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Spis.zn.: 127713/2011
        Č.j. : 128939/2011

U S N E S E N Í

z 32. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.12.2011. 

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.

1842/11 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2011

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2011:
příjmy ve výši       -4.771 tis. Kč
výdaje ve výši       -4.445 tis. Kč

příjmy celkem               791.173 tis. Kč
výdaje celkem               759.265 tis. Kč

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1843/11 Vyřazení majetku

schvaluje
vyřazení majetku k 31.12.2011 – lokality dle přílohy v celkové hodnotě 
53.230.216,52 Kč.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1844/11 Způsob odpisování a dobu používání dlouhodobého majetku města

schvaluje
rovnoměrný způsob odpisování a dobu používání dlouhodobého majetku města 
dle přílohy č. 1 a 2 ČSÚ číslo 708 s těmito výjimkami:

DLOUHODOBÝ MAJETEK DOBA POUŽÍVÁNÍ V LETECH

Budovy 100

Protierozní opatření (poldry) 100

Komunikace 100

Sanace skládky 100

Územní plány 30

Lesní hospodářské plány, osnovy 10
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U budov s osobními výtahy volí účetní jednotka komponentní způsob odpisování 
dlouhodobého majetku, kde komponentou je osobní výtah. Doba používání 
komponenty – osobního výtahu je stanovena na 15 let, výtahu na ul. Bří. Čapků 
35A/2710 spisovna na 25 let.
Účetní jednotka bude o odpisech účtovat měsíčně. 

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1845/11 Opatření č. 14/11 Hospodaření s majetkem města 

bere na vědomí
Opatření č. 14/11 Hospodaření s majetkem města.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: Ing. Peluhová

1846/11 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s.r.o.

doporučuje ZM
schválit změnu termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté VFP z rozpočtu města 
Šumperka Divadlu Šumperk, s.r.o., na opravu vchodu do suterénu divadla ul. 
Komenského 312/3, Šumperk, ve výši 92.166,--Kč z termínu do 31.12.2011 na 
termín do 31.5.2012.

Termín:  26.01.2012
Zodpovídá:  Ing. Peluhová

1847/11 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 3 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 3 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
990,--Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1848/11 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 2 k odpisovému plánu 

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, 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 4.801,--Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1849/11 Příspěvková organizace města Šumperka – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, 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 
3.032,--Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1850/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, 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 změkčovače vody k myčce  v celkové výši  do 
14 tis. Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1851/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v souladu s ustanovením      
§ 30 odst. 3 zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, posílit investiční fond převodem finančních prostředků 
z rezervního fondu v celkové výši 27 tis. Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1852/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, 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 zálohovací knihovny pro Dolby Digital            
v celkové výši do 100 tis. Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1853/11 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, 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 doplatek pořizovací ceny linuxového 
serveru pro databázi Firebird KPwinSQL a rozšíření kamerového systému budovy 
knihovny v celkové výši do 25 tis. Kč.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1854/11 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout dar, v souladu      
s § 27 odst. 5   písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 15.000,--Kč, od firmy SHM, s.r.o., se 
sídlem Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČ 47976519, který bude účelově poskytnut 
na rodinné slevy na vybraná dětská představení.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1855/11 Výjimka z OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
veřejného zdraví 

uděluje výjimku
v souladu s čl. III, odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/2001 o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2011 takto:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk
31.12.2011 (sobota) – Gen. Svobody (Točák) do 24:00 hod., provozovatel PMŠ, 
a.s.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková
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1856/11 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk
31.12.2011 (sobota) – Gen. Svobody (Točák) do 24:00 hod., provozovatel PMŠ, 
a.s.
01.01.2012 (neděle) – 03.01.2012 (úterý) – Gen. Svobody (Točák) od 8:00 do 
20:00 hod., provozovatel PMŠ, a.s.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

Ing. Šperlich

1857/11 Změna platu ředitelů MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk

schvaluje
změnu platu ředitelům MŠ, ZŠ a DDM U radnice Šumperk v souladu s nařízením 
vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, v platném znění, a to 
s účinností od 01.01.2012. 

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1858/11 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 1357/11, 1655/11, 1656/11, 1657/11, 1658/11, 1659/11, 
1661/11, 1662/11, 1681/11, 1702/11, 1703/11, 1704/11, 1705/11, 1706/11, 
1707/11, 1716/11, 1721/11, 1724/11, 1727/11, 1728/11, 1729/11, 1730/11, 
1731/11, 1732/11, 1734/11, 1735/11, 1736/11, 1737/11, 1739/11, 1741/11, 
1744/11, 1745/11, 1746/11, 1749/11, 1750/11, 1751/11, 1752/11, 1754/11, 
1755/11, 1756/11, 1757/11, 1758/11, 1764/11, 1768/11, 1769/11, 1793/11, 
1794/11, 1795/11, 1798/11, 1800/11, 1804/11, 1805/11, 1809/11, 1810/11, 
1812/11, 1815/11, 1816/11, 1817/11, 1819/11, 1820/11, 1821/11, 1822/11, 
1823/11,   1824/11,   1827/11. 
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1859/11 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek:
Půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem 
Šumperk, Hlavní třída 22, IČ 00098311.

Vypůjčitel: Město Šumperk,  se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 00303461.

Předmět a účel výpůjčky:
- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za účelem 

umístění obrazu v zasedací místnosti Městského úřadu v Šumperku, nám.
Míru 1

- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875 za účelem umístění na betonovém 
podstavci na Hlavní třídě v Šumperku

- Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 za účelem umístění 
obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku,  
nám. Míru 1

- Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78 , H 13.304 za účelem umístění 
obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku,  
nám. Míru 1

- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Vochle, 348/69, H 3911 za účelem vystavení ve stálé expozici čarodějnických 
procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Motovidlo, 138/62, H 3916 za účelem vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu

- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, za účelem umístění v klášterním 
kostele 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1860/11 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 
na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 
paní Haně Benešové, za těchto podmínek:
Půjčitel: Město Šumperk,  se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 00303461.

Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,  se sídlem 
Šumperk, Hlavní třída 22, IČ 00098311.

Účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách vypůjčitele. 
Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná 
o předmět zapůjčený Městem Šumperk.
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- smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel 

opravu věci a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 

odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně       
a včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení     
§ 659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 
dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1861/11 MJP – dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu

schvaluje
s účinností od 1.1.2012 vyjmout z pojištění odpovědnosti za škodu dle pojistné 
smlouvy č. 706-57311-28 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavřené dne 
3.2.2010 mezi městem Šumperk a Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších 
dodatků, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby
v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném 
znění. Roční pojistné bude poníženo o částku ve výši 5.500 Kč. 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1862/11 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 
s umělým povrchem v areálu Tyršova stadionu v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.12.2011 do 21.12.2011 dle usnesení rady města č. 1765/11 ze 
dne 1.12.2011 výpůjčku stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu 
Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou p.č. 1257/125 a p.č. 1257/146, 
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oba v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, včetně všech součástí a příslušenství za 
těchto podmínek:
Půjčitel: město Šumperk,  se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČ 
00303461.

Vypůjčitel: Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK občanské sdružení, se sídlem 
Šumperk, Evaldova 3, PSČ 787 01, IČ 26999501.

Účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 
tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev.

- doba výpůjčky určitá s účinností od 1. 1. 2012 do 31.12.2015
- na konci výpůjčky bude provedeno protokolární předání předmětu výpůjčky 

prostřednictvím správce stadionu – společnosti Podniky města Šumperka a.s.
- vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškeré závady    

na předmětu výpůjčky
- příslušenství a součásti fotbalového hřiště s umělým povrchem tvoří:       

2 fotbalové branky, 2 záchytná oplocení výšky 8 m s předvěšenou sítí,             
2 střídačky, 4 rohové praporky, oplocení celého hřiště včetně 4 vstupních 
branek, zábradlí pro diváky, chodník pro diváky, umělé osvětlení hřiště            
(4 ocelové stožáry – 12 svítidel) včetně rozvaděče

- údržbu a opravy předmětu výpůjčky (tj. fotbalového hřiště s umělým povrchem 
a veškerého příslušenství a součástí popsaných shora) zajistí vypůjčitel, a to 
včetně zimní údržby

- vypůjčitel je oprávněn jako pronajímatel sjednat s třetími osobami nájemní 
smlouvy k předmětu

- výpůjčky, a to v souladu s účelem výpůjčky. Příjmy z pronájmů je vypůjčitel 
oprávněn použít pouze na opravy, údržbu a provoz předmětu výpůjčky a 
na činnost Fotbalového klubu Šumperk. Vypůjčitel je povinen kdykoliv na 
požádání půjčitele doložit použití příjmů z pronájmů, a to i po skončení 
výpůjčky.

- pro případ porušení jakéhokoliv ujednání sjednaného ve smlouvě o výpůjčce 
vypůjčitelem, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,--Kč, kterou uhradí 
vypůjčitel půjčiteli do 30 dnů ode dne doručení oznámení o porušení

- vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu 
výpůjčky.Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody na předmětu výpůjčky, které 
budou způsobeny jeho činností nebo činností subjektů užívajících vypůjčený 
majetek na základě smluvního ujednání s vypůjčitelem.

- vypůjčitel je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání výpůjčky pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy půjčiteli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení tohoto závazku má půjčitel právo odstoupit od této 
smlouvy.

- ochrana veškerého majetku vypůjčitele umístěného v předmětu výpůjčky před 
ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí vypůjčitele 
a jeho nákladů. Půjčitel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku vypůjčitele 
umístěného v předmětu výpůjčky ani neodpovídá za jiné škody, které by 
vypůjčiteli nebo subjektům užívajících vypůjčený majetek na základě smluvního 
ujednání s vypůjčitelem vznikly v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky.

- spotřebu elektrické energie na předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel včetně 
nákladů na osvětlení hřiště

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli nebo správci stadionu přístup 
k vypůjčenému majetku za účelem kontroly, zda jej vypůjčitel užívá řádným 
způsobem
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- vypůjčitel je povinen zajistit řádným způsobem při užívání předmětu výpůjčky 
dodržování příslušných právních předpisů, zejména předpisů požární ochrany, 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k ochraně 
životního prostředí

- vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady řádné nakládání s veškerým 
odpadem v souladu s platnými předpisy

- vypůjčitel je povinen dodržovat a zajistit dodržování návodu na použití 
předmětu výpůjčky

- vypůjčitel není oprávněn provádět stavební úpravy na předmětu výpůjčky
- půjčitel je oprávněn kdykoli odstoupit od této smlouvy, užívá-li vypůjčitel přes 

písemnou výstrahu 
- předmět výpůjčky nebo trpí-li užívání předmětu výpůjčky takovým způsobem, 

že půjčiteli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1863/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 503/1995-N  uzavřené dne 24. 4. 
1996  mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,  IČ 00303461,  
jako pronajímatelem a  J. H.,  bytem  Šumperk  jako nájemcem, jejímž předmětem 
je byt č. 50 v domě na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk. Změna spočívá             
v rozšíření označení účastníka nájemní smlouvy  č. 503/1995-N, kdy na straně 
nájemce budou společnými nájemci J. a  A. H. . 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1864/11 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 6 (po přečíslování byt č. 5) v Šumperku na 
ulici Banskobystrické 1276/44  s A. a S. M.  (S. -  dříve D. ), první bytem  
Hanušovice, PSČ 788 33, druhá bytem Šumperk.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+1 obytných 
místností   ve  2. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 
1276/44 v Šumperku, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku 
(přechod nájmu bytu), mezi městem Šumperk,   se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
PSČ 787 01, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. a   J. B.,
první bytem Šumperk, druhá bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé, a to 
za   podmínek:  NS na dobu  určitou,  předpokládaný počátek nájmu od 15.1.2012 
do 31.1.2013,  nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1865/11 MJP – pronájem nebytového prostoru v budově 17. listopadu 1326/5 
v Šumperku

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Milanem Kociánem, bytem Bohdíkovská 3191/100A, 
Šumperk, IČ 16633521, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově 17. 
listopadu 1326/5 v Šumperku, označený jako prodejna zboží nepotravinářského 
charakteru o celkové podlahové ploše   66 m²  za podmínek:
Účel nájmu: prodej zboží nepotravinářského charakteru (výroba klíčů, 

prodej zabezpečovací techniky, kování, bezpečnostních dveří)
Doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu od 1. 1. 2012, výpovědní lhůta 3 

měsíce 
Výše nájemného: 86.400,--Kč/celek/rok + DPH s možností valorizace o 

koeficient inflace  
Služby: zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové 

vody, komíny  ve výši 3.000,--Kč/rok
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
V případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 
provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené 
úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních 
prostředků vložených   do majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými 
úpravami pronajímaných prostor.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1866/11 MJP – pronájem nebytového prostoru – garáže č. 108 s dílnou na ul. 
Temenické 2795/109 v Šumperku na p.p.č. 652 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.11.2011  do 30.11.2011  dle usnesení RM č. 1686/11  ze dne 
10.11.2011, pronájem nebytového prostoru – garáže č. 108 s dílnou v objektu č.p. 
2795 na parcele p.č. 652, k.ú. Dolní Temenice na adrese Temenická 109, 
Šumperk, uzavřít  nájemní smlouvu   mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V.,   
bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je garáž č. 
108 s dílnou. 
Podmínky:
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: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1867/11 MJP – bytová problematika

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR a.s., se sídlem Hněvkovská 
1228/50, Praha 11, PSČ 14800, IČ 60793295  k bytu č. 306 o velikosti 1+1 
obytných místností na ulici Žižkově 1 pro Z. a O. H.,  oba 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 4.200,--Kč/měs.

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1868/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 2000/1 a části p.p.č. 1994/1, vše v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Denisova

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2 a části p.p.č. 1994/1 
o výměře cca 60 m2, vše 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 
- budoucí kupující se zavazují, že nejpozději do 30. listopadu 2012 na části  

pozemků vybuduje ze zatravňovacích tvárnic plochu určenou pro parkování     
v rozsahu cca 200 m2

- v případě vybudování parkovací plochy bude prodávajícím uznána sleva          
z kupní ceny ve výši 30.000,--Kč

- 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: 15.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1869/11 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1632/2 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. 
F.L.Věka

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1632/2 o výměře  906 m2, st.p.č. 1223/2 o 
výměře 67 m2 a st.p.č. 1224/2 o výměře 107 m2 vše 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 
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- 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 

- nabídka prodeje platí do 31.3.2012

Termín: 15.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1870/11 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jánošíkova, 
Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1202/2   o výměře  715 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 a bude sjednána smlouva o smlouvě budoucí kupní
- budoucí kupující  v termínu do 30.11.2012 provedou výhradně na své náklady 

opravu oplocení, pokud bude oprava oplocení provedena ve stanoveném 
termínu, bude prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny, přičemž výše slevy 
bude sjednána samostatně po doložení výše nákladů na provedení opravy 
stávajícího oplocení

- kupující poskytne slevu z kupní ceny  za zřízení věcného břemene průchodu a 
vjezdu  přes st.p.č. 1202/2 ke garážím na st.p.č. 4938 a st.p.č 4939 vše v k.ú. 
Šumperk ve výši sjednané úhrady za zřízení věcného břemene

- 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  

- nabídka prodeje platí do 31.3.2012
Termín: 15.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1871/11 MJP – smlouva s právem provést stavbu – dopravní napojení na ul.               
B. Václavka, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č.1450/20       
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka  J. P.,  bytem  Šumperk, 
právo provést stavbu sjezdu přes p.p.č. 1450/20 k pozemku p.č. 1450/13 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka
- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení
- stavba bude provedena dle vidované situace odborem RÚI Městského úřadu    

v Šumperku a správcem komunikace  PMŠ a.s. se sídlem Slovanská 21, 
Šumperk

- oprava komunikace bude provedena dle smlouvy uzavřené s PMŠ, a.s., se 
sídlem Slovanská 21, Šumperk

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1872/11 MJP – kynologická základna za Bratrušovským památníkem v Šumperku

schvaluje
na základě zveřejnění schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 05.12.2011 do 21.12..2011 dle usnesení rady města 
č.1810/11 ze dne 01.12.2011, výpůjčku pozemku p.č.  449/7 – ostatní plocha, 
pozemku st.p.č. 815 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící rozestavěné 
budovy bez čp/če – jiná stavba v k.ú. Dolní Temenice a dále kompletních kotců 
pro psy (7 kusů), oplocení, přípojky NN, jímky na vyvážení odpadu a studny.

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

Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461

Vypůjčitel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,  se 
sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, IČ  
720 51 795       

Předmět výpůjčky:  pozemek p.č. 449/7 – ostatní plocha, pozemek st.p.č. 815 –
zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící rozestavěná 
budova bez čp/če – jiná stavba v k.ú. Dolní Temenice a  
stavebních prvků kynologické  základny  v k.ú. Dolní Temenice 

Doba výpůjčky: určitá do dne předložení směnné smlouvy č. MP-K/0088/2008 
ze dne 16.12.2008, včetně dodatku č. 1, Katastrálnímu úřadu 
pro Olomoucký kraj, KP Šumperk,  k zahájení řízení o vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1873/11 MJP – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. MP/56/03/Pro/Š 

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. MP/56/03/Pro/Š ze dne 20.11.2003, 
uzavřené mezi společností  Pivovar HOLBA a.s., se sídlem v Hanušovicích, 
Pivovarská ul. 261, IČ   64610276, jako pronajímatelem a městem Šumperkem, 
jako nájemcem. Dodatkem dojde k úpravě výše nájemného, které bude s účinností 
od roku 2012 činit částku 10,--Kč/m2/rok + DPH  dle platné právní úpravy.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1874/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Přeložka 
STL plynovodní přípojky v areálu krytého bazénu Na Benátkách 
v Šumperku“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu uložení a správy přípojky STL plynovodu přes pozemek p.č. 1488/9 v k.ú. 
Šumperk v předpokládané délce 4 bm, v rámci stavební akce „Modernizace 
krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Vedlejší účastník – investor:
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 
65138163.
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovým 

opatřením dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 ve výši 110,--Kč/bm 
včetně DPH a bude uhrazena investorem stavby v termínu nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.3.2014

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1875/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Přeložka STL plynovodní 
přípojky v areálu krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1488/9 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu spočívající v provedení přeložky přípojky STL 
plynovodu v rámci stavební akce „Modernizace krytého bazénu Na Benátkách 
v Šumperku“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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Stavebník:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
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 31.12.2013

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1876/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Výstavba 
garáže na p.p.č. 1845/19 v k.ú. Šumperk – přeložka plynovodní přípojky STL“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu uložení a správy přípojky STL plynovodu přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. 
Šumperk v předpokládané délce 4 bm, v rámci stavební akce „Výstavba garáže na 
p.p.č. 1845/19 v k.ú. Šumperk“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Vedlejší účastník – investor:
J. a  D. K.,  bytem  Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši  160,--Kč

včetně  DPH, stanovenou v souladu s cenovým opatřením dle usnesení RM č.  
3568/09 ze dne 16.4.2009, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na žádost budoucího 
oprávněného do dvou let  od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, nejpozději však do 31.3.2014

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1877/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Výstavba garáže na p.p.č. 
1845/19 v k.ú. Šumperk – sjezd z p.p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk, přeložka 
plynovodní přípojky STL“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk zřídí: 
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- pro stavebníka 1 právo provést stavbu přeložky přípojky STL plynovodu 
k p.p.č. 1845/19 a 1845/23 v k.ú. Šumperk přes p.p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk

- pro stavebníka 2 právo provést stavbu zpevněné plochy pro účely zřízení 
sjezdu z p.p.č. 1845/9 (ul. Skřivánčí) k objektu garáže na p.p.č. 1845/19 v k.ú. 
Šumperk 

v rámci stavební akce „Výstavba garáže na p.p.č. 1845/19 v k.ú. Šumperk“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník 1:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 
702 72, IČ 27768961.
Stavebník 2:
J. a D. K.,  bytem  Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s. a odborem RÚI   

a  DOP
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- zpevněná plocha pro účely zřízení sjezdu bude vybudována výhradně na 

náklady stavebníka 2
- stavebník se zavazují zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2013

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1878/11 MJP – zveřejnění záměru prodeje pozemků oddělených z pozemku p.č. 
709/31 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat části pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní 
Temenice oddělené geometrickým plánem č. 810-610/2011 zpracovaným 
geodetickou společností Vozda, s.r.o. a označené tímto geometrickým plánem 
jako pozemky p.č.  709/74 o výměře 1 m2, p.č. 709/75 o výměře 3 m2, p.č. 709/76 
o výměře 5 m2 a p.č. 709/77 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, za 
podmínek:
- účel:  majetkoprávního vypořádání pozemků – zahrad k domům v dané lokalitě 

dle skutečného zaměření stavu 
- kupní cena: 300,--Kč/m2

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1879/11 MJP – souhlas se stavebními úpravami plochy – pozemku p.č. 1645/5 a p.č. 
1645/6 v k.ú. Šumperk

schvaluje
udělení souhlasu společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, Beroun 3-
Závodí, PSČ 266 38, IČ 18600247,  s provedením stavebních úprav 
nezpevněných ploch na pozemku p.č. 1645/5 – ostatní plocha a p.č. 1645/6 –
ostatní plocha v k.ú. Šumperk (orientačně ul. Příčná v Šumperku) naproti vjezdu 
do areálu společnosti Cembrit a.s., výrobní závod Šumperk, ul. Příčná č. 26, 
Šumperk.
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Podmínky pro udělení souhlasu se stavebními úpravami:
- při stavebních úpravách budou žadatelem společností Cembrit a.s. 

respektovány veškeré  bezpečnostně technické požadavky, zejména stavební 
zákon a další související právní předpisy

- veškeré stavební úpravy provede žadatel společnost Cembrit a.s. na své 
vlastní náklady s tím, že po městu Šumperku nebude a to ani v budoucnu 
požadovat finanční vyrovnání za provedené stavební úpravy pozemku p.č. 
1645/5 – ostatní plocha a pozemku p.č. 1645/6 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk, neboť tyto jsou v zájmu a pro potřeby žadatele společnost Cembrit 
a.s.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1880/11 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Transformace Vincentina 
Šternberk – Rekonstrukce vily Revoluční 55, Šumperk“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1459/3 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu, spočívající 
v rekonstrukci stávající přípojky splaškové kanalizace, v rámci stavební akce 
„Transformace Vincentina Šternberk – Rekonstrukce vily Revoluční 55, Šumperk“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11,         
IČ 60609460.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené RÚI a PMŠ, a.s.
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2013

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1881/11 MJP – zrušení usnesení RM č. 1538/11

ruší
usnesení RM č. 1538/11 ze dne 29.9.2011 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o náhradě ušlého zisku v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“ se 
spol. SUMTEX ENERGO, s.r.o., z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1882/11 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku v souvislosti se 
stavbou „Cyklokomunikace Desná“ se spol. SUMTEX ENERGO s.r.o.

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o náhradě ušlého zisku dle ust. § 50a a § 51 
zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako investor stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ zaváže uhradit společnosti SUMTEX ENERGO s.r.o., 
se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 25859633, jako vlastníku a 
provozovateli vodní elektrárny v areálu Sumtexu ušlý zisk z provozu této vodní 
elektrárny ve fixní výši 10.000,--Kč/den po dobu odstávky v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“,  a to v případě, že stavební práce na pozemku p.č. 
1205 v k.ú. Šumperk (vodní tok – náhon) v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“, kvůli kterým bude nutné zastavit provoz vodní 
elektrárny, nebudou časově shodné se stavebními pracemi v souvislosti se 
stavbou společnosti SUMTEX ENERGO s.r.o. „zkapacitnění stávajícího propustku 
– obtok“.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1883/11 MJP – bytová problematika

souhlasí
v souladu s Čl. V. Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.2.2000, ve 
znění pozdějších dodatků, s uzavřením nájemní smlouvy k bytu na dobu výkonu 
práce – údržbáře sportovního areálu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu 
Tyršova stadionu mezi TJ Šumperk, zast.  předsedkyní  TJ Šumperk Jarmilou 
Hynkovou a místopředsedkyní TJ Šumperk Ing. Evou Kubíčkovou  se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a M. 
P., bytem  Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky: 
- NS na dobu  určitou od 01.01.2012 do  31.12.2012, nájemné  ve výši  47,--

Kč/m²/měs.
- nájem bytu je vázán na dobu výkonu práce údržbáře sportovního areálu        

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1884/11 MJP – prodloužení trvání nájmu nebytových prostor občerstvení „Handball“

souhlasí
s prodloužením trvání nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené mezi TJ Šumperk,  se 
sídlem Šumperk, Žerotínova 55, IČ 14617790, jako pronajímatelem a panem 
Zdeňkem Kouřilem, místo podnikání Šumperk, nám. Jana Zajíce 12, IČ 11574941, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor občerstvení 
HANDBALL v budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na st.p.č. 1918 v kat. 
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území Šumperk (or. budova víceúčelové sportovní haly na Tyršově stadionu 
v Šumperku), samostatného prostoru skladu piva ve sklepě budovy, samostatného 
WC pro personál v prostoru kanceláří TJ a části pozemku p.č. 1257/51 v kat. 
území Šumperk o výměře 163,5 m2  za těchto podmínek:
Doba nájmu: od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Termín: 30.12.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

1885/11 Dokumentace pro ochranu osobních údajů u MěÚ

bere na vědomí
zpracovanou „Dokumentaci pro ochranu osobních údajů u Městského úřadu 
Šumperk“ zpracovanou firmou I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 
Praha.

1886/11 Smlouva o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních údajů

schvaluje
uzavření smlouvy o pravidelné poradenské službě v oblasti ochrany osobních 
údajů s firmou I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1887/11 Smlouva o poskytnutí software

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí bezplatné licence na specializovaný software 
sloužící k analýze dat o provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk skládající se 
z komponent FlowMon Collector, FlowMon ADS sestavených do virtuálního 
appliance řešení pro platformu VMWare od společnostio AdvaICT a.s. se sídlem 
Jundrovská 31, 624 00 Brno, na dobu jednoho měsíce od podpisu smlouvy.

Termín: 05.01.2012
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

1888/11 Prodej 22 kusů tzv. lístkovnic Úřadu práce ČR

schvaluje
prodej 22 kusů tzv. lístkovnic (kovové 4 šuplíkové kartotéky) dle předloženého 
materiálu: 
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Prodávající:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01                 
IČ 00303461

Kupující: Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1,  Praha 28, PSČ  
128 00,  IČ 72496991            

Kupní cena: 28.450,--Kč se splatností do 31.3.2012

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1889/11 Žádost o příspěvek z programu Významné projekty Olomouckého kraje na 
rok 2012

schvaluje
podání žádosti o finanční příspěvek ve výši 3 mil. Kč z rozpočtu Olomouckého 
kraje z programu Významné projekty Olomouckého kraje na rok 2012 na výstavbu 
hasičské zbrojnice v Dolní Temenici.

Termín: 30.01.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

Ing. Marek Zapletal  v.r. Ing. Petr Suchomel  v.r.
  1. místostarosta                2. místostarosta










