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Spis. zn.: 8223/2012
Č.j.: 10286/2012

U S N E S E N Í

ze 34. schůze Rady města Šumperka ze dne 9.2.2012.

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.

1959/12 Zpráva o vyřazení majetku města 

bere na vědomí
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.7.2011 do 31.12.2011 dle 
předloženého materiálu.

1960/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení:
2140/08, 5556/10, 7/10, 40/10, 143/10, 158/10, 359/11, 360/11, 399/11, 484/11, 
499/11, 500/11, 719/11, 772/11, 837/11, 838/11, 842/11, 843/11, 844/11, 1065/11, 
1190/11, 1270/11, 1271/11, 1272/11, 1273/11, 1286/11, 1301/11, 1407/11, 
1443/11, 1445/11, 1447/11, 1452/11, 1453/11, 1454/11, 1455/11, 1456/11, 
1482/11, 1492/11, 1512/11, 1516/11, 1517/11, 1518/11, 1519/11, 1536/11, 
1539/11, 1547/11, 1553/11, 1564/11, 1569/11, 1571/11, 1572/11, 1578/11, 
1580/11, 1581/11, 1583/11, 1585/11, 1586/11, 1600/11, 1604/11, 1609/11, 
1610/11, 1611/11, 1612/11, 1613/11, 1614/11, 1615/11, 1616/11, 1617/11, 
1623/11, 1626/11, 1648/11, 1649/11, 1650/11, 1673/11, 1674/11, 1679/11, 
1680/11, 1687/11, 1688/11, 1689/11, 1694/11, 1712/11, 1713/11, 1714/11, 
1720/11, 1725/11, 1726/11, 1747/11, 1748/11, 1759/11, 1760/11, 1761/11, 
1763/11, 1765/11, 1766/11, 1767/11, 1771/11, 1779/11, 1780/11, 1781/11, 
1782/11, 1783/11, 1784/11, 1785/11, 1786/11, 1787/11, 1788/11, 1789/11, 
1792/11, 1796/11, 1799/11, 1811/11, 1813/11, 1814/11, 1818/11, 1825/11, 
1826/11, 1828/11, 1829/11, 1830/11, 1831/11, 1832/11, 1833/11, 1834/11, 
1835/11, 1836/11, 1837/11, 1838/11, 1839/11, 1840/11, 1841/11, 1842/11, 
1843/11, 1844/11, 1845/11, 1846/11, 1847/11, 1848/11, 1849/11, 1850/11, 
1851/11, 1852/11, 1853/11, 1854/11, 1855/11, 1856/11, 1857/11, 1859/11, 
1860/11, 1861/11, 1862/11, 1864/11, 1865/11, 1866/11, 1867/11, 1868/11, 
1869/11, 1870/11, 1873/11, 1878/11, 1879/11, 1881/11, 1883/11, 1884/11, 
1886/11,  1887/11, 1888/11, 1889/11, 5989/02, 4982/10, 4983/10, 1599/11

1961/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
563/07 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich
598/07 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
4439/09 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich
5336/10 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Peluhová
5412/10 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
249/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich
487/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
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488/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1117/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1282/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1520/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1521/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1537/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1601/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1603/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1678/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1797/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová

1962/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5375/10

ruší
usnesení RM č. 5375/10 k výpůjčce části pozemku p.č. 449/3, ost. plocha v k.ú. Dolní 
Temenice a na ní stojících vybudovaných stavebních prvků kynologické základny. 

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1963/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1077/11

ruší
usnesení RM č. 1077/11 k uzavření věcného břemene spočívajícího v právu uložení vedení a 
sloupů VO na p.p.č. 1947/6 a st.p.č. 765/2, vše v k.ú. Šumperk.  

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1964/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1198/11

ruší
usnesení RM č. 1198/11 k zahájení soudního sporu týkajícího se kynologické základny Policie 
ČR za Bratrušovským památníkem v Šumperku. 

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1965/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1469/11

ruší
usnesení RM č. 1469/11 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva provést stavbu
OBCH/0045/2010/Pe ze dne 7.7.2010.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1966/12 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení RM č. 1599/11

schvaluje
doplnění usnesení RM č. 1599/11 k nájmu částí pozemků v k.ú. Šumperk za účelem realizace 
stavby „Cyklokomunikace Desná“, v odrážce nájemné:
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- „nájemné do doby vydání stavebního povolení nebo zahájení stavby je stanoveno ve výši 
100,--Kč/celek/rok“

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1967/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1872/11

ruší
usnesení RM č. 1872/11 ke kynologické základně za Bratrušovským památníkem 
v Šumperku.  

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1968/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1593/11

schvaluje
opravu usnesení RM č. 1593/11 ke smlouvě o věcném břemeni v rámci stavby „Oprava MS 
SU Šumperk, ul. Okružní“ v části stanovené výše úplaty za věcné břemeno:
- místo chybně uvedené částky 17.882,--Kč bude nově uvedena částka 17.892,--Kč
- místo chybně uvedené výše nedoplatku 16.382,--Kč bude nově uvedena částka 16.392,--

Kč
Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1969/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1929/12

schvaluje
doplnění usnesení RM č. 1929/12 ke smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v právu uložení a správy přípojky dešťové kanalizace přes pozemky p.č. 306 a 2248/1 v k.ú. 
Šumperk o dalšího oprávněného:
M. P., Šumperk

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1970/12 Městský program prevence kriminality 2012

schvaluje
Městský program prevence kriminality 2012.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

1971/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace na tomto 
pozemku o výměře 34 m2 nájemci Radku Sadilovi, Stará 205, Bludov, IČ 69204705, za 
podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a dle usnesení RM č. 3609/09 ze 
dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem rozšíření venkovní předzahrádky k provozovně –
restaurace BIANCO, ul. Gen. Svobody 14, Šumperk – předzahrádka typ 1.
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Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

1972/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace na tomto pozemku 
o výměře 2 m2 nájemci Radomíru Slabému, B. Němcové 6, Šumperk, IČ 73235997 za 
podmínek dle usnesení RM č. 567/11 ze dne 17.3.2011 na dobu neurčitou, za účelem 
rozšíření venkovní předzahrádky k provozovně – Rychlé občerstvení, Krátká 3, Šumperk –
předzahrádka typ 1.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá:  Ing. Šperlich

1973/12 MJP – ceny pronájmů a služeb – hřbitovy

schvaluje
prodloužení platnosti stávajícího ceníku za pronájmy hrobových míst a úhrady za služby 
spojené s nájmem místa na území města Šumperka do 30.6.2012.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

1974/12 MJP – ceny pronájmů a služeb – hřbitovy

schvaluje
ceny pronájmů hrobových míst a úhrady za služby spojené s nájmem místa na území města 
Šumperka s platností od 1.7.2012 do 30.6.2014 v rozsahu:

nájem Kč/m2/rok služby Kč/m2/rok
hrobové místo 20,-- 50,--
hrobka 20,-- 50,--
urnové místo 20,-- 50,--
kolumbární okénko 350,--/ks/rok -

Ceny platí i pro cizí státní příslušníky.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

1975/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Přípojky IS pro 
novostavbu RD na p.p.č. 1845/74 v k.ú. Šumperk“, or. lokalita mezi ul. Kranichovou a 
Pod Vodárnou

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy :
- přípojky zemního vodovodního vedení přes pozemek p.č. 2136 v k.ú. Šumperk 

v předpokládané délce 5 bm,
- přípojky zemního vedení splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk 

v předpokládané délce 7 bm,
pro účely napojení plánované výstavby rodinného domu na p.p.č. 1845/74 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
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Budoucí oprávnění z věcného břemene :
J. a A. M., Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovým opatřením 

dle usnesení RM č. 3568/09 ve znění usnesení 1794/11 ze dne 1.12.2011, po doložení 
geometrického zaměření stavby pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, které 
po dokončení stavby zajistí na své náklady budoucí oprávnění z věcného břemene

- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
v minimální výši  500,-- Kč včetně DPH 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31.07.2014

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

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1976/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu – „Přípojky IS pro novostavbu RD na 
p.p.č. 1845/74 v k.ú. Šumperk“, or. lokalita mezi ul. Kranichovou a Pod Vodárnou, or. 
lokalita mezi ul. Kranichovou a Pod Vodárnou

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zákona č. 40/164 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2136 a p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníky právo provést stavbu, spočívající v uložení :
- přípojky zemního vodovodního vedení přes pozemek p.č. 2136 v k.ú. Šumperk 

v předpokládané délce 5 bm
- přípojky zemního vedení splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk 

v předpokládané délce 7 bm
pro účely napojení plánované výstavby rodinného domu na p.p.č. 1845/74 v k.ú. Šumperk.
Vlastník pozemku :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Stavebníci :
J. a A. M., Šumperk

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebníci jsou povinni dodržet podmínky stanovené spol. PMŠ a.s. a odborem RÚI
- stavebníci jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebníci se zavazují  zrealizovat stavbu nejpozději do 31.1.2014

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1977/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk SO 
03-34-01 žst. Postřelmov, PHS SO 00-21-01 Zábřeh na Moravě-Šumperk, ochrana 
plynovodu“, or. lokalita mezi ul. Temenickou, Finskou, Blatnou  a Potoční

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zákona č. 40/164 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 39/2 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo 
provést stavbu „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk SO 03-34-01 žst. Postřelmov, PHS SO 00-21-
01 Zábřeh na Moravě-Šumperk, ochrana plynovodu“, spočívající v  osazení objektů diagnostiky 
pro trvalé monitorování elektrochemické korozní situace na stávající zemní vedení VTL 
plynovodu na p.p.č. 39/2 v k.ú. Dolní Temenice včetně napojení napájecím kabelem NN na 
stávající plynovou regulační stanici umístěnou na pozemku p.č. 39/2 v k.ú. Dolní Temenice.
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Vlastník pozemku :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Stavebník :
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 
110 00, IČ 70994234 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené odborem RÚI
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje  zrealizovat stavbu nejpozději do 31.1.2014

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1978/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Šumperk-Jesenická, 
ZO U Trati, E1, 6 ZCH za tratí, TS, NNk“, or. zahrádkářská kolonie U Trati

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 832/57, 832/10 a 832/7 v k.ú. 
Šumperk v předpokládané celkové délce 280 bm včetně umístění 1 ks pilíře s rozpojovací 
skříní na p.p.č. 832/10 v k.ú. Šumperk a 2 ks pilířů se smyčkovými skříněmi na p.p.č. 832/7 
v k.ú. Šumperk, pro účely napojení zahrádkářských chatek v zahrádkářské kolonii  ČSZ ZO U 
Trati.
Budoucí povinný z věcného břemene :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovým opatřením 

dle usnesení RM č. 3568/09 ve znění usnesení 1794/11 ze dne 1.12.2011, po doložení 
geometrického zaměření stavby pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, které 
po dokončení stavby zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 39.800,-- Kč včetně DPH

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31.07.2014

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

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1979/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Šumperk-Jesenická, ZO U Trati, E1, 6 
ZCH za tratí, TS, NNk“, or. zahrádkářská kolonie U Trati

schvaluje
zavřít smlouvu dle ust. § 51 zákona č. 40/164 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 832/57, 832/10 a 832/7 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu  „ Šumperk – Jesenická, ZO U Trati, E1, 6 ZCH za tratí, TS, 
NNk“.
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 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené  PMŠ a.s. a odborem RÚI
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník je zavazuje  zrealizovat stavbu nejpozději do 31.1.2014

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1980/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační síť pro napojení domů 
Fibichova 13 a 15, Šumperk, lok. býv. areál Moravolen – Bělidlo

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „11010-028973 3G_BTS_M_SU_SUFIB_OK“ 
přes pozemek p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 
22, IČ 60193336.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene se stanovuje 

v částce 5.215,-- Kč včetně platné sazby DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0024/2010/Foj  ze 
dne 22.6.2010 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 3.850,-- Kč, přičemž rozdíl mezi 
cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek ve výši 1.365,-- Kč včetně platné sazby DPH, 
který bude oprávněným uhrazen 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 v čtyřech
vyhotoveních  GP č. 776-867/2010_B

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

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1981/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
„Rozšíření plynofikace průmyslového areálu Bělidlo, II. etapa, Šumperk“, lok. býv. 
areál Moravolen – Bělidlo

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0050/2008/Foj, uzavřené dne 20.8.2008 mezi městem Šumperk, jako budoucím 
povinným a R. S., Bludov, jako budoucím oprávněným, kterou se město Šumperk zavázalo ve 
prospěch budoucího oprávněného zřídit právo odpovídající věcnému břemeni, spočívajícímu 
v uložení a správě zemního  vedení STL plynovodu a plynovodní přípojky přes p.p.č. 1053/1 
v k.ú. Šumperk. 
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 
Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému složenou zálohu na budoucí 
úplatné věcné břemeno ve výši  6.000,-- Kč nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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1982/12 MJP – smlouva o věcném břemeni - „Rozšíření plynofikace průmyslového areálu 
Bělidlo, II. etapa, Šumperk“, lok. býv. areál Moravolen – Bělidlo

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu a plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 1053/1 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene se stanovuje 

v částce 7.745,-- Kč včetně platné sazby DPH a bude oprávněným provedena do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v čtyřech
vyhotoveních  GP č. 6028-907/2011

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

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1983/12 MJP – vyjmutí budovy č.p. 2759, or. Gen. Krátkého 3A a budovy č.p. 1620, or. nám. 
Míru 3, z pojištění

schvaluje
vyjmout z pojištění dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku podnikatelů 
(pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperk a Českou pojišťovnou a.s., ve 
znění pozdějších dodatků, budovu č.p. 2759 (orientačně  Gen. Krátkého 3A), situovanou na 
pozemku p.č. st. 1782/2 v k.ú. Šumperk, v hodnotě 7.917.346,- Kč a budovu č.p. 1620 
(orientačně  nám. Míru 3), situovanou na pozemku p.č. st. 85 v k.ú. Šumperk, v hodnotě 
16.326.460,- Kč. Roční pojistné bude poníženo o částku ve výši 10.500,- Kč. 

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1984/12 MJP – pověření ŠPVS, a.s., k předávání dat

schvaluje
vydávání pověření města Šumperka společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 
společnosti, a.s., se sídlem ul.  Jílová 2769/6, Šumperk, PSČ 787 01, IČ  47674911, 
k předávání dat s vybranými údaji z majetkové a  provozní evidence příslušnému 
vodoprávnímu úřadu za daný kalendářní rok.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1985/12 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské 
cyklotrasy Bludov – Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník  pozemku p.č. 494/9 v k. ú. Šumperk Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se 
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sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČ 47674954, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Propojení moravské 
cyklotrasy Bludov – Šumperk“ na výše uvedeném pozemku.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1986/12 MJP – zveřejnění pronájmu  p.p.č. 1484/16, p.p.č. 1487/1, p.p.č. 1487/2, p.p.č. 
1491/1 a části p.p.č. 1491/2,  vše v k.ú. Šumperk,  or. rybník „ Benátky“ a okolí

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1487/1 o výměře 
260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a části p.p.č. 
1491/2 o výměře 600 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek : 
- účel pronájmu: provozování lovného rybníka
- doba nájmu určitá od  podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2013
- nájemné:  bude uhrazeno nájemcem jednorázově ve výši 10.000,-Kč na účet společnosti  

PMŠ, a.s, nájemné bude v případě doložení protokolu o prováděných výkonech nájemcem, 
který bude předložen nájemcem správci PMŠ a.s. nejpozději do 15.12. kalendářního roku, 
ve kterém nájem trvá, bude nájemné nájemci vráceno 

- nájemce uzavře s PMŠ a.s. Dohodu o podrobných podmínkách údržby areálu rybníka 
Benátky v Šumperku, která bude nedílnou součástí nájemní smlouvy

- nájemce bude předmět pronájmu udržovat výhradně na své náklady, v případě, pokud 
nebude prováděna údržba v souladu s podmínkami     Dohody o podrobných podmínkách 
údržby areálu rybníka Benátky v Šumperku, bude údržba provedena třetí osobou s tím, že 
náklady na údržbu budou hrazeny ze složeného ročního nájemného u PMŠ a.s.

Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1987/12 MJP - zveřejnění prodeje st.p.č. 1739/2, p.p.č. 1992/7, části p.p.č. 1995/2, části 
p.p.č. 1740/2 a části p.p.č. 1992/8 vše v k.ú. Šumperk, or. ul. U sanatoria

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej  st.p.č. 1739/2 o výměře 436 m2, p.p.č. 1992/7 o výměře 272 
m2, části p.p.č. 1995/2 o výměře 161 m2, části p.p.č. 1740/2 o výměře 15 m2 a části p.p.č. 
1992/8 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek : 

- účel prodeje:  zahrada k domu 
- kupní cena 300,-Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
- společně s prodejem st.p.č. 1739/2 bude zřízeno, ve prospěch města Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, věcné břemeno spočívající v právu uložení 
vedení VO 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru 

Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1988/12 MJP - trvání na kupní ceně dle usn. ZM č. 366/11 – prodej  restaurace Neoralovi

doporučuje ZM
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trvat na kupní ceně stanovené usnesením  ZM č. 366/11 ze dne 22.9.2011, kterým byl 
schválen prodej části p.p.č. 1560/1 o výměře 22 m2 kupujícím K. a M. N., Hrabišín, s tím, že 
pokud  nebude kupujícími písemně potvrzeno do 14 dnů ode dne obdržení usnesení, že  
souhlasí s podmínkami prodeje stanovenými usn. ZM č. 366/11,  bude toto usnesení zrušeno 
pro bezpředmětnost.

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing.Répalová

1989/12 MJP - zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1449/2, části p.p.č. 1458/19 a části p.p.č. 
1459/10 vše v k.ú. Šumperk, or. za atriovými domy na Vyhlídce

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem části p.p.č. 1449/2 o výměře cca 90 m2, části p.p.č. 
1458/19 o výměře cca 500 m2 a části p.p.č. 1459/10 o výměře cca 60 m2  vše v k.ú. 
Šumperk , za podmínek : 
- účel pronájmu: náprava majetkoprávních vztahů – antukové hřiště a zázemí
- doba nájmu neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou
- nájemné:  100,-Kč/k celku/rok
- nájemci při podpisu nájemní smlouvy uhradí nájemné za rok 2009, 2010 a 2011, celkem 

ve výši 300,-Kč
- v případě ukončení nájmu nebudou pronajímatelem kompenzovány náklady na vybudování 

antukového hřiště, včetně oplocení
Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1990/12 MJP – zřízení věcného břemene průchodu a vjezdu přes p.p.č. 151/2 a p.p.č. 150/3, 
vše v k.ú. Šumperk, or. vnitroblok za domy při ul. Komenského

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu vjezdu a průchodu přes pozemek p.č. 151/2 a p.p.č. 
150/3 vše v k.ú.Šumperk, které jsou  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude 
zřízeno pro vlastníka objektu garáže na st.p.č. 3916 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, oprávněným z 
věcného břemene  je P. Š., Šumperk.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek : 
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-Kč, včetně DPH
- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu na vyznačení věcného břemene 
- oprávněný  z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva odpovídající 

věcnému břemeni
Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1991/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1824/2, p.p.č. 1998/6 a p.p.č. 3020, dle GP p.p.č. 
3209/1, p.p.č. 3209/2, p.p.č. 1998/9, p.p.č. 1998/8 a  p.p.č. 1998/6, vše v k.ú. 
Šumperk, or. ul.  Denisova 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.5.2011  do 18.5.2011 dle usnesení rady města 779/11 ze dne 28.4.2011, schválit budoucí 
prodej   st.p.č. 1824/2 o výměře 346 m2, p.p.č. 1998/6 o výměře 162 m2 a p.p.č. 3020 o 
výměře 16 m2, dle GP p.p.č. 3209/1 o výměře 110 m2, p.p.č. 3209/2 o výměře 167 m2, 
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p.p.č. 1998/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1998/8 o výměře 69 m2 a  p.p.č. 1998/6 o výměře 88 
m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel  prodeje : zahrada k domu
- kupní cena : 300,-Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11
měsíců 

- budoucí kupující :  M. a E. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, V. S., 
p.p.č. 1998/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, D. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1998/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/6 na p.p.č. 3209/1, Z. P., p.p.č. 1998/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 
na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, všichni bytem 
Šumperk a T. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1998/9, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
3209/1, bytem Loděnice

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupující, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  neplacený podíl si odkoupí

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 30.9.2013  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- budoucí kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1992/12 MJP -st.p.č. 1745/2, p.p.č. 1999/10,  dle GP  st.p.č. 1745/2, p.p.č. 3214, p.p.č. 
1999/10,  p.p.č. 1999/46,  p.p.č. 1999/47, p.p.č. 1999/48 a p.p.č. 1999/49, vše v 
k.ú. Šumperk, or. ul.  Denisova 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.11.2011  do 30.11.2011 dle usnesení rady města 1690/11 ze dne 10.11.2011, schválit 
budoucí prodej  části st.p.č. 1745/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 308, dle GP 
st.p.č. 1745/2 o výměře 184 m2, p.p.č. 3214 o výměře 202 m2, p.p.č. 1999/10 o výměře 97 
m2, p.p.č. 1999/46 o výměře 54 m2, p.p.č. 1999/47 o výměře 36 m2, p.p.č. 1999/48 o 
výměře 37 m2 a p.p.č. 1999/49 o výměře 73  m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel  prodeje : zázemí a zahrada k domu
- kupní cena : 300,-Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11
měsíců 

- budoucí kupující :  Z. B., p.p.č. 1999/48 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
1745/2, A. K., p.č. 1999/49 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2,
R. a E. M., p.p.č. 1999/10, p.p.č. 1999/46, p.p.č. 3214 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2/8 na st.p.č. 1745/2, H. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2 a L. Z., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, všichni bytem Šumperk, M. O., 
p.p.č. 1999/47 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk a 
S. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupující, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  neplacený podíl si odkoupí

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 30.9.2013  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- budoucí kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu
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- budoucí kupující R. a E. M. souhlasí, aby  společně s prodejem p.p.č. 3214 bylo zřízeno ve 
prospěch A. K. věcné břemeno přístupu tak, jak je grafický znázorněno v geometrickém 
plánu číslo 6047-124/2011 , věcné břemeno bude úplatné s jednorázovou úhradou 100,-
Kč

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1993/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

doporučuje ZM
schválit moratorium na prodej souboru pozemků ve vlastnictví města Šumperk, které tvoří 
zahrádkářské kolonie v obci Šumperk – katastrálním území Šumperk a Dolní Temenice s tím, 
že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 30.6.2017.

Termín: 23.02..2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1994/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 581/2 o výměře 9627 m2 a p.p.č. 555/2 o 
výměře 11647 m2 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek:
- účel pronájmu : zahrádkářská kolonie U Sanatoria
- sazba nájemného: zahrádkářské účely 2,-Kč/m2
                              pod stavbou  5,-Kč/m2
- doba nájmu určitá od 1.11.2012 do 31.10.2017
- ostatní podmínky jsou stanoveny nájemní smlouvou MP 121/99/Pro ze dne 3.3.1999 ve 

znění všech jejich dodatků
Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1995/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

schvaluje
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 70/94/Pro ze dne 17.11.1994 ve znění dodatků ke 
smlouvě, kterým dojde ke změně sjednané doby pronájmu  z doby neurčité na dobu určitou do 
31.12.2022. Nájemce ZO-ČZS „ Pod hájem“. 
Ostatní podmínky uvedené ve smlouvě ve znění jejich dodatků zůstanou beze změny.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1996/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

schvaluje
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 61/94/Pro ze dne 14.11.1994 ve znění dodatků ke 
smlouvě, kterým dojde ke změně sjednané doby pronájmu  z doby neurčité na dobu určitou do 
31.12.2022. Nájemce ZO-ČZS „ Nová osada“. 
Ostatní podmínky uvedené ve smlouvě ve znění jejich dodatků zůstanou beze změny.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 34 – 09.02.2012

13

1997/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

schvaluje
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 55/94/Pro ze dne 24.10.1994 ve znění dodatků ke 
smlouvě, kterým dojde ke změně sjednané doby pronájmu  z doby neurčité na dobu určitou do 
31.12.2022. Nájemce ZO-ČZS „ Vyhlídka“. 
Ostatní podmínky uvedené ve smlouvě ve znění jejich dodatků zůstanou beze změny.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

1998/12 MJP – zahrádkářské kolonie ve městě Šumperku na pozemcích města Šumperka

bere na vědomí
u zahrádkářských kolonií s názvem Tkalcovna, Desná,  U Hedvy, U Trati a  Střelnice  sjednanou 
dobu pronájmu, tj. na dobu neurčitou a u kolonie s názvem Tulinka  na dobu určitou do 
31.12.2020.

1999/12 MJP – zveřejnění záměru města na bezúplatný  převod části p.p.č. 588/1 v k.ú. 
Hraběšice, pozemek pod stavbou silnice III. třídy

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část p.p.č. 588/1 o výměře 
cca 1 000 m2  v k.ú. Šumperk,  z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu 
k pozemku pod stavbou silnice III.třídy. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení geometrického 
plánu na oddělení předmětné části pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.

Termín: 24.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2000/12 MJP – uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě – správa lesního hospodářství

schvaluje
uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 02/96-L ze dne 27. 6. 1996 o nájmu souboru věcí 
movitých a nemovitých pro zajišťování činností v oblasti správy lesního a vodního hospodářství 
města uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
jako pronajímatelem a Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, 
IČ 65138163, jako nájemcem, kterým dojde k upřesnění a aktualizaci předmětu nájmu, 
kterým jsou lesní pozemky a ostatní pozemky související s lesním hospodářstvím ve vlastnictví 
města Šumperka o celkové výměře 19 428 116 m2 v katastrálních územích Bratrušov, Dolní 
Temenice, Horní Temenice, Hraběšice, Krásné u Šumperka, Mladoňov u Oskavy, Nový Malín, 
Osikov, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice u Šumperka, Sobotín, Šumperk a Vikýřovice. 
Nedílnou součástí dodatku č. 20 bude příloha obsahující seznam předmětných pozemků.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2001/12 MJP – investiční akce „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. 
– novostavba objektu SDH – vodovodní přípojka a přípojka dešťové kanalizace“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník  pozemků p.č. 919/2 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 1275/1 v k.ú. Horní Temenice 
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 
6609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399,  
zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo 
provést stavbu  „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. – novostavba 
objektu SDH –vodovodní přípojka a přípojka dešťové kanalizace“ na výše uvedených 
pozemcích.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2002/12 MJP – investiční akce „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. 
– novostavba objektu SDH – dopravní připojení“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník  pozemku p.č. 919/2 v k.ú. Dolní Temenice Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, s právem hospodaření pro Správu
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399,  zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést stavbu  „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 
Temenici, Šumperk, etapa II. – novostavba objektu SDH –dopravní připojení“ na výše 
uvedeném pozemku.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2003/12 MJP – investiční akce „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. 
– novostavba objektu SDH“

schvaluje
nájem části p.p.č. 919/2 v k.ú. Dolní Temenice a části p.p.č. 1275/1 v k.ú. Horní Temenice za 
těchto podmínek:
- účel nájmu: realizace stavby „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa 

II. – novostavba objektu SDH“
- 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:  300,- Kč/bm protlaku + 1 000,- Kč za každý případ při bodovém zásahu do 

vozovky do 1 m2

- nájemné bude uhrazeno do 21 dnů ode dne vystavení daňového dokladu pronajímatelem, 
v případě nedodržení tohoto  termínu úhrady uhradí město Šumperk úrok z prodlení ve výši 
0,05% z celkové částky za každý den prodlení

- doba nájmu od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data z předávacího protokolu 
o převzetí stavby Správou silnic Olomouckého kraje

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2004/12 MJP – investiční akce „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. 
– novostavba objektu SDH“

schvaluje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení 
vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 919/2 v k.ú. Dolní 
Temenice a p.č. 1275/1 v k.ú. Horní Temenice v rámci investiční akce „Objekt hasičské 
zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II. – novostavba objektu SDH“
- 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, v případě nedodržení tohoto  termínu úhrady uhradí město 
Šumperk úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení

- 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: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2005/12 MJP - smlouva o zřízení práva provést stavbu přístavby zimní zahrady a garáže a 
sjezdu na pozemek, komunikace ul. Francouzská v Šumperku,  v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č.701/26 v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka 
právo provést stavbu „Přístavba zimní zahrady a garáže s krytým stáním k rodinnému domu H. 
na parcele p.č. 701/30 v k.ú. Horní Temenice a sjezd na pozemní komunikaci (pozemek p.č. 
701/26 v k.ú. Horní Temenice ) – ul. Francouzská v Šumperku“, v rozsahu a stavebně-
technickém řešení dle koordinační situace zpracované ke stavbě 
„Přístavba zimní zahrady a garáže s krytým stáním k rodinnému domu H. na parcele p.č. 
701/30 v k.ú. Horní Temenice a sjezd na pozemní komunikaci – ul. Francouzská v Šumperku“.

Vlastník pozemku p.č. 701/30 v k.ú. Horní Temenice :
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník :
J. a A. H., Šumperk

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky RÚI ze dne 25.1.2012 a podmínky PMŠ, a.s., ze 

dne 9.1.2012, č.j. sř- 007-12
- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka
- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2012
- správa a údržba sjezdu nákladem stavebníka
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Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2006/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojky IS pro RD na st.p.č. 6105, ul. 
Jeremenkova, k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky
zemního vedení vodovodu a splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2260 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávnění z věcného břemene: 
M. a A. B., Šumperk.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene se stanovuje 

v částce 553,-- Kč včetně platné sazby DPH. Oprávnění z věcného břemene uhradili na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/13/05/Foj  ze dne 
28.06.2005 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 950,-- Kč, přičemž rozdíl mezi 
cenou skutečnou a zálohovou činí přeplatek ve výši 397,-- Kč včetně platné sazby DPH, 
který bude povinným uhrazen oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru 
nemovitostí

- oprávnění z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v pěti 
vyhotoveních  GP č. 6042-800/2011

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

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2007/12 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27 v Šumperku

ruší
usnesení RM č. 1789/11 ze dne 1. 12. 2011, týkající se výpovědi nájmu nebytových prostor 
na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, jejímž nájemcem je Tomáš  Suchan, bytem Krapkova  
956/4, Šumperk , IČ 65173678.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2008/12 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 388/27 v Šumperku

schvaluje
podnájem části nebytového prostoru na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, nájemce Tomáš 
Suchan, bytem Krapkova 956/4, Šumperk, IČ 303461 pro podnájemce Daniela Janíčka, 
bytem Dolní Studénky 347, PSČ 788 20, IČ 61579718 za následujících podmínek:

- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 3. 2012
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk
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- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 
v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2009/12 MJP – podnájem nebytových prostor na ulici Jesenická 621/31 v Šumperku

schvaluje
podnájem části nebytového prostoru na ulici Jesenická 621/31 v Šumperku, nájemce 
společnost Re GROUP, a.s., se sídlem U Soudu 6200/17, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, IČ 
25394738 pro podnájemce C.T.S. studio, a.s., se sídlem Novákových 380/18, Praha 8, PSČ 
180 00, IČ 26459132 za následujících podmínek:

- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 2. 2012
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2010/12 MJP – podnájem nebytových prostor na ulici Komenského 290/2 v Šumperku

schvaluje
podnájem části nebytového prostoru na ulici Komenského 290/2 v Šumperku, nájemce Jitka 
Coufalová, bytem Komenského 290/2, Šumperk, IČ 22989234 pro podnájemce Miroslava 
Zavadila, bytem Družstevní 125, Rapotín, PSČ 788 14, IČ 74708074 za následujících 
podmínek:

- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 3. 2012
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 
podnájemce odpovídá

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2011/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
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podání výpovědi nájmu bytu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, jehož společnými 
nájemci jsou P. a M. H., Šumperk,  podle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2012/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
podání žaloby o vyklizení bytu na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku, jehož nájem skončil 
uplynutím doby, pro Z. Š., Šumperk.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2013/12 MJP – žádost o zřízení trvale vyhrazeného parkovacího místa, or . u domu 
Čajkovského 8, 10, 12

schvaluje
nevyhovět žádosti L. K., Šumperk, o vyhrazení trvalého parkovacího místa u manipulační 

rampy v jeho vlastnictví u domu Čajkovského 8, 10, 12 v Šumperku a nezveřejnit záměr 
města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 276/9 v k.ú. Šumperk za tímto účelem.

Termín:  09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2014/12 MJP – pronájem části pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice, or. mezi prodejnou 
Mountfield a bytovým domem Temenická 7

schvaluje
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
19.1.2012 do 6.2.2012, dle usnesení RM č. 1933/12 ze dne 12.1.2012, pronajmout část 
pozemku parcela č. 108/1 o výměře 11 m2  v k.ú. Dolní Temenice.

Účel nájmu : pronájem pozemku pod prodejním stánkem
Nájemce : J. R., Rapotín
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 prokazatelného zjištění, že stánek není v 
provozu, bude nájemci účtováno nájemné v trojnásobné výši

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2015/12 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2011

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2011 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 
11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
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2016/12 Zpráva o činnosti IAK v roce 2011

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu a kontroly v roce 2011.

2017/12 Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk – demolice stávajícího objektu

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na demolici objektu hasičské zbrojnice v Dolní 

Temenici, Šumperk

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Otto Sedlář, Pavel Koutný, Lubomír Polášek, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Rudolf Krňávek, Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka 
Salcburgerová

- minimální seznam zájemců:
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024
Ferenc Karel-FKA, Finská 18, Šumperk, IČ 64110613

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2018/12 Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu – dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 05/2011 na zhotovení projektové dokumentace na 
akci „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu“ s Ing. Ladislavem Trčkou –
PROINK, Hornická 198, 788 32 Staré Město, na posunutí termínu a navýšení celkové ceny díla 
o 117.600,--Kč včetně DPH. 

Termín: 01.03.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2019/12 Podání žádosti o dotaci z programu MPO Efekt 2012

schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu MPO Efekt 2012 na rekonstrukci kotelny úřadovny 
Jesenická 31, Šumperk.

Termín: 28.02.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2020/12 Smetanovy sady – altán

ukládá
odboru RÚI zaslat dotaz České inspekci životního prostředí  ve věci možnosti hlavového řezu u 
lip v centrální aleji a v okolí altánu  Smetanových sadů v Šumperku.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2021/12 Žádost o věcný dar – SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk

doporučuje ZM
schválit dar - dřevo  na zhotovení venkovní učebny, materiál na lavičky a odpadkové koše 
v rámci projektu „Živá zahrada , Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3“, za podmínky 
předložení doplňujících údajů o projektu.

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2022/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – vzory smluv, zrušení 
usnesení RM č. 4989/10, 4990/10 a 4992/10

ruší
usnesení č. 4989/10, 4990/10 a 4992/10 ze dne 25.3.2010 z důvodu přijetí nových 
usnesení.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2023/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města – vzory smluv

schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu  města  Šumperka 

v souladu s Obecnými podmínkami pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu  
města Šumperka schválenými ZM usnesením č. 501/12 ze dne 26.01.2012 

2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  města  Šumperka na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů  v souladu  se  Specifickými 
podmínkami pro poskytování dotací z rozpočtu  města  Šumperka na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů schválenými ZM usnesením 
č. 501/12 ze dne 26.01.2012

3. vzor smlouvy  o  poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu  města  Šumperka  v souladu  se  
Specifickými podmínkami pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu  města  Šumperka 
schválenými ZM usnesením č. 501/12 ze dne 26.01.2012

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2024/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – žádost o prominutí zůstatku odvodu 
finančních prostředků

doporučuje ZM
za předpokladu uhrazení částky 30 tis. Kč z celkové dlužné  částky  ve výši 80 tis. Kč 
prominout organizaci Radovan Auer – what.ever!, statutární zástupce Radovan Auer, zůstatek 
dluhu ve výši 50 tis. Kč. 

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2025/12 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

bere na vědomí
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperku pro školní rok 
2012/2013 ve dnech 26.3.2012 a 27.3.2012.

2026/12 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

bere na vědomí
informaci o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2012 a v období 
vánočních svátků 2012.

2027/12 Projekt „Na pětce to žije“  v rámci grantové výzvy Nadace OKD „Sídliště žije“

souhlasí
s realizací projektu „Na pětce to žije“ v rámci grantové výzvy Nadace OKD „Sídliště žije“ na 
pozemcích areálu Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381 (parcely č. 3891, č. 
1893/1 a č. 1893/8 v k.ú.  Šumperk), uvedených ve smlouvě o výpůjčce č. Obch 68/07 ze 
dne 28.12.2007.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2028/12 Projekt „Hurá ke škole“ v rámci programu „Místo pod stromy 2012“

souhlasí
s realizací projektu „Hurá ke škole“ v rámci programu „Místo pod stromy“ Nadace Partnerství a 
Státního fondu životního prostředí na pozemku areálu Základní školy Šumperk, Vrchlického 
22, IČ 603339381 (parcela č. 1893/1 v k.ú. Šumperk), uvedeném ve smlouvě o výpůjčce č. 
Obch 68/07 ze dne 28.12.2007.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2029/12 Projekt „Hurá ke škole“ v rámci programu „Místo pod stromy 2012“

schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Šumperkem a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 
60339381, v projektu „Hurá ke škole“ v rámci programu „Místo pod stromy“ Nadace 
Partnerství a Státního fondu životního prostředí.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2030/12 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány

schvaluje
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací města Šumperka na rok 2012:
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v Kč
Odpisový plán:

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Celkem:

Hlavní
činnost:

Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk,
Dr.E.Beneše 1, IČ 00852295

PaedDr. 
Milan Tichý      317.528,00        313.528,00 3.945,00

Základní škola Šumperk, 
8. května 63, IČ 00852317

Mgr. 
Radovan Pavelka      496.708,00        490.463,92 6.244,08

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38, IČ 00852864

PaedDr. 
Hynek Pálka      565.828,00        562.749,00 3.079,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22, IČ 60339381

Mgr. 
Petr Málek      280.010,75        268.010,75 12.000,00

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21, IČ 00852287

Mgr. 
Viktor Verner      825.360,00        784.419,00 40.941,00

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, IČ 00852091

Mgr. 
Yvona Šimková        83.138,00       80.427,00 2.891,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25, IČ 60801085 Jarmila Palová 184.142,00        168.860,00 15.282,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČ 71011994 Pavlína Bošková        18.192,00         18.192,00 -
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám. Míru 20, IČ 00852082

PaedDr. 
Zdeněk Formánek        17.439,00         17.439,00 -

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3, IČ 00851400 Zdeňka Holubářová      578.475,10        521.566,00 56.909,10
Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6, IČ 65496604

Mgr. 
Zdeňka Daňková      92.217,00        92.217,00  -

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: ředitelé p.o.

2031/12 Příspěvkové organizace města Šumperka – skladba příspěvku od zřizovatele

schvaluje
skladbu příspěvku od zřizovatele příspěvkovým organizacím města Šumperka na rok 2012 dle 
předložených materiálů.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: ředitelé p.o.

2032/12 Vlajka pro Tibet

schvaluje
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského úřadu 
Šumperk (budova radnice – nám. Míru 1, Šumperk), dne 9. března 2012 a ponechat ji
vyvěšenou přes víkend do 12. března 2012.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2033/12 Výroční zpráva o činnostech MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2011

schvaluje
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2011 v souladu  
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož
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3034/12 Ceny města

doporučuje ZM
udělit v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2011:

Kategorie Kultura
Šumperský dětský sbor Motýli

Kategorie Sport
Jarmila Klimešová

Kategorie Významný počin v humanitární a sociální oblasti
Nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Šumperku

Kategorie Vzdělávání
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kategorie Podnikání
Pramet Tools, s.r.o., Šumperk, Ing. Petr Beneš, MBA

Kategorie architektura – novostavba
Neudělit cenu města v této kategorii

Kategorie architektura – rekonstrukce
Pekárna U císaře Josefa II.

Kategorie Životní prostředí a ekologie
Kolektiv pracovníků střediska ekologické výchovy Vily Doris

Kategorie Cena mladých
Teens jazzband Velké Losiny

Kategorie Přínos městu
František Čech

Zvláštní cenu města Šumperka za celoživotní přínos městu v oblasti sportu
Ludmila Švédová

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2035/12 Analýza turistické sezóny v Šumperku v roce 2011 

bere na vědomí
analýzu turistické sezóny v Šumperku v roce 2011.

2036/12 Ubytovací poplatky 

neschvaluje
znovuzavedení místního poplatku z ubytování.

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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2037/12 Analýza cestovního ruchu

ukládá 
starostovi města projednat v představenstvu spol. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 
analýzu cestovního ruchu.

Termín: 29.2.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2038/12 Propagační předměty

schvaluje
prodejní cenu propagačního předmětu:
- bavlněné tričko s logem města Šumperka …………. 150,- Kč

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2039/12 Propagační předměty

schvaluje
nákup následujících propagačních předmětů v roce 2012:

- oplatky Malá Vídeň (300 ks)
- deštník (200 ks)
- samolepky (1 000 ks)
- nafukovací balónky (2 000 ks)
- kuličkové pero (1 000 ks)
- papírová taška (1 000 ks)
- odznak (100 ks)
- trhací orientační mapy (5 000 ks)
- letáky turistických atraktivit města Šumperka (30 000 ks)
- turistické mapy Šumperka a okolí (1 000 ks)

Termín: 09.02.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2040/12 Zajištění provozování sběrného dvora, Příčná  23, Šumperk

schvaluje
jako dodavatele na zajištění provozování sběrného dvora, Příčná 23, Šumperk, pro období od 
1.6.2012 do 30.6.2017, firmu SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2041/12 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil

schvaluje
smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na textil apod. s firmou REVENGE, a.s., se sídlem 
Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, provozovna Dřevařská 1418/7, 680 01 
Boskovice, IČ 28101766.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož
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2042/12 Pracoviště elektronických občanských průkazů

schvaluje
zaslání Potvrzení závazného zájmu o poskytnutí nového pracoviště CDBP – pracoviště KS-EOP 
formou služby mandatáři zastupujícího dodavatele Státní tiskárnu cenin, státní podnik, 
společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., dle nabídky ze dne 5.12.2011 v ceně 
měsíčního paušálu 17.685,60 Kč včetně DPH po dobu 42 měsíců.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

2043/12 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
V. T. k bytu v ul. Temenické 2795/109, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných místností ve
3. nadzemním podlaží, a to za podmínek: 
- NS na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.6.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 1.3.2012 do 30.6.2012 ve výši 27,-- Kč/m2 

podlahové plochy bytu

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2044/12 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
Z. Ž. k bytu v ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti 2+kk obytných místností ve
2. nadzemním podlaží, a to za podmínek:
- NS na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.6.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 1.3.2012 do 30.6.2012 ve výši 37,--Kč/m2 

podlahové plochy bytu 
-

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2045/12 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
E. W. k bytu v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, o velikosti 2+1 obytných místností ve
3. nadzemním podlaží, a to za podmínek:
- NS na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.6.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 1.3.2012 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 

podlahové plochy bytu 
-

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2046/12 Byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení:
R. B. k bytu v ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, o velikosti 3+1 obytných místností ve
3. nadzemním podlaží, a to za podmínek:
- NS na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.6.2012
- stanovená výše měsíčního nájemného od 1.3.2012 do 30.6.2012 ve výši 27,--Kč/m2 

podlahové plochy bytu 

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2047/12 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2011

bere na vědomí
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2011.

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