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Spis.zn.: 1788/2012
        Č.j. :  3860/2012

U S N E S E N Í

z 33. schůze Rady města Šumperka ze dne 12.1.2012. 

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.

1890/12 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2012

doporučuje ZM
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 
2012 na granty a dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč takto:   
- granty a dotace na činnost                                      1.600.000,--Kč      
- vyjmenované akce a činnosti                                 1.850.000,--Kč       
- finanční rezerva                                                           50.000,--Kč    

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

1891/12 Provozní řád kostela Zvěstování Panny Marie

schvaluje
provozní řád kostela Zvěstování Panny Marie s účinností od 12.1.2012 včetně 
zapracovaných připomínek. 

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

1892/12 Návrh rozpočtu města Šumperka na rok 2012

doporučuje ZM
schválit rozpočet města Šumperka na rok 2012 dle předloženého materiálu:

příjmy rozpočtu celkem 459.563 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 450.687 tis. Kč
přebytek z minulých let   28.934 tis. Kč
úvěr   20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů   57.810 tis. Kč

Rozpočty fondů města Šumperka: Sociálního
Životního prostředí
Na úpravu zevnějšku

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1893/12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

doporučuje ZM
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, 
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, 
která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, a to ke dni 27.1.2012.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1894/12 Výstavba na p.p.č. 269/2 v k.ú. Šumperk, lokalita u supermarketu Albert při 
ul. Temenické

nesouhlasí
s výstavbou 5 řadových RD ani s jinou bytovou výstavbou na pozemku  p.č. 269/2 
v k.ú. Šumperk dle žádosti TOP RIVER s.r.o., se sídlem Šumavská 2535/43, 
Šumperk, IČ 28097939. Dále nesouhlasí s uložením sítí, příp. přípojek technické 
infrastruktury do pozemků ve vlastnictví města.

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1895/12 Výstavba na p.p.č. 269/2 v k.ú. Šumperk, lokalita u supermarketu Albert při 
ul. Temenické

bere na vědomí
informaci odboru RÚI o nedostatku parkovacích míst v lokalitě u supermarketu 
Albert při ul. Temenické v souvislosti s prověřováním žádosti TOP RIVER, s.r.o.  a  
ukládá  odboru RÚI zahájit  přípravné  práce pro  rozšíření parkovacích ploch 
v dané lokalitě. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1896/12 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa 8b, realizace projektu

doporučuje ZM
schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská 
v Šumperku – etapa 8b“ v roce 2012.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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1897/12 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa 8b, podání žádosti          
o dotaci

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012“ v maximální výši 4 mil. Kč.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1898/12 Oranžové hřiště – Základní škola 8. května 63, Šumperk

schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ (Nadace Duhová energie) na 
projekt Oranžové hřiště – Základní škola 8. května 63, Šumperk ve výši 1 mil. Kč.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1899/12 Audit hospodaření PMŠ a.s. za rok 2011

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka a.s. v působnosti valné hromady určuje
v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., O auditorech a o změně 
některých zákonů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163 za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 
auditora Ing. Hanu Maříkovou, č. osvědčení 1697, bytem Polesí 26, Rynoltice, 
PSČ 463 53. 

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

1900/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 34 m2 se stavbou komunikace na tomto pozemku, za podmínek dle 
usnesení rady města č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a dle usnesení rady města č. 
3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem rozšíření venkovní 
předzahrádky u provozovny – restaurace BIANCO, ul. Gen. Svobody 14 –
předzahrádka typ 1. 

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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1901/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 2 m2 se stavbou komunikace na tomto pozemku, za podmínek dle 
usnesení rady města č. 566/11 ze dne 17.3.2011 na dobu neurčitou, za účelem 
rozšíření stávající venkovní  předzahrádky k provozovně – Rychlé občerstvení 
Krátká 3 – předzahrádka typ 1.

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

1902/12 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala 
Lombard, st.p.č. 2254/1 v k.ú. Šumperk, pronajímatel KOVA Invest s.r.o. 

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze 
dne 11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze 
dne 13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009 a usnesení č. 4770/10 ze 
dne 14.1.2010 v části:
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že 

s účinností od 12.1.2012 do 31.1.2012 se poměrná část nákladů na odvod 
dešťové vody zvyšuje na částku 747,--Kč/měsíc + 14% DPH a s účinností od 
1.2.2012 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje na částku 
777,--Kč/měsíc + 14% DPH

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1903/12 MJP – odkoupení kanalizačních přípojek v lokalitě Pavlína dvora a Domu 
kultury od spol. VHZ, a.s.

doporučuje ZM
schválit odkup 10 – ti kusů rekonstruovaných kanalizačních přípojek v lokalitě 
Pavlínina dvora a Domu kultury v Šumperku, které odvádí odpadní vody z objektu 
jižního křídla Pavlína dvora,  stavby parkoviště u Domu kultury v Šumperku a 
přilehlého parku, jež jsou ve vlastnictví města Šumperka.

Prodávající: Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., se sídlem Šumperk,
Jílová 6, PSČ  787 01, IČ 47674954

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

Kupní cena: 343.438,--Kč + DPH (slovy: třistačtyřicettřitisíc 
čtyřistatřicetosm  korun českých)

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

Ing. Répalová



RM 33 – 12.01.2012

5

1904/12 MJP – prodej  p.p.č. 1999/9 a dalších,  vše v k.ú. Šumperk, or. pozemky          
u domu Denisova 8, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného stanoveným způsobem od 
14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 ze dne 10.11.2011 
schválit prodej p.p.č. 1999/9 o výměře 308 m2 a části st.p.č. 1746/2 o výměře   
439 m2, dle GP p.p.č. 1999/9 o výměře 83 m2, p.p.č. 1999/42 o výměře 58 m2, 
p.p.č. 1999/43 o výměře 52 m2, p.p.č. 1999/44 o výměře 65 m2, p.p.č. 1999/45    
o výměře 66 m2, p.p.č. 3206 o výměře 85 m2 a st.p.č. 1746/2 o výměře 304 m2
vše v k.ú. Šumperk, za  těchto podmínek: 

- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu  
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: J. a E. K.,  p.p.č. 1999/42 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 

st.p.č. 1746/2, J. Š.,  p.p.č. 1999/44 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
st.p.č. 1746/2,  D. T.,  p.p.č. 1999/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
st.p.č. 1746/2, Z. a Š. V.,  p.p.č. 3206 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
st.p.č. 1746/2, R. Z.,  p.p.č. 1999/45 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
st.p.č. 1746/2, všichni bytem Šumperk a  J. P.,  p.p.č. 1999/43 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2, bytem Šumperk

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

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

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1905/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1462/13 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Banskobystrická 25, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.12.2011 do 21.12.2011 dle usnesení rady města č. 1749/11 ze 
dne 1.12.2011 schválit budoucí prodej p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:

- účel prodeje:  zahrada k domu na st.p.č. 1446 v k.ú. Šumperk
- budoucí kupující:  M. a Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, S. a J. Č.,   

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4,  B. Š.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, 
všichni bytem Šumperk a  R. T. , spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem  
Ostrava, PSČ 702 00
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- kupní cena 300,--Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena ve 12 splátkách. Při podpisu smlouvy bude 

uhrazena 1. splátka ve výši min. 10% kupní ceny a dále bude hrazena v 
pravidelných měsíčních splátkách, nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, 
nejpozději do 31.5.2013 

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1906/12 MJP – realizace vydání příslibu prodeje st.p.č. 814 a dalších, vše v k.ú. 
Šumperk, or. Nerudova 5, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.5.2008 do 4.6.2008 dle usnesení rady města č. 2176/08 ze dne 
15.5.2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 782/08 ze dne 19.6.2008, 
kterým byla vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje st.p.č. 814 o výměře 
223 m2, p.p.č. 362/1 o výměře 401 m2 a p.p.č. 362/2 o výměře 346 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:

- účel prodeje:  zahrada k domu na st.p.č. 1446 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: a) st.p.č. 814................................105,--Kč/m2

                    b) p.p.č. 362/2 a 362/1.................300,--Kč/m2

- kupující: G. G.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č.
362/2 a podíl ve výši 196/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, I. M.,  bytem 
Šumperk,  podíl ve výši 1/10 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 
175/2000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, V. O.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši 
1/10 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 175/2000 na st.p.č. 814 v 
k.ú. Šumperk, Z. a I. B.,  bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a 
p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 161/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, R. a K. H., 
bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 
209/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk a  A. a  J Š.,  bytem  Šumperk, podíl ve 
výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 259/1000 na st.p.č. 814 v 
k.ú. Šumperk 

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

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1907/12 MJP – prodej části p.p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice, or. nová výstavba za 
ul. Prievidzskou, nově ul. Bojnická, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29.6.2011 do 18.7.2011 dle usnesení rady města č.1165/11 ze dne 
23.6.2011  schválit prodej části p.p.č. 709/17, dle GP p.p.č. 709/73 o výměře     
23 m2 v k.ú. Dolní  Temenice, za těchto podmínek:

- účel prodeje: rozšíření zahrady
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: L. a L. F.,  bytem  Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno zřizování a provozování 

sítí na p.p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice 

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1908/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1999/5 a dalších, vše v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Reissova 23, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.7.2011 do 15.8.2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 
21.7.2011 schválit budoucí prodej p.p.č. 1999/5 o výměře 309 m2 a st.p.č. 1594/2 
o výměře 401 m2, dle měřičského náčrtu p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3204 
o výměře 77 m2, p.p.č. 3203 o výměře 51 m2, p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2, 
p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 1999/39 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/38 o 
výměře 55 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2 a st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2 
vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel prodeje: vstup a vjezd k domu Reissova 23 a 25, zahrada k domu   
Reissova 23

- budoucí kupující: J. Č.,    p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202,  D. S., 
p.p.č. 1999/41, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, P. V., p.p.č. 3203, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, E. W., p.p.č. 1999/5, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H.,  p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
3202, bytem Rapotín, PSČ 788 14, T. P.,  p.p.č. 3204, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
3202, bytem Libina, PSČ 788 05, M. T., , p.p.č. 1999/40, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
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3202, bytem Vikýřovice, PSČ 788 13,  M. a E. Č., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, Z. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na 
p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, A. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/11 na p.p.č. 3202, bytem Šumperk  a  M. a D. N.,  spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/11 na p.p.č. 3202,   bytem Hoštejn, PSČ 789 01 a Zborov, PSČ  
789  01

- kupní cena 300,--Kč/m2
- při podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena 1. splátka ve výši min. 10% 

kupní ceny a dále bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 
11 měsíců. Kupující manželé Č., Z. K., A. L. a  manželé N.  uhradí kupní cenu 
při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny všemi 
kupujícími, nejpozději do 31.5.2013 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou dohodou ukončeny 
nájemní smlouvy 

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje 
bude rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal 
budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1909/12 MJP – změna usnesení ZM č. 1621/06 – budoucí prodej části p.p.č. 290/1 a 
části p.p.č. 2230, or. ul. Okružní, Šumperk

doporučuje
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20.4.2006, kterým byl 
schválen budoucí prodej části p.p.č. 290/1 o výměře cca 260 m2 a části p.p.č. 
2230 o výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Šumperk M. a  J. T. , bytem  Šumperk, která 
spočívá: 

- ve změně účelu prodeje, kdy nově bude stanoven účel: výstavba rodinného 
domu

- v navýšení  kupní ceny z 300,--Kč/m2 na 600,--Kč/m2
- v doplnění podmínek výstavby: 

- výstavba rodinného domu bude zkoordinována s výstavbou rekonstrukce ul. 
Okružní a Ztracené 

- nejpozději do června roku 2012 budou uloženy inženýrské sítě  v tělese 
komunikace Okružní a Ztracená

- územní rozhodnutí na výstavbu nebo potvrzené ohlášení výstavby  
rodinného domu bude předloženo budoucímu prodávajícímu nejpozději do 
31.5.2012 a stavba bude kolaudována nebo povolena k užívání do 
30.9.2014
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- osazení domu bude odsouhlaseno odborem RÚI, a to po předchozím 
vyjádření projektanta ul. Okružní a Ztracená Ing. Luďka Cekra

- výstavbou nebude dotčen prostor 9m (od sloupu veřejného osvětlení)         
x 3 m, kde budou umístěny kontejnery 

- město Šumperk jako budoucí prodávající se zavazuje, že po odsouhlasení 
výstavby rodinného domu odborem RÚI uzavře s budoucími kupujícími, jako 
stavebníky rodinného domu Smlouvu s právem provést stavbu rodinného domu 
na části předmětu budoucího prodeje dle usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 
20.4.2006

- vlastnické  právo k předmětu budoucího prodeje bude převedeno po dokončení 
1m hrubé stavby nad terénem za předpokladu dokončení rekonstrukce ul. 
Okružní a Ztracené, nejpozději do 30.9.2014 

- změna usnesení bude sjednaná dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní označené jako obch 19/2006/Vr

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1910/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1713/1, st.p.č. 761/2 a budovy s čp. 
1000 na st.p.č. 761/2, vše v k.ú. Šumperk, or. u trati ul. Hybešova, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 1600 m2, st.p.č. 
761/2 o výměře 40 m2 a budovy s čp. 1000 na st.p.č. 761/2, vše v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 

- kupní cena: p.p.č. 1713/1 min. 300,--Kč/m2, st.p.č. 761/2 včetně budovy s 
čp.1000 na st.p.č. 761/2 min. 20.000,--Kč

- zájemci o koupi podají písemné nabídky kupní ceny v termínu nejpozději do 
6.2.2012 do 12.00 hod. v uzavřené obálce s označením „neotvírat“ a dále 
popisem „Prodej pozemku p.č. 1713/1 a budovy s čp. 1000 na st.p.č. 761/2 
včetně st.p.č. 761/2 vše v k.ú. Šumperk“ a označením adresáta

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

- o kupujícím rozhodne nejvyšší nabídka kupní ceny
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí
- rada města současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek, a to 2. 

místostarostu Ing. Petra Suchomela, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. 
Hanu Répalovou a pracovnici odboru majetkoprávního Dagmar Vernerovou. 
Den a hodinu otevření obálek  si určí komise sama.

- v případě shodné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce bude o kupujícím 
rozhodnuto  tzv. „uzavřenou dražbou“, při níž bude rozhodovat nejvyšší 
nabídka kupní ceny. Termín dražby bude předem oznámen jednotlivým 
zájemcům.

Termín: 20.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1911/12 Změna ve složení komise majetkoprávní a bytového hospodářství a komise 
pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

bere na vědomí
rezignaci Mgr. Tomáše Potěšila na člena komise majetkoprávní a bytového 
hospodářství a komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě  k 31.12. 
2011.

1912/12 Změna ve složení komise majetkoprávní a bytového hospodářství 

jmenuje
Evu Klusákovou členkou komise majetkoprávní a bytového hospodářství 
s účinností od  12.1.2012.

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1913/12 Změna ve složení komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě

jmenuje
Denisu Minářovou členkou komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
s účinností od 12.1.2012.

Termín: 12.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1914/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 49 o velikosti 1+3 obytných místností v 11. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a R. a L. N.,  oba bytem Brníčko, PSČ 789 75,  
jako nájemci na straně druhé, a to za podmínek:
- doba určitá, předpokládaný počátek nájmu od  1. 2. 2012  do  31. 1. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1915/12 MJP – pronájem nebytových prostor v budově Jesenická 621/31, Šumperk

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně jedné a 
společností Re GROUP, a.s., se sídlem U Soudu 6200/17, Ostrava – Poruba, 
PSČ 708 00, IČ 25394738, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory 
označené jako kancelář č. 117, nacházející se v I. NP objektu Jesenická 621/31 
v Šumperku o podlahové ploše 10,5 m².

Účel nájmu: poskytování externích služeb pro občany vyřizující žádosti ve 
správním řízení 

Doba nájmu: neurčitá,  předpokládaný počátek 1. 2. 2012
Nájemné: 33.000,--Kč/celek/rok, k nájemnému bude účtována DPH v platné 

sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění s možností valorizace  o koeficient inflace  

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, teplo, elektrická energie a úklid, 
služby hrazeny paušální platbou, která bude navýšena o DPH a bude 
každoročně valorizována o koeficient inflace

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1916/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. MJP/N/0001/2011 uzavřené dne 17. 1. 2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. Š., 
bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2  v domě  na ulici 
Banskobystrické 1279/50 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1.2.2012  do  31.1.2013.  

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1917/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                    
č. MJP/PŘ/0001/2011 uzavřené dne 15.2.2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. S., 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici 
Gen. Svobody 254/1  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 
doby nájmu od 1.3.2012 do 28.2. 2013.  

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1918/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                 
č. MJP/P/0003/2011 uzavřené dne 16.2.2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. K., 
bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 24 v domě  na ulici 
Čsl. armády 445/22 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1.3.2012 do  28.2. 2013.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1919/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě  č. MJP/P/0002/2011 uzavřené dne     
16.2.2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a K. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt  č. 39 v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Změna spočívá v rozšíření označení účastníka nájemní smlouvy,  kdy na straně 
nájemce budou společnými nájemci K. a K. H.  a v prodloužení doby nájmu  od 
1.3.2012  do   28.2.2013.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1920/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě                      
č. MJP/P/0001/2011 uzavřené dne 16.2.2011 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a R. a G. 
P.,  oba bytem  Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 65  v domě  
na ulici Čsl. armády 445/22  v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 1  bude 
prodloužení doby nájmu  od 1.3.2012 do   28.2.2013.  

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1921/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 
MJP/P/0001/2010 uzavřené dne 3. 3. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a    J. M.,  oba
bytem Šumperk,  jako nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 12 v domě  na ulici 
Lidické 1313/77  v Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 3. 2012 do   28. 2. 2013.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1922/12 MJP – cestovní připojištění

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu se současným pojistitelem majetku města Šumperka a 
činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je 
pojištění léčebných výloh a asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu na 
zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a odpovědnosti za škodu finanční (tzv. 
cestovní pojištění). Pojištěné osoby: Mgr. Zdeněk Brož, starosta, Ing. Marek 
Zapletal, 1. místostarosta, Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta a Ing. Vlasta 
Vitásková. Pojištění se sjednává s účinností od 1.3.2012 do 28.2.2013 a v případě 
Ing. Vlasty Vitáskové s účinností od 8.2.2012 do 7.2.2013. Územní platnost: 
Evropa. Výše pojistného činí 1.700,--Kč/rok za pojištěnou osobu.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1923/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Šumperk –
H. Temenice – Bohdíkovská nad DTS SU_0501-NNv“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího
v právu uložení a správy venkovního kabelového vedení NN a přípojky zemního 
kabelového vedení NN přes pozemek ZE p.č. 1329 (původ PK) v k.ú. Horní 
Temenice v celkové délce 58 bm, včetně umístění dvou podpěrných sloupů č. 1 a 
č. 2 na pozemku ZE p.č. 1329 (původ PK) v k.ú. Horní Temenice, v rámci stavební 
akce „Šumperk-H. Temenice-Bohdíkovská nad DTS SU_0501-NNv“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene0:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.
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Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za budoucí úplatné věcné 

břemeno zálohu ve výši  12.380,--Kč včetně  DPH, stanovenou v souladu s 
usnesením RM č.  3568/09 ze dne 16.04.2009 ve znění usnesení RM č. 
1794/11 ze dne 1.12.2011, do 15 dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.03.2014

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1924/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Šumperk – H. Temenice –
Bohdíkovská nad DTS SU_0501-NNv“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku ZE p.č. 1329 (původ PK) v k.ú. 
Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést stavbu spočívající v uložení 
venkovního kabelového vedení NN a přípojky zemního kabelového vedení NN 
přes pozemek ZE p.č. 1329 (původ PK) v k.ú. Horní Temenice v celkové délce 58 
bm, včetně umístění dvou podpěrných sloupů č. 1 a č. 2 na pozemku ZE p.č. 1329 
(původ PK) v k.ú. Horní Temenice, v rámci stavební akce „Šumperk-H. Temenice-
Bohdíkovská nad DTS SU_0501-NNv“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2014

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1925/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Šumperk – náprava distribuce DTS-
SU_1203“, lokalita u hřbitova

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy:
- venkovního kabelového vedení VN přes pozemek p.č. 607 v délce 214,48 bm 

v k.ú. Šumperk
- zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 607, 605/2 a 914/1 v 

celkové délce 151,84 bm v k.ú. Šumperk
v rámci stavební akce „Šumperk-náprava distribuce DTS-SU_1203“.
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 40.295,--Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0015/2010/Foj  ze dne 5.5.2010 zálohu na budoucí věcné břemeno ve 
výši 23.100,--Kč a na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0014/2010/Foj  ze dne 5.5.2010 zálohu ve výši 3.300,--Kč, 
přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  nedoplatek  ve výši  
13.895,--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. 5959-664/2010

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1926/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „REKO 
NTL/STL Šumperk, ul. Evaldova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu uložení a správy zemního vedení NTL a STL plynovodu včetně 
plynovodních přípojek přes pozemky p.č. 2053/1, 2053/2 a 2053/3 v k.ú. Šumperk 
v předpokládané celkové délce 576 bm, v rámci stavební akce „REKO NTL/STL 
Šumperk, ul. Evaldova“.
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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.

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  103.680,--Kč včetně platné sazby DPH, stanovenou v souladu s 
usnesením RM č.  3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze 
dne 1.12.2011, do 15 dnů ode dne obdržení daňového dokladu

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

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

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP) 

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1927/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „REKO NTL/STL Šumperk, 
ul. Evaldova“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2053/1, 2053/2 a 2053/3 v k.ú. 
Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu 
plynárenského zařízení „REKO NTL/STL Šumperk, ul. Evaldova“ včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v rozsahu dle doložené 
projektové dokumentace.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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 zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2013

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 33 – 12.01.2012

17

1928/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro RD Samota č.p. 
1271 v k.ú. Šumperk, lokalita nad osadou Nové Domky

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy přípojky splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 1865/1 v délce 16 bm 
v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
M. K.,  bytem  Šumperk.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Hodnota věcného břemene se stanovuje ve 

výši 573,--Kč včetně platné sazby DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil 
na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/16/05/Foj  ze dne 30.8.2005 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 
1.220,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí přeplatek ve 
výši 644,--Kč včetně platné sazby DPH, který bude povinným uhrazen 
oprávněnému 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. 6007-219/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1929/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – kanalizační přípojka pro soubor 
komerčních objektů na st.p.č. 5397 – 5399 v k.ú. Šumperk, lokalita při ul. 
Langrově naproti hlavní pošty

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy přípojky dešťové kanalizace přes pozemky p.č. 306 a 2248/1 v délce 6,16 
bm v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
J. T.,  bytem  Kopřivná, PSČ 788 33.
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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 1.109,--Kč včetně platné sazby DPH. Oprávněný z věcného břemene 
uhradil na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/10/05/Foj  ze dne 26.7.2006 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 
225,--Kč, přičemž rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek ve 
výši 884,--Kč včetně platné sazby DPH, který bude oprávněným uhrazen 
povinnému 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. 6055-248/2011

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1930/12 MJP – dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – kanalizační přípojka pro soubor komerčních objektů na st.p.č. 
5397 – 5399 v k.ú. Šumperk, lokalita při ul. Langrově naproti hlavní pošty

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/10/05/Foj ze dne 26.7.2006 ve věci budoucího závazku města zřídit 
ve prospěch budoucích oprávněných právo odpovídající věcnému břemeni, 
spočívajícímu v uložení a správě přípojky dešťové kanalizace přes p.p.č. 306 a 
2248/1 v k.ú. Šumperk, s účastníkem smlouvy na straně budoucích oprávněných 
M. P.,  bytem  Šumperk.
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na 
budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 75,--Kč, v termínu do 30 dnů od podpisu 
dohody.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1931/12 MJP – změna usnesení RM č. 1520/11 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene „Základnová stanice SUREI_22066-Šumperk, Reissova 
1452/21“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1520/11 ze dne 29.9.2011, týkajícího se uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí 
právo umístění a správy technologického zařízení základnové stanice mobilní 
telefonní sítě včetně uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes 
pozemek st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk, spočívající ve změně způsobu úhrady 
hodnoty úplatného věcného břemene tak, že město Šumperk nebude požadovat 
úhradu zálohy na budoucí úplatné věcné břemeno při uzavření smlouvy o budoucí 
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smlouvě o zřízení věcného břemene a zpoplatnění věcného břemene bude 
provedeno až při uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, v termínu 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, za cenových podmínek dle 
usnesení RM č. 1520/11. 
V ostatním se usnesení RM č. 1520/11 ze dne 29.9.2011 nemění.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1932/12 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy MP/0017/2011 – pozemek pod 
prodejním stánkem při ul. Temenické v blízkosti prodejny Mountfield

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu 
nemovitostí MP/0017/2011/Pe ze dne 28.6.2011, uzavřené mezi městem 
Šumperkem, jako pronajímatelem a L. K., bytem  Šumperk, jako nájemcem, 
k pronájmu části pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice pro účely umístění 
prodejního stánku. Účinnost dnem podpisu dohody.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1933/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Termenice –
pozemek pod prodejním stánkem při ul. Temenické v blízkosti prodejny 
Mountfield

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parcela č. 108/1 o výměře 11 m2  
v k.ú. Dolní Temenice.

Účel nájmu: pronájem pozemku pod prodejním stánkem stávajícímu 
vlastníkovi

Nájemné: 55,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
lhůta se stanovuje tříměsíční

Podmínky nájmu:
- v případě ukončení nájemního vztahu nájemce odstraní stánek na vlastní 

náklady
- v případě zjištění, že stánek není v provozu, bude nájemci účtováno nájemné 

v trojnásobné výši

Termín: 20.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1934/12 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1484/5 v k.ú. 
Šumperk, zahrada za bytovým domem Lidická 77, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1484/5 o výměře 126 m2

v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrádkářské využití

b) přístupové plochy 
Nájemné: a) 2,--Kč/m2/rok

b) 1,--Kč/m2/rok
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení 

nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1935/12 MJP – uzavření dohody o uznání dluhu 

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s M. D., bytem 
Šumperk, nájemcem obecního bytu číslo 2 na adrese Banskobystrická 
v Šumperku na dlužnou částku 102.247,--Kč, a to za podmínek:
Délka splatnosti 60 měsíců
Datum splátky do 25. dne v měsíci
Měsíční splátka min. 1.710,--Kč
Přednostně budou doplaceny náklady řízení v částce 24.603,--Kč.
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1936/12 MJP – prominutí poplatku z prodlení 

doporučuje ZM
prominout a nevyměřovat poplatek z  prodlení  M. D.,  bytem  Šumperk, vzniklý z
žalovaných a již uhrazených pohledávek z nájemného a služeb spojených 
s užíváním obecního bytu č. 2 na adrese Banskobystrická v Šumperku za 
podmínky, že jmenovaná uhradí v rámci schváleného splátkového kalendáře 
celkovou dlužnou částku nákladů řízení ve výši 24.603,--Kč.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1937/12 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění 
stavby „Cyklokomunikace Desná“ na pozemcích ve vlastnictví 
Olomouckého kraje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu umístění stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk –
Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na pozemcích p.č. 2047/1, p.č. 2047/26, p.č. 
2047/42, p.č. 2047/27, p.č. 2095/3 a p.č. 2096/1, vše v k.ú. Šumperk.

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČ 60609460, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399.

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady po dokončení 

předmětné stavby vyhotovit geometrický plán pro zaměření skutečného stavu 
věcného břemene 

- úplata za věcné břemeno bude stanovena dle geometrického plánu pro 
zaměření skutečného stavu věcného břemene na základě posudku soudního 
znalce a bude městem Šumperk uhrazena do 21 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu vystaveného budoucím povinným z věcného břemene

- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zašle budoucí oprávněný 
budoucímu povinnému z věcného břemene do 3 měsíců od pravomocné 
kolaudace dané stavby a vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena do 3 měsíců od doručení návrhu smlouvy budoucímu povinnému 
z věcného břemene

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1938/12 MJP – nájem pozemků v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje za 
účelem realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
nájem části p.p.č. 2047/1, části p.p.č. 2047/26, části p.p.č. 2047/42, části p.p.č. 
2047/27, části p.p.č. 2095/3 a části p.p.č. 2096/1 vše v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel nájmu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka 

Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 

Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 772 11, IČ 70960399

- nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- nájemné:  1.700,--Kč/den zásahu do vozovky silnice III. třídy
- doba nájmu od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data 

z předávacího protokolu o převzetí stavby Správou silnic Olomouckého kraje

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1939/12 MJP – budoucí nájem pozemků v k.ú. Šumperk ve vlastnictví spol. CeramTec 
Czech Republic za účelem provozování stavby „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje
budoucí nájem části p.p.č. 1060/16 o výměře cca 59 m2 a části p.p.č. 1207/2 o 
výměře cca 3 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel budoucího nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část 

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- budoucí pronajímatel: CeramTec Czech Republic, s.r.o., se sídlem Žerotínova 

2827/62, Šumperk, IČ 63993201
- budoucí nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461
- budoucí nájemné:  22,--Kč/m2/rok
- vlastní nájemní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce ode dne vyhotovení 

geometrického plánu na zaměření skutečného stavu stavby „Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“,
nejpozději však ke dni uvedení této stavby do užívání dle stavebního zákona

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 

1940/12 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 2555/3 v k.ú. Bludov, 
or. areál pískovny v Bludově

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemek p.č. 2555/3 o výměře 1160 m2

v k. ú. Bludov za těchto podmínek:
- účel prodeje:  sjednocení užívání pozemků v daném areálu
- kupní cena dle znaleckého posudku  58.930,--Kč k celku
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

Termín: 27.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1941/12 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 1782/4 o výměře  cca 92 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí  k domu č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2 v k.ú. Šumperk ve 

vlastnictví společnosti FORTEX – AGS, a.s.
- kupní cena: 100,--Kč/m2
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- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku st.p.č. 
1782/4  bude hradit kupující. Návrh geometrického plánu bude odsouhlasen 
městem

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a uhradí 
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1942/12 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu na pozemcích st.p.č. 
765/2 a dalších Gen. Krátkého ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků st.p.č. 765/2, st.p.č. 1782/4 a p.č. 2149/2   v k.ú. 
Šumperk město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,
zřídí stavebníkovi společnosti FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, IČ 00150584  právo provést stavbu  na výše uvedených pozemcích.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavební práce spočívají v realizaci nezbytných přípojek napojených na 

stávající inženýrské sítě (jednotná kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody 
NN),  na pozemku st.p.č. 765/2 a st.p.č. 1782/4 dojde k realizaci pojízdných 
zpevněných ploch a vymezené kryté plochy  pro tříděný odpad, na pozemku 
p.č. 2149/2 dojde k zřízení 12 podélných parkovacích stání – nebudou 
vyhrazená, na pozemku st.p.č. 1782/4 dojde ke zřízení 2 parkovacích stání pro 
imobilní

- po dokončení a zkolaudování budou nově realizované zpevněné plochy 
převedeny bezúplatně do vlastnictví města Šumperk

- stavebník splní podmínky PMŠ a.s. a odboru RÚI, které budou nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení práva provést stavbu

- stavebník dodrží projektovou dokumentaci

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1943/11 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „II/446 Šumperk –
okružní křižovatka“, or. ul. Lidická, Čsl. armády, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník  pozemků st.p.č. 1955/2, p.p.č. 1404/1, p.p.č. 
1404/2, p.p.č. 1405/1, p.p.č. 1422/1, p.p.č. 1435, p.p.č. 2115/5, p.p.č. 2115/6, 
p.p.č. 2137, p.p.č. 2219,  p.p.č. 2295 a  p.p.č. 2315 vše v k. ú. Šumperk zřídí 
stavebníkovi právo provést stavbu „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ na výše
uvedených pozemcích.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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Stavebník:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČ 60609460.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky vydané ke stavbě PMŠ a.s. a odborem 

RÚI MěÚ Šumperk
- stavebník je povinen dodržet ověřenou PD

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1944/12 MJP – bytová problematika

ruší
usnesení RM č. 1863/11 ze dne 30.12.2011 z důvodu nesprávně označeného 
spolunájemce bytu  č. 50 v domě na ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk, kdy místo 
A. H.  má být správně A. B.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1945/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 503/1995-N  uzavřené dne 24.4.1996  
mezi Městem Šumperkem, 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, Šumperk. Změna spočívá v rozšíření 
označení účastníka nájemní smlouvy    č. 503/1995-N, kdy na straně nájemce 
budou společnými nájemci   J. H. a  A. B. 

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1946/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemků p.č. 2185/1 a  p.č. 2185/2 v k.ú. Šumperk Česká 
republika s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 601 75, IČ 70890013,  zřídí stavebníkovi 
městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo 
provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedených pozemcích.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1947/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
budoucí nájem části p.p.č. 2185/1 o výměře cca 70 m2 a části p.p.č. 2185/2          
o výměře cca 80 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel budoucího nájmu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná, část 

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- budoucí pronajímatel: Česká republika, Povodí Moravy, s.p., se sídlem 

Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 601 75, IČ 70890013
- budoucí nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461
- budoucí nájemné:  30,--Kč/m2/rok
- vlastní nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději ke dni předání staveniště 

stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, 
úsek k.ú. Šumperk“ 

- v případě porušení podmínek vlastní nájemní smlouvy je nájemce povinen 
uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé prokázané 
porušení smlouvy

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1948/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu umístění stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk –
Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na pozemcích p.č. 2185/1 a p.č. 2185/2,  vše 
v k.ú. Šumperk.
Budoucí oprávněný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí povinný z věcného břemene: Česká republika, Povodí Moravy, s.p., se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 601 75, IČ 70890013.

Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene:
- úplata za věcné břemeno bude stanovena dle geometrického plánu pro 

zaměření skutečného stavu věcného břemene na základě posudku soudního 
znalce a bude městem Šumperk uhrazena na základě daňového dokladu 
vystaveného budoucím povinným z věcného břemene

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady po dokončení 
předmětné stavby vyhotovit geometrický plán pro zaměření skutečného stavu 
věcného břemene a uhradí také náklady spojené s vypracováním znaleckého 
posudku a se zápisem do katastru nemovitostí

- vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů od 
zaměření stavby a vypracování geometrického plánu nejpozději však ke dni 
uvedení této stavby do užívání dle stavebního zákona

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 33 – 12.01.2012

26

1949/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 1060/1 v k.ú. Šumperk  J. K.,  bytem Šumperk, zřídí 
stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,
právo provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk –
Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedeném pozemku.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1950/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
budoucí nájem části p.p.č. 1060/1 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel budoucího nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část 

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- budoucí pronajímatel:  J. K.,  bytem  Šumperk
- budoucí nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461
- budoucí nájemné:  1.000,--Kč/celek/rok
- vlastní nájemní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce ode dne vyhotovení 

geometrického plánu na zaměření skutečného stavu stavby „Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“, který 
nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, nejpozději však ke dni 
uvedení této stavby do užívání dle stavebního zákona

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1951/12 Investiční akce „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk České dráhy, a.s., se 
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, PSČ 110 15, IČ 
70994226, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná, část 
cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedeném 
pozemku.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1952/12 Opatření č. 1/2012, Organizační řád Městského úřadu Šumperk

schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Opatření č. 1/2012, Organizační
řád Městského úřadu Šumperk s účinností od 16.1.2012, včetně příloh.

Termín: 16.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1953/12 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nový celkový počet zaměstnanců Městského úřadu 
Šumperk:
k 1.3.2012 stav 193,25 zaměstnanců (-1 odbor FAP)

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1954/12 Personální záležitosti

schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu Organizačního řádu 
Městského úřadu v Šumperku schváleného radou města dne 12.1.2012 
s účinností k 1.3.2012.

Termín: 01.03.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1955/12 Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2012

bere na vědomí
plán činnosti interního auditu a kontroly pro rok 2012.

1956/12 Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012-2015

bere na vědomí
„Strategii prevence kriminality v Šumperku na léta 2012-2015“.
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1957/12 Svatební obřady – zrušení usnesení RM č. 2827/00 

ruší
k 29.2.2012 usnesení MR č. 2827/00 ze dne 30.8.2000, kterým byl stanoven 
režijní poplatek za úkony při svatebních obřadech.  

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

1958/12 Svatební obřady – změna režijního poplatku

schvaluje
s účinností od 1.3.2012 režijní poplatek za úkony při svatebních obřadech ve výši:
a) jubilejní svatby  - bez poplatku
b) ostatní svatby – 1.000,--Kč včetně DPH

Termín: 01.03.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

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