumperk, ul. B. Němcové“.
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 81.259,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0005/2009/Foj ze dne 27.3.2009 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  6.500,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 74.759,--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. 5899-521/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1774/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Kosmonautů“ 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 5/1, 5/2, 5/4, 1965/1, 
1965/5, 1965/15, 1965/16, 1965/18, 1969/1, 1969/3, 1969/6, 1991/10, 2211/13 
v k.ú. Šumperk, v celkové délce 618,3 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Kosmonautů“.
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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 133.553,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0038/2008/Foj ze dne 7.8.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  10.400,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 123.153,--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. 5900-524/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1775/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Žižkova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 2035/2, 2256 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 50,1 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Žižkova“.
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 18.036,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0022/2008/Foj ze dne 4.7.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  1.600,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 16.436,--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.
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5896-525/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1776/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Blanická“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 1257/57, 1257/58, 
1257/59, 1257/60, 1268/23, 1268/44, 1346/9, 1346/10, 1354/1, 2088, 2112/1, 
3084 v k.ú. Šumperk, v celkové délce 639,4 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS 
SU Šumperk, ul. Blanická“.
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 138.110,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0056/2008/Foj ze dne 9.10.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  12.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 126.110,--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. 5903-511/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1777/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Rooseveltova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 2110/6, 2126, 2108 
v k.ú. Šumperk, v celkové délce 981,1 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Rooseveltova“.
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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 353.196,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0055/2008/Foj ze dne 9.10.2008 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  14.500,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 338.696,--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. 5898-523/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1778/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, ul. 
Sportovní“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynového vedení NTL přes pozemky p.č. 1122/3, 1065/3 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 193,6 bm, v rámci stavby „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, ul. Sportovní“.
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 41.818,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0003/2009/Foj ze dne 27.3.2009 zálohu na úhradu věcného břemene ve
výši  4.000,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
nedoplatek  ve výši 37.818,--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.
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5897-522/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1779/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 57 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 
s I. O.,  bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Šumperku na Čsl. 
armády 445/22 mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  určitou od 1.1.2012 
do 30.6.2012,  nájemné  ve výši    47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1780/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 
974/2008-N uzavřené dne 26. 3. 2008 ve znění pozdějších dodatků mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. Š.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je
byt č. 8 v domě na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 
4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2012 do 30.6.2012.  

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1781/11 MJP – bytová problematika

souhlasí
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi:
manžely J. a Z. D., nájemci obecního bytu č. 1 v Šumperku na ulici Zahradní 
2722/33 a manžely M. a M. P.,  nájemci obecního   bytu č. 22  v Šumperku na ulici 
Zahradní 2722/33. 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1782/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 
s manžely J. a Z. D.,  oba bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 v Šumperku na ulici 
Zahradní 2722/33 mezi městem Šumperkem,  IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, jako pronajímatelem na straně jedné a manžely J. a Z. D.,  oba
bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na dobu  
určitou do 01. 01. 2012 do 30. 06. 2012 ,  nájemné  ve výši   47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1783/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 22 v Šumperku na ulici Zahradní 2722/33 
s manžely M. a M. P.,  oba bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Šumperku na ulici 
Zahradní 2722/33 mezi městem Šumperkem,  IČ 00303461, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně jedné a manžely M. a M. 
P.,  oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, a to za   podmínek:  NS na 
dobu  neurčitou,  nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1784/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování  č. MJP/110/08 uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků,  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
jako pronajímatelem a M. S., bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem 
je ubytovací buňka č. 1743/15 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. 
Předmětem dodatku   č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2012 do 31.12. 
2012.  

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1785/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování č. MJP/111/08 uzavřené dne 18. 12. 2008 ve znění pozdějších 
dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a R. J.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je ubytovací buňka č. 1743/16 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v 
Šumperku. Předmětem dodatku   č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2012.  

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1786/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování č. MJP/112/08 uzavřené dne 22. 12. 2008 ve znění pozdějších 
dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a M. P.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je ubytovací buňka č. 1743/17 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v 
Šumperku. Předmětem dodatku  č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012.  

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1787/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 8 na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku K. S.,  podle     
§ 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1788/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 1 na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku A. R.,   
podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1789/11 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 
388/27, Šumperk

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 22. 8. 2005 
ve znění pozdějších dodatků mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a T. S., bytem Šumperk, IČ 
65173678 jako nájemcem.
Předmět nájmu: nebytové prostory označené jako prodejna spotřebního zboží
na ulici Hlavní třída 388/27 na p.č. 190/1 v k.ú. Šumperk o celkové podlahové 
ploše 127,50 m² .  
Způsob ukončení: výpovědí ze strany pronajímatele, kde výpovědní lhůta činí      
1 měsíc.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1790/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 388/27, 
Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející na ulici 
Hlavní třída 388/27 v Šumperku o celkové podlahové ploše 127,50 m², stávající 
užívání prodejna spotřebního zboží.
Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 2. 2012, výpovědní 

lhůta 3 měsíce
Nájemné: min. 180.000,--Kč/celek/rok

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2013

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

označeném  „Pronájem nebytových prostor – Hlavní třída 388/27 - neotvírat“, a 
to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1,      
787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu
- nabízenou výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské   

činnosti, případně osvědčení o registraci plátce DPH
- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání 

nebytových  prostor ponese ze svého  nájemce
- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo

osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01
Šumperk, nejpozději  v termínu do 21. 12. 2011 nejpozději do 12:00 hod. 

- 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 21. 12. 2011, neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy   k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka

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

Termín: 02.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1791/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v budově Hlavní třída 388/27, 
Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, 
nacházejících se v   budově Hlavní třída 388/27  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: 02.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1792/11 MJP – bytová problematika

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR a.s.  k bytu č. 216 o velikosti 
1+1 obytných místností na ulici Žižkově 1 pro  P. N.,  bytem  Šumperk, za 
podmínek:
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou   
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dopředu (při 

podpisu nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy
- nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 3.900,--Kč/měs.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1793/11 MJP – dopis J. S.  ze dne 14.11.2011

doporučuje
ZM vzít na vědomí dopis J. S.,  bytem Šumperk, ze dne 14.11.2011 ve věci využití 
pozemků v jeho vlastnictví v k.ú. Dolní Temenice dle Územního plánu Šumperka. 

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1794/11 MJP – změna usnesení RM č. 3568/09 – „Cenové opatření pro stanovení 
náhrad za zřízení věcných břemen“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 - „Cenové opatření pro 
stanovení náhrad za zřízení věcného břemene“, spočívající ve vypuštění textu 
celého odstavce B. „Poplatek za věcná břemena – uložení inženýrských sítí 
v pozemcích města Šumperka“ a jeho nahrazení novým textem v tomto znění:

B. Věcná břemena – uložení inženýrských sítí v pozemcích města Šumperka
a) pro nepodnikající fyzické osoby se úplata za zřízení věcného břemene 
stanovuje ve výši 40,--Kč/bm jednoho vedení včetně platné sazby DPH ve všech 
zónách, minimálně však 500,--Kč včetně platné sazby DPH a finanční náhrada za 
umístění podpěrného prvku (pilíř, sloup, konzola apod.) nebo technologického 
zařízení (pojistková skříň, základnová stanice, měrná šachta apod.) ve výši 
1.000,--Kč/1 ks včetně platné sazby DPH. 
b) pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby se úplata za zřízení věcného 
břemene stanovuje pro I.-II. zónu ve výši 180,--Kč/bm jednoho vedení včetně 
platné sazby DPH, pro III.-IV. zónu ve výši 110,--Kč/bm jednoho vedení včetně 
platné sazby DPH, minimálně však 1.000,--Kč včetně platné sazby DPH pro 
všechny zóny a finanční náhrada za umístění podpěrného prvku (pilíř, sloup, 
konzola apod.) nebo technologického zařízení (pojistková skříň, základnová 
stanice, měrná šachta apod.) ve výši 3.000,--Kč/1 ks včetně platné sazby DPH pro 
všechny zóny.

Účinnost změny opatření ke dni 1.1.2012. V ostatním se usnesení RM č. 3568/09 
nemění.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1795/11 MJP – prodej p.p.č. 457 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Vančurova 3, 
Šumperk

doporučuje
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.10.2011 do 19.10.2011 dle usnesení rady města č.1543/11 ze dne 
29.9.2011, schválit prodej  p.p.č. 457 o výměře 1016 m2  v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Vančurova 3, Šumperk 
- kupující:  A. F.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1350/10000, bytem  Beroun, 

PSČ 266 01, V. J.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1935/10000, bytem  
Šumperk, Z. a I. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1963/10000,  P. a H. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 4752/10000, všichni bytem  Šumperk

- kupní cena: 300,--Kč/m2
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad do katastru

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  
- s prodejem pozemku bude zřízeno ve prospěch města Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 předkupní právo jako právo věcné a 
dále bude sjednána ve prospěch města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, smluvní pokuta ve výši 500.000,--Kč pro případ 
zastavění pozemku p.č. 457 v k.ú. Šumperk (netýká se garáží a staveb 
povolovaných podle  zák. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 103, 
odst. 1a) bod 1 a 5)

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1796/11 MJP – ukončení smlouvy o nájmu věcí movitých

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu věcí movitých č. Obch_7_/00/JG ze dne 
2.2.2000, kde pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem 
Temenická 2620/5, Šumperk, IČ 25843907
Předmět nájmu: pultový stůl 2 ks

policová stěna 2 ks
šatní stěna 1 ks
policová stěna 1 ks
židle, křeslo 5 ks  

Způsob ukončení:   písemná dohoda
Datum ukončení: 31.12.2011

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1797/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 31 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku – změna termínu účinnosti 

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1282/11 ze dne 21.7.2011, týkající se změny účastníka 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu č. 2958/31 v domě nám. Jana 
Zajíce 2958/13. Změna spočívá ve změně termínu účinnosti dohody o zániku 
nájmu bytu č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/31, která bude uzavřena 
s nájemcem D. J.,  bytem Zábřeh, a to z 31.7.2011 na 31.12.2011 a ve změně 
termínu účinnosti nové nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude byt č. 2958/31 
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku a která bude uzavřena s L. M., 
bytem Šumperk, z  1.8.2011 na 1.1.2012.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1798/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 31 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku – změna termínu účinnosti 

doporučuje
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 329/11 ze dne 21.7.2011, týkající se změny 
účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí koupě 
bytu č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13. Změna spočívá ve změně 
termínu účinnosti dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s budoucí kupující D. J., bytem  Zábřeh, a to z 31.7.2011 na 31.12.2011 a ve 
změně termínu účinnosti nové smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku a 
která bude uzavřena s L. M.,  bytem  Šumperk, z  1.8.2011 na 1.1.2012.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1799/11 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 – změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytu č. 2922/4 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 31.12.2011 nájem bytu č. 2922/4 v II. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská  2922/25 se stávajícím nájemcem J. 
V., bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2012, jejímž 
předmětem bude byt č. 2922/4 v domě při ul. Prievidzské 2922/25 v Šumperku 
s P. J.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13. 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1800/11 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 – změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytu č. 2922/4 v domě Prievidzská 25, Šumperk

doporučuje
ZM schválit uzavření dohody mezi J. V.,  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, na budoucí převod 
bytu č. 2922/4 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská 2922/25.
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Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2922/4 v II. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem P. J.,  bytem  Vikýřovice, PSČ 788 13. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2012. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/4 v II. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská 2922/25 včetně příslušných podílů na 
společných částech domu a na pozemku pod domem. 

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1801/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovodní přípojka pro objekt STK na 
ul. Jesenické

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 927/8, 927/47 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
P. N.,  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 450,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/10/04/Foj  ze dne 
27.4.2004 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 200,--Kč, přičemž rozdíl 
mezi cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek ve výši 250,--Kč včetně 
DPH, který bude uhrazen straně povinné z věcného břemene do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, před vkladem práva 
odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 6017-581/2011

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1802/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojky IS pro objekt na st.p.č. 91/2 
v k.ú. Šumperk, ul. Slovanská

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního vodovodního a plynovodního vedení, zemního vedení splaškové 
kanalizace a zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 2224/3, 3023/1 
v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
T. V.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03.
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 4.680,--Kč včetně DPH. Úplata za zřízení věcného břemene bude 
oprávněným provedena 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. 6018-251/2011, GP č. 6018-231/2011, GP č. 
6018-252/2011, GP č. 6018-250/2011

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1803/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka plynu pro objekt na ul. Dr. E. 
Beneše 14A, KATEX s.r.o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního plynovodního vedení přes pozemek p.č. 2261 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
KATEX s.r.o., se sídlem Dr. E. Beneše 2820/14A, 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 1.908,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/09/05/Foj  ze dne 20.5.2005 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 
1.100,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek 
ve výši 808,--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.
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 6029-209/2011

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1804/11 MJP – zrušení usnesení ZM č. 295/11

doporučuje
ZM zrušit usnesení ZM č. 295/11 ze dne 9.6.2011 z důvodu přijetí nového 
usnesení.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1805/11 MJP – souhlasné prohlášení mezi městem Šumperkem a Lesy České 
republiky

doporučuje
ZM schválit uzavření souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperkem, se  
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, a Českou republikou, Lesy 
České republiky, s.p., se  sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,           
PSČ 501 68, IČ 42196451, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva 
k pozemkům p.č. 1254/1 o výměře 2 292 m2 a p.č. 1254/2 o výměře 155 m2 v k.ú. 
Horní Temenice do katastru nemovitostí ve prospěch České republiky, Lesů 
České republiky, s.p. 

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1806/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Přípojka 
plynu a vodovodu pro objekt Temenická 2471/151, ŠMR, a.s.“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu uložení a správy vodovodní přípojky a přípojky zemního plynovodního 
vedení přes pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice v předpokládané celkové 
délce 10,1 bm, pro účely napojení objektu na ul. Temenická 2471/151, Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ 60793295.
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  1.111,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s usnesením RM č.  
3568/09 ze dne 16.04.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po dokončení 
předmětné stavby vyhotovení geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
29.02.2014

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1807/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Přípojka plynu a vodovodu 
pro objekt Temenická 2471/151, ŠMR, a.s.“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice 
zřídí pro stavebníka právo provést stavbu spočívající v uložení vodovodní přípojky 
a přípojky zemního plynovodního vedení přes pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Horní 
Temenice, pro účely napojení objektu na ul. Temenická 2471/151, Šumperk.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, IČ 60793295.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 30.11.2013

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1808/11 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – ul. Okružní, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy  zemního kabelového vedení NN přes pozemek st.p.č. 532/1 a p.č. 421 
v celkové délce 25,8 bm v k.ú. Šumperk včetně rozpojovací skříně umístěné na 
pozemku st.p.č. 532/1 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Šumperk – ul. 
Okružní, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 5.644,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil, na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0028/2010/Foj  ze dne 14.7.2010, zálohu za budoucí věcné břemeno 
v celkové výši 2.970,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou 
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činí  nedoplatek  ve výši  2.674,--Kč včetně DPH, který bude uhrazen straně 
povinné z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5992-190/2011

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

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1809/11 MJP – kynologická základna za Bratrušovským památníkem v Šumperku,  
zrušení usnesení č. 5254/10 

ruší
usnesení rady města č. 5254/10 ze dne 13.5.2010 pro bezpředmětnost.

Termín: 05.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1810/11 MJP – kynologická základna za Bratrušovským památníkem v Šumperku 
zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 449/7

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit  pozemek p.č.  449/7 – ostatní plocha, 
pozemek st.p.č. 815 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící rozestavěnou 
budovu bez čp/če – jiná stavba v k.ú. Dolní Temenice a dále kompletní kotce pro 
psy (7 kusů), oplocení, přípojku NN, jímku na vyvážení odpadu a studnu.

Účel výpůjčky: možnost užívání pozemku p.č.  449/7 – ostatní plocha, 
pozemek st.p.č.   815 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm 
stojící rozestavěnou budovu bez čp/če – jiná stavba v k.ú. 
Dolní Temenice a  stavebních prvků kynologické základny do 
doby převodu vlastnického práva

Termín: 05.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1811/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 46 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 31.12.2011 s nájemcem R. M.,  bytem  Šumperk.
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Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2012, jejímž
předmětem bude byt č. 2958/46 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s manžely R. a R. V., oba bytem Šumperk. 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 

1812/11 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 46 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 
v Šumperku

doporučuje
ZM schválit  uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucí kupující R. M.,  bytem  Šumperk, ke dni 31.12.2011. R. M.,  bytem   
Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že 
nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s manžely R. a R. V.   
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 
2958/14 v Šumperku s manžely R. a R. V., oba bytem Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1.1.2012.  

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1813/11 MJP – ukončení nájmu nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 
2795/109, Šumperk 

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 28. 12. 
2009 mezi Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 jako pronajímatelem a K. P.,  bytem  Šumperk jako nájemcem
Předmět nájmu: nebytové prostory v budově Temenická 2795/109, označené jako 
garáž a dílna o celkové podlahové ploše 31,9 m² 
Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 31. 12. 2011

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1814/11 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 
2795/109, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Temenická 
2795/109, Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše     
31,9 m²
Podmínky:
Účel nájmu: garáž s dílnou
Doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce
Nájemné: celkem 6.062,--Kč/celek/rok, z toho garáž 4.332,--Kč/celek/rok, nájemné 
stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.730,--Kč/celek/rok, nájemné 
osvobozeno od DPH
Služby: dodávky tepla, výše záloh 2.400,--Kč/rok
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1815/11 MJP – byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
O. B.,  k bytu č. 304 na ulici Temenické 2924/35 Šumperk, o velikosti 2+kk ve 3. 
nadzemním podlaží, a to za podmínek: 
- NS na dobu určitou od 15.12.2011 do 30.06.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 15.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 

37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu
Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1816/11 MJP – byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
udělení souhlasu s technickým zhodnocením bytu č. 304 na ulici Temenické 
2924/35 Šumperk, na náklady nájemce za následujících podmínek:
- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně technické 

požadavky, zejména stavební zákon a další související zákony
- veškeré stavební úpravy, technické zhodnocení užívaných nemovitostí provede 

nájemce na své vlastní náklady. Toto technické zhodnocení je vlastnictvím 
nájemce a nezvyšuje pořizovací cenu užívaných nemovitostí a nájemce bude 
mít právo toto technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy 
odepisovat do nákladů

- při ukončení užívacího vztahu k nemovitostem uvede nájemce užívanou 
nemovitost do původního stavu, a to ke dni jejího předání, pokud se nájemce 
s vlastníkem nedohodnou jinak

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing.  Répalová
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1817/11 MJP – byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
V. K.,  k bytu č. 207 na ulici Bohdíkovské 2336/24, Šumperk, o velikosti 1+kk 
obytných místností, a to za podmínek: 
- NS na dobu určitou od 15.12.2011 do 30.06.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 15.12.2011 do 30.6.2012 ve výši 

37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1818/11 Statut Fondu životního prostředí 

ruší
usnesení RM č. 5667/10 ze dne 26.8.2010 s účinností k 31.12.2011.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1819/11 Statut Fondu životního prostředí 

doporučuje
ZM schválit statut Fondu životního prostředí s účinností od 1.1.2012.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1820/11 Bezúplatný převod materiálu z majetku ČR – Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje do majetku Města Šumperka

schvaluje
bezúplatný převod majetku, jmenovitě cisternového přívěsu 2500 l v účetní 
hodnotě 30 tis. Kč,  inv. č. SU-10137 z majetku České republiky – Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 
Olomouc, IČ 70885940, do majetku Města Šumperka se sídlem nám. Míru 1,      
787 01 Šumperk, IČ 00303461, pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Šumperka.

Termín: 01.12.2011
Zodpovídá: Koutný
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1821/11 Mimořádné odměny

doporučuje
ZM schválit mimořádné odměny: 
- předsedů výborů ZM a předsedům komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu
- členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu
- členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu v souladu s 

§ 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1822/11 Mimořádné odměny

schvaluje
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM 
dle předloženého návrhu.

Termín: 16.12.2011
Zodpovídá: předs. komisí RM

PaedDr. Holub

1823/11 Mimořádné odměny

doporučuje
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů.

Termín: 16.12.2011
Zodpovídá: předs.výborů ZM

1824/11 Mimořádné odměny

ukládá
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí.

Termín: 16.12.2011
Zodpovídá: předs. komisí RM

1825/11 Prodej a likvidace movitých věcí získaných v řízení o dědictví

schvaluje
prodej movitých věcí z pozůstalosti po P. P.,   uložených v depozitu Hostelu Korzo, 
Dr. E. Beneše 5, Šumperk, M. P.,  bytem  Šumperk, za celkovou cenu 2.600,--Kč.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Štefečková
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1826/11 Prodej a likvidace movitých věcí získaných v řízení o dědictví

schvaluje
likvidaci movitých věcí z pozůstalosti po P. P. dle předloženého seznamu movitých 
věcí určených k likvidaci. 

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Štefečková

                                                                                        

1827/11 Zmocnění místostarosty P. S.  k podpisu memoranda

zmocňuje
místostarostu P. S.,  bytem Šumperk, k podpisu Memoranda o spolupráci a 
společném postupu při přípravě ISNO v Olomouckém kraji za Město Šumperk.

Termín: 08.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož 

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










