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Spis. zn.:  22439/2012
Č.j.:  24320/2012

U S N E S E N Í

z 38. schůze rady města Šumperka ze dne 29.3.2012. 

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.

2147/12 Rozpočtová opatření č. II roku 2012 města Šumperka

schvaluje
rozpočtová opatření č. II roku 2012 města Šumperka:
příjmy ve výši 1.093 tis. Kč
výdaje ve výši    445 tis. Kč

příjmy celkem     461.101 tis. Kč
výdaje celkem     451.480 tis. Kč

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2148/12 Zpráva o inventarizaci majetku

bere na vědomí
- výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2011 a k 31.12.2011
- výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2011 a k 31.12.2011 užívaného 

příspěvkovými organizacemi

2149/12 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení:
1081/11, 1370/11, 1601/11, 1667/11, 1668/11, 1669/11, 1670/11, 1740/11, 
1753/11, 1770/11, 1801/11, 1803/11, 1806/11, 1807/11, 1808/11, 1890/12, 
1891/12, 1892/12, 1893/12, 1894/12, 1896/12, 1897/12, 1898/12, 1899/12, 
1900/12, 1901/12, 1902/12, 1903/12, 1904/12, 1905/12, 1906/12, 1907/12, 
1908/12, 1909/12, 1910/12, 1912/12, 1913/12, 1914/12, 1915/12, 1932/12, 
1933/12, 1935/12, 1936/12, 1937/12, 1938/12, 1939/12, 1941/12, 1942/12, 
1944/12, 1945/12, 1946/12, 1947/12, 1948/12, 1949/12, 1950/12, 1952/12, 
1953/12, 1954/12, 1957/12, 1958/12, 1962/12, 1963/12, 1964/12, 1965/12, 
1966/12, 1967/12, 1970/12, 1973/12, 1974/12, 1984/12, 1986/12, 1987/12, 
1988/12, 1989/12, 1991/12, 1992/12, 1993/12, 2000/12, 2007/12, 2008/12, 
2009/12, 2010/12, 2012/12, 2013/12, 2018/12, 2019/12, 2020/12, 2021/12, 
2022/12, 2023/12, 2024/12, 2027/12, 2028/12, 2029/12, 2030/12, 2031/12, 
2032/12, 2033/12, 2034/12, 2036/12, 2037/12, 2038/12, 2039/12, 2042/12, 
2043/12,  2044/12,   2045/12,  2046/12,  2048/12.
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2150/12 Kontrola usnesení 

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
1660/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1665/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1802/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1882/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1951/12 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1971/12 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich
1990/12 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová

2151/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1603/11

ruší
usnesení RM č. 1603/11 ke smlouvě o nájmu části p.p.č. 605/1 v k.ú. Šumperk  a části p.p.č. 
523/2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem umístění automatů na odprodej hřbitovních svící. 

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2152/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1972/12

ruší
usnesení RM č. 1972/12 k pronájmu části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace nájemci R. S. 

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2153/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTÉM, s.r.o.,  Šumperk – 3. etapa, úsek B, D,     
H, Z“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 3. etapa, úsek B,D,H,Z“, spočívajícího
v právu uložení a správy multifunkční telekomunikační sítě přes pozemky p.č. 2044/1, 445, 
419/1, 390/1, 2227/2, 2224/3, 3023/1, 312/1, 2239/1, 2035/1 v k.ú. Šumperk – úsek B, 
p.č. 25/3, 2035/2, 2035/4 v k.ú. Šumperk – úsek D, p.č. 11/8, 2159/5 v k.ú. Šumperk a p.č. 
626, 564/15, 564/14, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 620/2, 620/6 v k.ú. Dolní Temenice 
– úsek H, p.č. 2035/2, st. 1785 v k.ú. Šumperk – úsek Z, v předpokládané celkové délce 
1548 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 25382292.
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Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovým opatřením 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011 v částce 110,--Kč/bm jednoho vedení ve III.–IV. zóně a v částce 180,--Kč/bm 
jednoho vedení v I.–II. zóně vedení včetně platné sazby DPH, 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 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene, tj. v částce 230.410,--
Kč včetně platné sazby 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 31.10.2014

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do 30.4.2014

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2154/12 MJP – stanovení nájemného z pozemků pro rok 2012 

schvaluje
nájemné z pozemků pro rok 2012 ve stejných sazbách pro jednotlivé účely užívání jako v roce 
2011:
1. pozemky k podnikatelským účelům              
    I.   zóna  550,--Kč/m2/rok 
    II.  zóna 275,--Kč/m2/rok
    III. zóna 110,--Kč/m2/rok
    IV. zóna            55,--Kč/m2/rok

2. pozemky k zahrádkářským účelům            
    v zahrádkářské kolonii     2,--Kč/m2/rok                                       
    individuálně pronajaté     2,--Kč/m2/rok                                      

3. pozemky u obytných domů                                                                   
    oplocené zahrady     2,--Kč/m2/rok                                         
    vymezený užitný prostor k domu (sušáky, přístupy, klepače)     1,--Kč/m2/rok
    volná zelená plocha u domu     1,--Kč/k celku/rok       

4. pozemky pod stavbami 
    v zahrádkářské kolonii     5,--Kč/m2/rok
    pod garážemi          20,--Kč/m2/rok
       + 50,--Kč roční poplatek z přístupových ploch
    pod ostatními stavbami    20,--Kč/m2/rok
                                                                                

5.  pozemky pod obytnými domy  20,--Kč/m2/rok
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6.  pozemky pro účely umístění reklamy, inzertní skříňky
     výměra plochy reklamy, inz. skříňky do 1,5 m2 včetně   1.000,--Kč/rok   
     výměra plochy reklamy, inz. skříňky nad 1,5 m2            3.000,--Kč/m2/rok       

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová                     

2155/12 MJP – stanovení nájemného z pozemků pro rok 2013  a dále

schvaluje
nájemné z pozemků pro rok 2013 a dále:

pozemek dle účelu využití sazba nájemného (úplata za užití práva)

Pozemky sloužící k podnikání dle zón:
I.    550,--Kč/m2/rok

  II.   275,--Kč/m2/rok
  III.  110,--Kč/m2/rok
    IV.    55,--Kč/m2/rok 

Pozemky využívané jako 5,--Kč/m2/rok
zahrady a zázemí k RD min. 100,--Kč/rok
a obytným domům

Pozemky sloužící k individuálnímu 5,--Kč/m2/rok
využití min. 100,--Kč/rok

Veřejně přístupná zelená plocha 1,--Kč/celek/rok
pronajatá jako zázemí k vymezeným
bytovým domům ul.:  
Javoříčko, Reissova, Denisova,
U sanatoria, Blanická, Jesenická

Pozemky  v zahrádkářské kolonii 3,--Kč/m2/rok 
          10,--Kč/m2/rok za pozemek pod stavbou

Pozemky  pod obytnými domy         100,--Kč/m2/rok
        200,--Kč/m2/rok (od 1.1.2014)

Pozemky  pod garážemi            30,--Kč/m2/rok

Pozemky pod ostatními stavbami             30,--Kč/m2/rok
           min. 100,--Kč/rok

Pozemky pro účely zajištění vjezdu          100,--Kč/rok
a příjezdu
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Pozemky  pro zemědělskou výrobu 1 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských 
pozemků pro daná katastrální území dle
vyhlášky ČR - Ministerstva zemědělství, kterou 
se stanoví seznam katastrálních území 
s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských 
pozemků pro daný rok

Pozemky pro umístění reklamního, 3.000,--Kč/m2/rok pro reklamní zařízení, pro 
informačního a orientačního zařízení, oboustranné zařízení tuto částku vynásobit
vývěsní skříňky koeficientem 0,85

1.000,--Kč/1 ks/rok pro směrové cedule o ploše 
do 0,5 m2

1.000,--Kč/1 ks/rok pro vývěsní  skříňku pro 
nekomerční subjekt
4.000,--Kč/m2/rok pro výv. skříňku o ploše do   
1 m2 pro komerční subjekt  + 1.000,--Kč za 
každý další i započatý 1 m2

Pozemky pronajaté pro ostatní účely stanoví RM individuálně

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

  

2156/12 MJP – žádost o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 191/1, 
191/2, 195/2, 195/3 v k.ú. Dolní Temenice  

schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod vlastnického práva k těmto pozemkům:
pozemky v k.ú. Dolní Temenice – pozemkové parcely č. 191/1, 191/2, 195/2, 195/3 

to vše včetně všech součástí a příslušenství:
z vlastnictví České republiky – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem  Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem  nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2157/12 MJP – výpověď z nájemní smlouvy MP 10/99/Pro/Vr, nájemce R. J.,  or. pozemky 
pod domem a u domu Vančurova 1 

schvaluje
výpověď z nájemní smlouvy MP 10/99/Pro/Vr ze dne 18.1.1999, jejímž předmětem pronájmu 
je část st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk za účelem vymezeného pozemku u domu Vančurova 314/1, 
Šumperk. Nájemcem ze smlouvy je R. J.,  bytem  Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena 
do 3 měsíců ode dne obdržení výpovědi.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2158/12 MJP – výpověď z nájemní smlouvy MP 11/99/Pro/Vr, nájemce R. J.,  or. pozemky 
pod domem a u domu Vančurova 1 

schvaluje
výpověď z nájemní smlouvy MP 11/99/Pro/Vr ze dne 18.1.1999, jejímž předmětem pronájmu 
je část st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk za účelem – pozemek pod domem Vančurova 314/1, 
Šumperk. Nájemcem ze smlouvy je R. J.,  bytem  Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena 
do 3 měsíců ode dne obdržení výpovědi.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2159/12 MJP – výpověď z nájemní smlouvy MP 200/96/Pro/Vr, nájemce R. J.,  or. pozemky 
pod domem a u domu Vančurova 1 

schvaluje
výpověď z nájemní smlouvy MP 200/96/Pro/Vr ze dne 2.9.1996, jejímž předmětem pronájmu 
je část st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk za účelem zahrádkářského využití. Nájemcem ze smlouvy je 
R. J.,  bytem Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena do 3 měsíců ode dne obdržení 
výpovědi.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2160/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná, 
mezi kolejemi a „betonárkou“

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1713/1 o výměře cca 610 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- kupní cena: 450,--Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků 
- kupující je povinen,  do doby ukončení pronájmu části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk, strpět 

právo užívat části pozemků v souladu s nájemní smlouvou MP 36/2005//Pro/Vr a MP 
35/2005/Pro/Vr

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

Termín: 05.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2161/12 MJP – výpověď z nájemní smlouvy MP 36/2005/Pro/Vr, or. lokalita ul. Příčná, mezi 
kolejemi a „betonárkou“

schvaluje
výpověď z nájemní smlouvy MP 36/2005/Pro/Vr ze dne 20.10.2005, jejímž předmětem 
pronájmu je část p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk za účelem uložení střešní krytiny. Nájemcem ze 
smlouvy je D. K.,  bytem  Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena do 3 měsíců ode dne 
obdržení výpovědi, pozemek bude nájemcem vyklizen a předán pronajímateli, tj. městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2162/12 MJP – dohoda  k ukončení nájemní smlouvy MP 35/2005/Pro/Vr, or. lokalita ul. 
Příčná, mezi kolejemi a „betonárkou“

schvaluje
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy  MP 35/2005/Pro/Vr ze dne 20.10.2005, jejímž 
předmětem pronájmu je část p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk za účelem zahrádkářského využití. 
Nájemcem ze smlouvy je I. D.,  bytem  Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena  k datu 
30.6.2012 za podmínky vyklizení a předání pronajaté části pozemku  pronajímateli, tj. městu 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. Pokud nebude dohoda k 
ukončení podepsána k datu 20.4.2012 bude podána výpověď z nájemní smlouvy s povinností 
doplatku nájemného za období roku 2011, 2010 a 2009 ve výši 1.680,--Kč z důvodu změny 
účelu užívání ze zahrádkářského využití na uložení střešní krytiny, kde sazba nájemného  pro 
tento účel je stanovena na 10,--Kč/m2/rok.   

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2163/12 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 4985/1, nově p.p.č. 3230 v k.ú. Šumperk, or. areál 
společnosti TSR Czech Republic s.r.o., vedle objektu ve vlastnictví COOPU

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 4985/1, nově p.p.č. 3230 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 450,--Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví 
- vlastnické právo bude převedeno po zápisu  v katastru - ohlášení změny údajů o stavbě na 

st.p.č. 4985/1, nově p.p.č. 3230 v k.ú. Šumperk
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí

Termín: 05.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2164/12 MJP – budoucí  prodej st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Janošíkova 
9, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.1.2012 do 18.1.2012 dle usnesení rady města 1870/11 ze dne 30.12.2011, schválit 
budoucí prodej  st.p.č. 1202/2 o výměře 715 m2 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 a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, dále bude 
kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců 

- budoucí kupující:  M. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000, P. a V. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 979/10000, M. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 
676/10000, M. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1030/10000, L. K.,  spoluvlastnický 
podíl o velikosti 448/10000, H. a L. M.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000, J. a 
Z. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 721/10000, J. a  J. M., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 657/10000, J. N.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000k, V. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 739/10000, M. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 
577/10000, všichni bytem  Šumperk, M. B.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 448/10000, 
bytem Brno, Veveří, PSČ 602 00, A. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/10000, bytem  
Šumperk a M. R.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 769/10000, bytem Rokycany, Nové 
Město PSČ 337 01

- budoucí kupující se zavazují, že do 30.11.2012 provedou výhradně na své náklady opravu 
oplocení

- pokud bude oprava oplocení provedena ve stanoveném termínu, bude  budoucím 
prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 35.750,--Kč, která bude sjednána 
dodatkem ke smlouvě, po dokončených stavebních úprav stávajícího oplocení

- v případě uzavření smluv   za účelem zřízení věcných břemen vjezdu a přístupu přes st.p.č. 
1202/2 ke garážím na st.p.č. 4998 a st.p.č. 4999 v k.ú. Šumperk, poskytne budoucí 
prodávající budoucím kupujícím, ve výši úhrady za zřízení věcného břemene, bez DPH,  
slevu z kupní ceny

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu  smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 
31.12.2013  

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

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

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2165/12 MJP – stanovení kupních cen pozemků pro rok 2012 a 2013

doporučuje ZM
schválit pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2012  do 31.12.2013, s platností 
od 26.4 2012, takto:
k.ú. Šumperk: 
- pod obytnými domy 1.869,--Kč/m2
- pod garážemi 1.725,--Kč/m2, platí pro zastavěný pozemek s tím, že u 

nezastavěné části pozemku bude kupní cena stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící 
se stavbou jeden funkční celek

- zahrady u obytných domů     300,--Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné 
části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru 
  

k.ú. Horní a Dolní Temenice: 
- pod obytnými domy 1.323,--Kč/m2
- pod garážemi 1.221,--Kč/m2
- zahrady u obytných domů     300,--Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné

části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru 

V případě splátkování kupní ceny  se stanovuje maximální doba splátek 12 měsíců.
Takto stanovené kupní ceny platí do 31.12.2012.

Od 1.1.2013  zůstávají kupní ceny pozemků pod stavbami  a zahrady  v k.ú.  Horní  Temenice 
a Dolní Temenice stejné jako v roce 2012. U zahrad v k.ú. Šumperk se schvaluje kupní cena 
400,--Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné části pozemku stavbou, která není 
zapsána v katastru. V případě splátkování  kupní ceny se stanovuje  maximální doba splátek  
18 měsíců. 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2166/12 MJP – dohoda k ukončení nájemní smlouvy MP/0030/2011/Vr,  manželé A. a E. V., 
nová výstavba polyfunkčního domu naproti Lidlu

schvaluje
ukončit  k datu podpisu dohody  nájemní vztah k p.p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801 vše v k.ú. 
Šumperk, sjednaný nájemní smlouvou MP/0030/2011/Vr ze dne 9.12.2011, kde 
pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ  00303461 a A. 
V. a E. Č. V. , první bytem Šumperk, druhá bytem Praha 9-Střížkov, PSČ 190 00, jako 
pronajímateli s tím, že povinnost úhrady nájemného je stanovena za měsíc leden roku 2012, 
tj. 1.848,--Kč.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2167/12 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 2663/15 v domě na ulici Zahradní 15 
formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2663/15 o velikosti 2+1, výměře 
55,92 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na společných částech domu č.p. 
2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na st.p.č. 509
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice  (or. ozn. Zahradní 15) ve veřejném výběrovém řízení. 
Jde o byt bez nájemního vztahu.
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 273.750,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický symbol 22, a to nejpozději 3 
pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ 
se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce 
uhrazena.

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1000,--Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 
lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena nebude. 

- nabízené prostory jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání a 
jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně

- možnost prohlídky bytu dne 16.4.2012  v 16.00 hod 
- termín konání VVŘ -  18.4.2012 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 

radnice), nám. Míru 1, Šumperk
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.  

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2168/12 MJP - prodej pozemku 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: 10,--Kč/m2

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 13.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2169/12 MJP – pronájem části p.p.č. 2047/9 v k.ú. Šumperk. or. u vjezdu do Uhelných skladů

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města 2080/12 ze dne 1.3.2012, pronájem části
p.p.č. 2047/9 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků před daným areálem
- nájemce: LIKAMA, s.r.o., se sídlem Žerotínova 923/43, Šumperk, IČ 48399175,
- nájemné: 55,--Kč/m2/rok + DPH v platné výši
- doba nájmu: neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2170/12 MJP -  pronájem p.p.č. 131/2  a části p.p.č. 145/3 v k.ú. Šumperk, or. vedle areálu 
České spořitelny, a.s.

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města 2082/12 ze dne 1.3.2012, pronájem p.p.č. 
131/2 o výměře 242 m2 a části p.p.č. 145/3 o výměře cca 155 m2 vše v k. ú. Šumperk za 
těchto podmínek:
- účel nájmu:  parkování vozidel včetně vjezdu
- nájemce: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 

45244782
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok + DPH v platné výši
- doba nájmu: neurčitá s 2 měsíční výpovědní lhůtou

Termín 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2171/12 MJP – pronájem části p.p.č. 135/11 v k.ú. Šumperk, or. parkoviště vedle restaurace 
ARTE

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města 2084/12 ze dne 1.3.2012, pronájem části
p.p.č. 135/11 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků u daného areálu
- nájemce: Milan Hroch, bytem Za školou 833, Bludov, PSČ 789 61, IČ 60970456
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok + DPH v platné výši
- doba nájmu: neurčitá s 2 měsíční výpovědní lhůtou

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2172/12 MJP – pronájem části p.p.č. 2076/3 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Nemocniční, vedle 
parku Smetanovy sady

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města 2086/12 ze dne 1.3.2012, pronájem části
p.p.č. 2076/3 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:
- účel nájmu: parkovací plocha pro zákazníky provozovny sklenářství 
- nájemce: ABERLE s.r.o., se sídlem Nemocniční 1056/8A, Šumperk, IČ 25819721
- nájemné: 8.000,--Kč/rok + DPH v platné výši
- doba nájmu: neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2173/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 1677/11 a 1762/11, pronájem pozemků

ruší
usnesení RM č. 1677/11 ze dne 10. 11. 2011 a usnesení RM č. 1762/11 ze dne 
1. 12. 2011, kterým byl schválen pronájem pozemků za účelem realizace přestavby okružní 
křižovatky při PZ II na ul. Jesenické  na dobu určitou do 31. 12. 2013,  z důvodu posunutí 
termínu výstavby plánovaného obchodního centra Baumax Šumperk na léta 2014-2015.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2174/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. BORN, spol. s r.o.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0021/2007 ze dne 30.3.2007, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009, kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo
část p.p.č. 390 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk nájemci spol. BORN spol. s r.o., se sídlem 
Resslova 250/15, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 49359355, za účelem umístění otočných hodin 
s reklamní plochou.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2175/12 MJP – dohoda o  ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. BORN, spol. s r.o.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0012/2010 ze dne 4.6.2010, 
kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo část p.p.č. 227 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk nájemci spol. BORN spol. s r.o., se sídlem Resslova 250/15, Olomouc, PSČ 779 00, 
IČ 49359355, za účelem umístění otočných hodin s reklamní plochou.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2176/12 MJP – smlouva o užití práva umístit otočné hodiny s reklamní plochou, or. Husovo 
náměstí a nám. Republiky

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit 1 ks otočných hodin s reklamní plochou na části p.p.č. 
390/1 v k.ú. Šumperk (or. Husovo náměstí) a 1 ks otočných hodin s reklamní plochou na části 
p.p.č. 227/9 v k.ú. Šumperk (or. nám. Republiky).

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva: BORN spol. s r.o., se sídlem Resslova 250/15, Olomouc, PSČ 779 00, 

IČ 49359355
Úplata za užití práva: dohodou 2.000,--Kč + DPH v platné výši/1 stanoviště hodin/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 

1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: úhrada elektrické energie na provoz hodin nákladem uživatele,
uživatel je povinen odstranit vzniklé poruchy hodin nejpozději do 7 dnů 
po obdržení výzvy, po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit 
zařízení na vlastní náklady

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2177/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. Kaufland Česká 
republika, v.o.s.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0313/1999 ze dne 5.1.2000, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008, kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo
část p.p.č. 1960/1 o výměře 5 m2, část p.p.č. 2144/1 o výměře 5 m2 a část st.p.č. 725/1 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk nájemci spol. Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Pod 
Višňovkou 25, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 25110161, za účelem umístění 3 ks informačních 
tabulí OC Kaufland.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2178/12 MJP – smlouva o užití práva  umístit 3 ks informačních tabulí OC Kaufland

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit  3 ks informačních tabulí OC Kaufland, 1 ks o ploše 3 m2  
na části st.p.č. 725/1 v k.ú. Šumperk (or. při příjezdu k OC z ul. Vítězné), 1 ks o ploše 1,5 m2

na části p.p.č. 1961/7 v k.ú. Šumperk (or. při přístupovém schodišti k OC z ul. Vítězné), 1 ks o 
ploše 1,5 m2 na části p.p.č. 1959/2 v k.ú. Šumperk (or. při příjezdu k OC z ul. Reissovy).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Uživatel práva: Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 25110161

Úplata za užití práva: dle platných sazeb
1.000,--Kč + DPH v platné výši/1 tabule o ploše 1,5 m2/rok
3.000,--Kč + DPH v platné výši/m2/rok/ pro tabuli o ploše 3 m2

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
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Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 
1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit zařízení na vlastní 
náklady

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2179/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti s Ing.  Daliborem 
Matějíčkem

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0026/2006 ze dne 25.7.2006, 
kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo část p.p.č. 1961/1 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk nájemci Ing. Daliboru Matějíčkovi, se sídlem Vančurova 735/11, Šumperk, IČ 
16637879, za účelem umístění reklamní tabule.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2180/12 MJP – smlouva o užití práva umístit reklamní tabuli, or. u parkoviště OC Kaufland

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit  reklamní tabuli s plánem města Šumperka a jeho okolí o 
ploše 2,25 m2 na části p.p.č. 1961/1 v k.ú. Šumperk (or. u parkoviště OC Kaufland při ul. 
Vítězné).

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva: Ing. Dalibor Matějíček, se sídlem Vančurova 735/11, Šumperk, IČ 

16637879
Úplata za užití práva: dohodou 1.400,--Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 

1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit zařízení na vlastní 
náklady 

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2181/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti se spol. VISIA REKLAMA, 
s.r.o.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0179/1996 ze dne 2.8.1996, 
kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo část p.p.č. 1273/10 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Šumperk nájemci spol. „V I S I A REKLAMA s.r.o.“, se sídlem Prosluněná 560/11, Praha 5, IČ 
63675251, za účelem umístění 1 ks městských hodin.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2182/12 MJP – uzavření smlouvy o užití práva umístit městské hodiny, or. areál nádraží ČSAD 
při ul. Jesenické

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit městské hodiny na části p.p.č. 1273/10 v k.ú. Šumperk 
(or. areál nádraží ČSAD při ul. Jesenické).

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva: „V I S I A REKLAMA s.r.o.“, se sídlem Prosluněná 560/11, Praha 5, PSČ 

150 00, IČ 63675251
Úplata za užití práva: dohodou 2.000,--Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 

1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: úhrada elektrické energie na provoz hodin nákladem uživatele,
uživatel je povinen odstranit vzniklé poruchy hodin nejpozději do 7 dnů 
po obdržení výzvy,po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit 
zařízení na vlastní náklady

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2183/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti s J. B. 

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0209/1996 ze dne 22.1.1997, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.3.2000, kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo 
část p.p.č. 1273/10 o výměře 2 m2 v k.ú. Šumperk nájemci J. B.,  bytem  Loštice, PSČ 789 83, 
za účelem umístění inzertní skříňky.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2184/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu  nemovitosti se spol. DELTA  REAL –
realitní kancelář, s.r.o.

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0020/2011 ze dne 19.10.2011, 
kterou město Šumperk jako pronajímatel pronajalo část p.p.č. 1405/1 o výměře 1,5 m2, část 
p.p.č. 231/3 o výměře 1,5 m2 a část  p.p.č. 390/1 o výměře 1,5 m2 v k.ú. Šumperk nájemci 
spol. DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 236/15, Šumperk, IČ 
25871706, za účelem umístění 3 ks inzertních skříněk.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2185/12 MJP – smlouva o užití práva umístit 4 ks vývěsních skříněk, or. areál nádraží ČSAD,    
u supermarketu Hruška při ul. Čsl. armády, nám. Republiky a Husovo náměstí

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit  4 ks inzertních skříněk o ploše 1,5 m2, 1 ks na části 
p.p.č. 1405/1 (or. při  ul. Čsl. armády), 1 ks na části p.p.č. 231/3 (or. nám. Republiky), 1 ks na 
části p.p.č. 390/1 (or. Husovo nám.) a 1 ks na části 1273/10 (or. areál nádraží ČSAD) v k.ú. 
Šumperk.

Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva: DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 236/15, 

Šumperk, IČ 25871706 
Úplata za užití práva: dle platných sazeb 1.000,--Kč + DPH v platné výši/1 skříňka/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 

1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit skříňky na vlastní 
náklady

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2186/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 1318/11 ze dne 15.08.2011

ruší 
usnesení RM č. 1318/11 ze dne 15.8.2011 ve věci zveřejnění záměru města pronajmout část 
p.p.č. 605/1 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Šumperk a část p.p.č. 523/2 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice pro účely umístění automatů na hřbitovní svíce.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2187/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 1603/11 ze dne 20.10.2011

ruší
usnesení RM č. 1603/11 ze dne 20.10.2011 ve věci pronájmu části p.p.č. 605/1 o výměře 
0,5 m2 v k.ú. Šumperk a části p.p.č. 523/2 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Dolní Temenice pro účely 
umístění automatů na hřbitovní svíce.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2188/12 MJP – smlouva o užití práva umístit automat na hřbitovní svíce, or. areál hřbitova 
v Temenici

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit automat na hřbitovní svíce na části p.p.č. 523/2 v k.ú. 
Dolní Temenice (or. hřbitov v Temenici).

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva: ADIE s.r.o., se sídlem nám. E. Husserla 16, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 

60703873
Úplata za užití práva: dohodou 50,--Kč + DPH v platné výši/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, uznání užití práva od 

1.1.2012, ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí
jedné z nich s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Podmínky: automat bude obsluhován (doplňován) přímo majitelem automatu nebo 
provozovatelem pohřebiště s povinností pro majitele automatu oznámit 
jméno osoby, která bude automat obsluhovat, uživatel je povinen
zajistit funkčnost automatu, vzniklé závady je povinen odstranit 
nejpozději do 7 dnů po obdržení výzvy, po ukončení smlouvy je uživatel 
povinen odstranit zařízení na vlastní náklady

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2189/12 MJP – správa majetku – plán oprav na rok 2012

schvaluje
plán oprav a údržby nemovitostí v majetku Města Šumperka pro rok 2012 dle předloženého 
materiálu.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2190/12 MJP – bezúplatný převod části p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice, pozemek pod  stavbou 
silnice III. třídy

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města 2089/12 ze dne 1.3.2012 schválit 
bezúplatný převod části p.p.č. 588/1 o výměře cca 1 000 m2  v k.ú. Hraběšice,  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: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2191/12 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 879/2 v k.ú. Dolní Temenice, or. pozemek u 
bývalé čerpací stanice LPG směrem na Bratrušov

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemek p. č. 879/2 o výměře 597 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice za těchto podmínek:
- účel prodeje:  rozšíření areálu sousedního vlastníka
- kupní cena: 11,--Kč/m2

-     kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 13.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2192/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít  nájemní smlouvu mezi Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. L.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 3 o velikosti  1+2 obytných místností ve 2. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku, a to za   
podmínek:  
-  doba určitá  od  1.4.2012  do 30.6.2012
-  nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2193/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 3 na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku J. P. , podle  § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2194/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0004/2010 uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. O.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 7  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1.6.2012  do  
31.5.2013. 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2195/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0004/2011 uzavřené dne 18. 4. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. B.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 10  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1.5.2012  do  
30.4.2013.  

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2196/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0005/2011 uzavřené dne 22. 4. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. a  J.  N., bytem, Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 2 v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1.5.2012  do   
30.4.2013.  

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2197/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0003/2010 uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. R., bytem Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1.6.2012  do   
31.5.2013. 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2198/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0001/2009 uzavřené dne 27. 4. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a Z. Š., bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1.5.2012  do   
30.4.2013. 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2199/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0005/2010 uzavřené dne 16. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. V.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 18 v domě  na ulici Zahradní 2707/35  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od 1.6.2012  do   31.5.2013. 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2200/12 MJP – výpůjčka stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a pozemků pod 
stavbou fotbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města č. 2107/12 ze dne 1.3.2012 prodloužení 
výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Tyršova stadionu včetně 
pozemků pod stavbou p.č. 1257/125 a p.č. 1257/146, oba v k.ú. Šumperk, obec Šumperk 
včetně všech součástí a příslušenství za těchto podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
- vypůjčitel: Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK občanské sdružení, IČ 26999501, se sídlem 

Šumperk, Evaldova 3, PSČ 787 01
- účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených tréninkových 

aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev
- doba výpůjčky: určitá s účinností od 1.1.2016 do 31.12.2022

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2201/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Šumperk-ul. Bohdíkovská, přípojka 
NNk pro novostavbu RD na p.p.č. 229/1 v k.ú. Horní Temenice“, lokalita naproti 
hospody „U Hniličků“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku ZE p.č. 1327 (původ PK) v k.ú. Horní Temenice zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu, spočívající v rekonstrukci stávající 
přípojky venkovního kabelového vedení NN pro účely napojení novostavby RD na pozemku p.č. 
229/1 v k.ú. Horní Temenice.
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 PMŠ a.s. a odborem RÚI
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.4.2014

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2202/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „REKO NTL MS Šumperk – ul. Jesenická“, úsek mezi křižovatkami s ul. 
Rooseveltovou a Banskobystrickou a úsek mezi křižovatkami s ul. M.R. Štefánika a 
Palackého

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2047/33, 
2047/10, 2110/6, 2254/7 a 2254/13 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 24
bm, v rámci stavby „REKO NTL MS Šumperk – ul. Jesenická“.
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:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovým opatřením 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011 v částce 110,--Kč/bm jednoho vedení ve III.–IV. zóně včetně platné sazby DPH,
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 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 2.640,--Kč 
včetně platné sazby 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 31.10.2014

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník stavbou dotčených 
pozemků p.č. 2047/7, 2047/10, 2047/11, 2047/32, 2047/33, 2047/34, 2110/3, 
2110/6, 2110/7, 2254/7, 2254/13 a 1420/31 v k.ú. Šumperk, současně zřizuje pro 
budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích příslušnou stavbu v rozsahu a 
stavebně–technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu 
nejpozději do 30.4.2014

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2203/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 70 m2 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 zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – Music Machine, Hlavní třída 10, Šumperk – předzahrádka typ 1. 

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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2204/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 77 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 
dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – bar Vana, Hlavní třída 14, Šumperk – předzahrádka typ 1.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2205/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace na tomto pozemku 
o velikosti 14 m2 nájemci Marii Slabé, nám. Jana Zajíce 14, Šumperk, IČ 42051673 za 
podmínek dle usnesení RM č. 567/11 ze dne 17.3.2011 na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
venkovní předzahrádky k provozovně – Rychlé občerstvení Krátká 3 – předzahrádka typ 1.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2206/12 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby

bere na vědomí
- zprávu o průběhu jarního úklidu veřejných ploch a komunikací a zajištění péče o zeleň
- zprávu o plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od října 2011 do března 

2012

2207/12 Jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

ukládá
vedoucí  odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2012 část přebytku  ve výši 
200 tis. Kč z vyúčtování výdajů na zimní údržbu komunikací. 

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2208/12 Větrání  kuchyně ZŠ Šumavská 21

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem akce 
„Větrání kuchyně ZŠ Šumavská 21“ firmu Jiří Kouřil, Dolany 77, IČ 48386740. Nabídková 
cena je 656.175,64 Kč včetně DPH.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2209/12 Veřejná zakázka malého rozsahu „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, 
Šumperk – demolice stávajícího objektu“

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 
demolice „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk - demolice stávajícího objektu“ 
firmu  DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00  Ostrava -  Vítkovice, IČ 00575381. Nabídková cena činí  
461.332,--Kč včetně DPH.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2210/12 Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného biologicky rozložitelného a 
objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných 
složek komunálního odpadu pro město Šumperk

schvaluje
jako dodavatele zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky 
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a 
nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk pro období od 1.7.2012 do 
30.6.2017 firmu SITA CZ, a.s., IČ 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2, 
Vinohrady, PSČ 120 00.

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2211/12 Podnět pana Průši ve věci „Energetického dokumentu“

bere na vědomí
zprávu energetické komise jako podkladový materiál ve věci dopisu pana L. Průši a ukládá 
tajemníkovi MěÚ žadateli na dopis odpovědět.

Termín: 06.04.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2212/12 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2011

bere na vědomí 
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2011. 

2213/12 Opatření č.  4/2012, Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytech zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka

schvaluje
Opatření č.  4/2012, Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytech 
zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová
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2214/12 Sociální situace ve městě v roce 2011

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2011 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

2215/12 Pravidla pro hlasování a udělování Cen města Šumperka

doporučuje ZM
schválit pravidla pro hlasování a udělování Cen města Šumperka.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2216/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka na nástěnnou mapu Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a okolí 
společností P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2217/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro organizace: Armáda spásy Šumperk, Vila Doris, Divadlo 
Šumperk, Městská knihovna Šumperk, Kruh přátel Šumperského dětského sboru, Základní 
umělecká škola Šumperk na dobu neurčitou.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2218/12 Výjimka z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství pro:
Okresní Agrární komoru Šumperk, Nemocniční 53, Šumperk, IČ 47673796
06.04. (pátek), 04.05. (pátek), 01. a 02.06. (pátek a sobota), 06.07. (pátek), 03.08. (pátek), 
07.09. (pátek), 05.10. (pátek) a 02.11. (pátek) – Farmářské trhy – Hlavní třída, v prostoru od 
OD Jednota k hotelu Grand, 8:00 – 16:00 hod.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2219/12 Propagační předměty

schvaluje
cenu propagačních předmětů:
- oplatky Malá Vídeň 30,--Kč
- samolepka malá „Šumperk – Živá brána Jeseníků“   2,--Kč
- samolepka velká „Šumperk – Živá brána Jeseníků“   2,--Kč

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2220/12 Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (kniha Historie šumperského sportu)

schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 16/2009, uzavřené dne 30.7.2009 mezi městem 
Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1,  Šumperk a zhotovitelem JANDA DESIGN, 
Mgr. art. Jiří Janda, Polská 8, Šumperk, IČ 48437384. Předmětem dodatku je změna 
harmonogramu provedení díla a úhrada víceprací. 

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2221/12 Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (kniha Historie šumperského sportu)

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2012 částku 52.337,--Kč 
včetně 14 % DPH do rozpočtu odboru ŠKV na vícepráce spojené s vydáním knihy Historie 
šumperského sportu.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2222/12 Stanovení neinvestičních nákladů na žáka v šumperských ZŠ a na dítě
v šumperských MŠ

schvaluje
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka v šumperských základních školách a na dítě 
v šumperských mateřských školách za rok 2011 takto:

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 6.913,--Kč
Základní škola Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317 5.766,--Kč
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 9007852864           10.626,--Kč
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381 8.824,--Kč
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287 5.380,--Kč
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o., IČ 71011994 9.176,--Kč
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o., IČ 60801085 8.825,--Kč
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o., IČ 00852091 9.389,--Kč 

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2223/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce:     Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – Temenice, se sídlem Dolnomlýnská 3, 
Šumperk, IČ 49561375

Zastoupený:  starostou Ing. Pavlem Sieratowskim
Účel použití:  na činnost  
Výše částky: 20.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2012
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2013

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2224/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce:  Sdružení přátel folkloru Severní Hané, se sídlem Růžová 458, 789 69 
Postřelmov, IČ 60801158

Zastoupený:  předsedou  Miroslavem Drtilem
Účel použití:  na činnost
Výše částky: 9.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2012
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2013

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2225/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce:  Ing. Igor Kotzmann,  J. z Poděbrad 75, Šumperk  
Účel použití:  na dopravu na MS juniorů ve sjezdovém lyžování v italském Roccarasu pro 

svěřence Adama Kotzmanna
Výše částky: 5.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2012
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2013

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2226/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:

Příjemce:  ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedickou Schola-Viva, 
o.p.s., se sídlem Erbenova 16, Šumperk, IČ 25827707

Zastoupený: ředitelem Mgr. Vladimírem Bicanem
Účel použití:  na technické zajištění oslav 20. výročí školy
Výše částky: 25.000,--Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:  do 31.12.2012
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2013

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2227/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a sloučení 
volnočasových aktivit ve městě Šumperku do jednoho právního subjektu

doporučuje ZM
schválit způsob provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov, které bude začleněno jako 
odloučené pracoviště do příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem je město Šumperk, 
s účinností od 1.1.2013. 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2228/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a sloučení 
volnočasových aktivit ve městě Šumperku do jednoho právního subjektu

doporučuje ZM
schválit předložený návrh sloučení volnočasových aktivit DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 
40/20, Šumperk, IČ 00852082 a DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 
Šumperk, IČ 00851507, do jednoho právního subjektu – příspěvkové organizace zřízené 
městem Šumperkem.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2229/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a sloučení 
volnočasových aktivit ve městě Šumperku do jednoho právního subjektu

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o převzetí činností DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 
Šumperk, IČ 00851507, od Olomouckého kraje, včetně zaměstnanců, s účinností od 
1.1.2013.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2230/12 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření 

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2011.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2011 (v Kč)

Hospodářský výsledek
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem: Hlavní činnost:
Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 76 047,46 -33 211,04 109 258,50

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 20 332,03 -9 005,82 29 337,85

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 25 765,02 - 93 540,95 119 305,97

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 61 149,98 27 904,12 33 245,86

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Verner Viktor 208 112,92 57 680,68 150 432,24

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková 1 144,84 - 26 913,26 28 058,10

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 31 868,87 10 201,14 21 667,73
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 1 519,42 1 519,42 0,00
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 20

PaedDr. 
Zdeněk Formánek 867,07 867,07 0,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3 Zdeňka Holubářová 143 073,41 - 122 597,59 265 671,00
Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 2 725,68 -82 990,82 85 716,50

2231/12 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků do 
fondů

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 2 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2011 
příspěvkových organizací města Šumperka takto:
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Rozdělení 
hospodářského výsledkuNázev příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem: Rezervní fond Fond odměn
Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 76 047,46 51 047,46 25 000,00

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 20 332,03 20 332,03 0,00

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 25 765,02 12 883,02 12 882,00

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr.
Petr Málek 61 149,98 50 000,06 11 149,92

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr.
Viktor Verner 208 112,92 150 112,92 58 000,00

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr.
Yvona Šimková 1 144,84 1 144,84 0,00

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 31 868,87 31 868,87 0,00
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 1 519,42 1519,42 0,00
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 20

PaedDr. 
Zdeněk Formánek 867,07 867,07 0,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3 Zdeňka Holubářová 143 073,41 143 073,41    0,00
Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 2 725,68 2 725,68 0,00

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: ředitelé p.o.

2232/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 100
tis. Kč.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2233/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2         
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu nátěru střechy 
školy v celkové výši  100 tis. Kč.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2234/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
kovových regálů v celkové výši do 64 tis. Kč.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2235/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby 
a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost v celkové výši 
do 100 tis. Kč.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2236/12 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán – dodatek

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona                       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1                
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 8.478,--Kč.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2237/12 Žádost o příspěvek – Základní škola Šumperk, Šumavská 21

schvaluje 
navýšení účelově vázaného příspěvku o 32.000,--Kč Základní škole Šumperk, Šumavská 21, 
IČ 00852287, na pokrytí platu správce sportovního hřiště na rok 2012.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2238/12 Žádost o příspěvek – Základní škola Šumperk, Šumavská 21

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů navýšení účelově 
vázaného příspěvku ve výši 32.000,--Kč Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 
00852287, na pokrytí platu správce sportovního hřiště na rok 2012.

Termín: 29.03.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2239/12 Petice občanů z ulice Vančurovy

bere na vědomí
petici občanů z ulice Vančurovy. 

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