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Spis. zn.:  26930/2012
Č.j.: 28376/2012

U S N E S E N Í

z 39. schůze rady města Šumperka ze dne 12.4.2012. 

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.

2241/12 Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2011

bere na vědomí
- zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2011
- bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 

obvodě O0P Šumperk v roce 2011

2242/12 Zpráva o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2011

bere na vědomí
zprávu o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2011.

2243/12 Zpráva o stavu požární ochrany v roce 2011

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany v roce 2011. 

2244/12 Závěrečný účet města Šumperka

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města Šumperka za rok 2011 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31.12.2011:
Příjmy celkem 729.791 tis. Kč
Výdaje celkem 733.704 tis. Kč

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2245/12 Závěrečný účet města Šumperka

bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2011 činí 30.948 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky za období od 1.1. do 31.12.2011
Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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2246/12 Výtěžek z provozování VHP za rok 2011

bere na vědomí
částku výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2011 ve výši 398.637,--Kč.

2247/12 Výtěžek z provozování VHP za rok 2011

schvaluje
použití výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely ve výši 398.637,--Kč na provoz 
zimního stadionu Šumperk.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2248/12 Navýšení provozního příspěvku TJ Šumperk

doporučuje ZM
schválit navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk pro rok 
2012 o 200 tis. Kč na zvýšené provozní náklady v souvislosti s novými investicemi na Tyršově 
stadionu.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2249/12 MJP - uzavření smlouvy o užití práva – umístění reklamní tabule na oplocení p.p.č. 
589/3  v k.ú. Šumperk, or. oplocení při vchodu z parkoviště ke krematoriu 

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit reklamní tabuli o velikosti 100cm x 60 cm na  oplocení 
p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk (vedle vchodu z parkoviště ke krematoriu) za podmínek: 

- uživatel práva: Karel Rutar, bytem Banskobystrická 824/5, Šumperk, IČ  43979068, jako 
vlastník reklamní  tabule

- úhrada za užití práva: 1.000,--Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok
- tabule bude osahovat nabídku služeb spojených s údržbou a renovací hřbitovní 

architektury
- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy 
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2250/12 MJP – prodej  části p.p.č. 1713/1 a st.p.č. 949 včetně objektu na st.p.č. 949, vše 
v k.ú. Šumperk, or. za kolejemi mezi ul. Příčnou a Hybešovou

neschvaluje
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 420 m2 a st.p.č. 949 o výměře 
72 m2, včetně objektu na st.p.č. 949 vše v k.ú. Šumperk.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2251/12 MJP - prodej části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 6084-538/2012  p.p.č. 
1713/5,  st.p.č. 761/2 a objekt s čp. 1000 na st.p.č. 761/2, vše v k.ú. Šumperk,  
lokalita mezi ul. Hybešovou a ul. Příčnou 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
19.1.2012 do 6.2.2012 dle usnesení rady města 1910/12 ze dne 12.1.2012, schválit  prodej  
části p.p.č. 1713/1 o výměře 1569 m2, dle GP p.p.č. 1713/5 o výměře 1569 m2, st.p.č. 
761/2 o výměře 40 m2 a objektu s čp.1000 na st.p.č. 761/2  vše v k.ú. Šumperk, za  
podmínek:

- účel  prodeje: sjednocení vlastnictví 
- kupní cena: 

p.p.č. 1713/5................................................................................305,--Kč/m2
st.p.č. 761/2 včetně budovy s čp.1000 na st.p.č. 761/2.......22.000,--Kč/k celku

- kupující: Evják, s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, Šumperk, IČ 26836980
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující bere na vědomí, že část p.p.č. 1713/5 je užívána bez právního důvodu  P. A., 

bytem  Šumperk a H. H.,  bytem Šumperk, kteří jsou vlastníky staveb na části p.p.č.1713/1 
v k.ú. Šumperk, přičemž  stavby nejsou povoleny k užívání v souladu se stavebním 
zákonem  a  nejsou předmětem zápisu v katastru    

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2252/12 MJP - prodej  p.p.č. 571/11 a části  p.p.č. 571/15, dle GP číslo 6065-6/2012  p.p.č. 
571/11 a  p.p.č. 571/18, vše v k.ú.  Šumperk, or. zahrada za domem Vančurova 35, 
Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
5.12.2011 do 21.12.2011  dle usnesení rady města číslo 1757/11 ze dne 1.12.2011 a od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města číslo 2069/12 ze dne 1.3.2012, schválit  
prodej  části  p.p.č. 571/11 o výměře 373 m2 a části p.p.č. 571/15 o výměře 2 m2, dle GP 
číslo 6065-6/2012 pozemky nově označeny jako p.p.č. 571/11 o výměře 371 m2 a  p.p.č. 
571/18 o výměře 4 m2 vše v k.ú.  Šumperk, za podmínek:
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- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: 

p.p.č. 571/18 – L. R.,  bytem  Šumperk
p.p.č. 571/11 – V. B.,  bytem  Šumperk,  M. Z.,  bytem  Šumperk, O. D, J. H., V. H., A. M. a 
S. M., všichni bytem  Šumperk, každý z kupujících spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
p.p.č. 571/11

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2253/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 2000/1, části p.p.č. 1994/1, části 1999/8, části p.p.č. 
3096, dle GP číslo 6070-9/2012 p.p.č. 2000/1, p.p.č. 2000/13 a p.p.č. 2000/14, 
vše v k.ú.  Šumperk, or. zahrada a vymezený prostor u domu Denisova 12, Šumperk 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
4.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města číslo 1675/11 ze dne 10.11.2011, od 
2.1.2012 do 18.1.2012 dle usnesení rady města číslo 1868/11 ze dne 30.12.2011 a od 
5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města číslo 2077/12 ze dne 1.3.2012, schválit  
budoucí prodej p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2, části p.p.č. 1994/1 o výměře 131 m2, části 
1999/8 o výměře 21 m2, části p.p.č. 3096 o výměře 43 m2, dle GP číslo 6070-9/2012 
p.p.č.2000/1 o výměře 939 m2, p.p.č. 2000/13 o výměře 17 m2 a p.p.č. 2000/14 o výměře 
96 m2 vše v k.ú.  Šumperk, za  podmínek:

- účel  prodeje: zahrada a vymezený prostor k domu Denisova 12, Šumperk
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu budoucí smlouvy kupní bude budoucími kupujícími 

uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10% kupní ceny, dále bude hrazena kupní 
cena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- budoucím kupujícím bude v případě vybudování plochy pro parkování v rozsahu cca 200 
m2 uznána sleva z kupní ceny ve výši 30.000,--Kč

- budoucí kupující se zavazují, že vybudují ze zatravňovacích tvárnic na předmětu budoucího 
prodeje v rozsahu cca 200 m2 plochu pro parkování vozidel

- kupující: P. E., spoluvlastnický podíl o velikosti 2972/10000 na p.p.č. 2000/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2643/10000 na p.p.č. 2000/13, M. G., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2414/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2085/10000 na p.p.č. 2000/13, B. J.,   spoluvlastnický podíl o velikosti 2671/10000 na 
p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2342/10000 na p.p.č. 2000/13, Z. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1315/10000 na p.p.č. 2000/13, všichni bytem  Šumperk, 
H. V.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1943/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1615/10000 na p.p.č. 2000/13, bytem Praha, Strašnice, PSČ 108 00, M. 
F.,  p.p.č. 2000/14, bytem Šumperk

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní  náklady spojené s 
vyhotovením geometrického plánu

- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději k datu 
31.10.2013
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- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou dohodou ukončeny nájemní smlouvy
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2254/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 304/2 a části p.p.č. 304/4, vše v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Langrova,  mezi parkovištěm naproti hlavní poště a objektem optiky

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 304/2 o výměře cca 85 m2 a části p.p.č. 304/4 o 
výměře cca 42 m2, včetně  zámkové dlažby  vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 

- účel prodeje: sjednocení vlastnictví, zajištění vjezdu k objektu na st.p.č. 265/1 v k.ú. 
Šumperk

- kupní cena: 800,--Kč/m2, včetně zámkové dlažby
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru a 1/2 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 17.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2255/12 MJP – prodej p.p.č. 555/20 a st.p.č. 1193/2 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
Bří Čapků 11, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
24.10.2011 do 9.11.2011  dle usnesení rady města číslo 1570/11 ze dne 20.10.2011, 
schválit  prodej p.p.č. 555/20 o výměře 168 m2 a st.p.č. 1193/2 o výměře 168 m2 vše v k.ú.  
Šumperk, za  podmínek:

- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: V. a Z. H.,  bytem  Zábřeh,  789 01, B. J., J. S.,  oba bytem Šumperk, H. O.,  bytem  

Šumperk a H. S.,  bytem  Rapotín, PSČ 788 14, každý z kupujících odkoupí spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1193/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
555/20, vše v k.ú. Šumperk

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2256/12 MJP - prodej p.p.č. 546/9 a st.p.č. 1001/2, dle GP číslo 6073-13/2012 p.p.č. 546/9, 
p.p.č. 546/20, p.p.č. 546/21, p.p.č. 546/22 a p.p.č. 546/23, vše v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada za domem Myslbekova 18, Šumperk 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
24.10.2011 do 9.11.2011  dle usnesení rady města číslo 1575/11 ze dne 20.10.2011, 
schválit  prodej p.p.č. 546/9 o výměře 213 m2 a st.p.č. 1001/2 o výměře 54 m2, dle GP číslo 
6073-13/2012 p.p.č. 546/9 o výměře 48 m2, p.p.č. 546/20 o výměře 48 m2, p.p.č. 546/21 
o výměře 81 m2, p.p.č. 546/22 o výměře 44 m2 a p.p.č. 546/23 o výměře 46 m2 vše v k.ú. 
Šumperk za  podmínek:

- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující: A. H.,  bytem Šumperk, p.p.č. 546/20 o spoluvlastnický podíl o velikosti 

1591/10000 na p.p.č. 546/9,  J. a S. K.,  první bytem Šumperk, druhá bytem  Šumperk, 
p.p.č. 546/22, p.p.č. 546/23 a spoluvlastnický podíl o velikosti 3801/10000 na p.p.č. 
546/9 a M. a  J. Š., bytem Šumperk, p.p.č. 546/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
4608/10000 na p.p.č. 546/9 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2257/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 951/5 a dalších,  dle GP číslo 6046-123/2011 p.p.č. 
460/1 a dalších,  vše v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem Vančurova 9, Šumperk 

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města číslo 1696/11 ze dne 10.11.2011, 
schválit  budoucí prodej st.p.č. 951/5 o výměře 173 m, části p.p.č. 460/1 o výměře 120 m2 a 
části p.p.č. 460/7 o výměře 116 m2, dle GP číslo 6046-123/2011 p.p.č. 460/1 o výměře 127 
m2, p.p.č. 460/10 o výměře 103 m2, p.p.č. 460/11 o výměře 281 m2, p.p.č. 460/12  výměře 
129 m2, p.p.č. 3217 o výměře 19 m2, p.p.č. 3218 o výměře 13 m2,  st.p.č. 951/5 o výměře 
162 m2 a  p.p.č. 3220 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:

- účel  prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude uhrazena 1. 

splátka na kupní cenu ve výši min. 10% kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v 
pravidelných měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- budoucím kupujícím st.p.č. 951/5 a p.p.č. 460/1 bude poskytnuta sleva z kupní ceny ve 
výši celkem 5.000,--Kč z důvodu zřízení věcného břemene vjezdu ke stavbě garáže na 
st.p.č. 951/4 v k.ú. Šumperk

- budoucí kupující: G. P.,  bytem  Rapotín, PSČ 788 14, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 
na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 460/1,  E. P.,  bytem  
Ostrava,  PSČ 700 30, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 951/5 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 460/1, J. a L. P.,  p.p.č. 3217, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 460/1, B. a Z. P.,  p.p.č. 460/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, J. a M. R.,  p.p.č. 3220, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 460/1, E. a M. S.,  p.p.č. 3218, p.p.č. 460/10 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, V. a  J. Š., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 460/1, všichni bytem  Šumperk a M. K.,  bytem Šumperk, p.p.č. 460/12

- vlastnictví bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději do 31.10.2013
- na p.p.č. 460/10, p.p.č. 460/11 a p.p.č. 460/12 bude ve prospěch města Šumperka  

zřízeno předkupní právo  jako právo věcné a dále bude sjednána ve prospěch města 
Šumperk pokuta ve výši 500.000,--Kč pro případ zastavění pozemku stavbou (netýká se 
staveb povolovaných podle zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 103, 
odst.1a) bod 1.a 5.) 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou dohodou ukončeny nájemní smlouvy
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv
podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2258/12 MJP - zřízení věcného břemene vjezdu k objektu garáže na st.p.č. 951/4 v k.ú. 
Šumperk, or. zahrada za domem Vančurova 9, Šumperk

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průjezdu přes st.p.č. 951/5, části p.p.č. 460/1 a 
části 460/7, dle GP číslo 6046-123/2011 st.p.č. 951/5 a p.p.č. 460/1 vše v k.ú. Šumperka, 
který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka objetu 
garáže na st.p.č. 951/4 a  st.p.č. 951/4 vše v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného 
břemene je  A. P.,  bytem  Rapotín, PSČ 788 14.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou  6.000,--Kč včetně DPH s 
úhradou do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízené věcného břemene

- oprávněný z věcného břemene bude udržovat předmět sjednaného věcného břemene 
společně s vlastníky st.p.č. 951/5 a p.p.č. 460/1 a to v podílu 1/7 vynaložených nákladů

- oprávněný z věcného břemene uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu ve výši 
1.000,--Kč

- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky 
za zápis věcného břemene do katastru

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2259/12 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Rekonstrukce RD Hanácká ulice, k.ú. Šumperk, 764264 – přípojka dešťové a 
splaškové kanalizace, přemístění HUP“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Rekonstrukce RD Hanácká ulice, Šumperk, 764264 – přípojka dešťové a splaškové 
kanalizace, přemístění HUP“, jejímž předmětem je budoucí závazek zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v uložení a správě přípojky dešťové kanalizace 
v předpokládané délce 5 bm přes pozemek p.č. 2232/2 v k.ú. Šumperk a zřízení práva provést 
stavbu přípojky dešťové a splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2232/2 v k.ú. Šumperk a 
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přemístění HUP do pozemku p.č. 2232/2 v k.ú. Šumperk (or. chodník a komunikace ul. 
Hanácké).
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene:
P. a G. S.  první bytem Dolní Studénky, PSČ 788 20, druhá bytem Postřelmov, PSČ 789 69.
Podmínky uzavření smlouvy:

- 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 40,--Kč/bm jednoho vedení včetně platné sazby DPH, minimálně však 
ve výši 500,--Kč včetně platné sazby DPH, 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 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v minimální výši 500,--
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 30.11.2014

- 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 31.5.2014

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2260/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu  „Vodovodní přípojka pro ČSAD, ul. 
Jeremenkova v k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2260, 1273/29 a 1273/10 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu, spočívající v provedení přeložky 
vodovodní přípojky pro účely napojení nádražní budovy ČSAD na st.p.č. 3955 v k.ú. Šumperk.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČ 47674954.
Podmínky uzavření smlouvy:
- 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 31.5.2014

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2261/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – komunikační síť „Šumperk, Jesenická, nádraží 
ČD, ÚPS, obnova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek p.č. 2110/4 v k.ú. Šumperk.
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  7.273,--Kč včetně platné sazby DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradil na 
základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0081/2008/Foj  ze 
dne 18.12.2008 zálohu na budoucí věcné břemeno ve výši 7.200,--Kč, přičemž rozdíl mezi 
cenou skutečnou a zálohovou činí nedoplatek ve výši 73,--Kč včetně platné sazby DPH, 
který oprávněný uhradí do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
před vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech 
vyhotoveních  příslušný GP

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

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2262/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační vedení pro napojení objektu 
Nerudova 1195/34 v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemek p.č. 2263 v k.ú. Šumperk.
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  1.800,--Kč včetně platné sazby DPH. Finanční závazek oprávněného byl splněn 
uhrazením zálohové platby ve výši 1.800,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/0028/04/Foj  ze dne 4.11.2004.

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech 
vyhotoveních  příslušný GP

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

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2263/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační síť pro bytový soubor „Senová“ 
v Šumperku, lokalita bytové výstavby spol. FORTEX-AGS, a.s., za ul. Prievidzskou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky p.č. 108/2, 108/8, 108/15, 
108/17, 108/18, 108/19, 108/22, 126/1, 709/17, 709/25, 709/26, 709/27, 709/30 a 
709/31 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 na dobu neurčitou
- věcné břemeno úplatné
- úplata ve výši 62.390,--Kč včetně platné sazby DPH
- úhrada do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, před vkladem práva odpovídajícího věcnému 

břemeni do KN
- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 

GP
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do 

katastru nemovitostí.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2264/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – telekomunikační vedení pro napojení objektu 
VZP na ul. 28. října v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemky p.č. 2255/1, 2049 a st. 1248/2 v k.ú. Šumperk.
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 se stanovuje v částce  6.648,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 4.648,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši
2.000,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/23/04/Foj ze dne 20.10.2004, uhradí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2265/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka VN pro areál spol. NUGET, průmyslová 
zóna při ul. Jesenické

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení VN přes pozemek p.č. 927/60 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
R. M.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  216,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.284,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 
1.500,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/12/04/Foj ze dne 25.5.2004, bude oprávněnému vrácen nejpozději do 30 dnů ode 
dne podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2266/12 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1063, or. pozemek pod 
domem B. Němcové 6, Šumperk

schvaluje
zveřejnění  záměru města odprodat spoluvlastnický  podíl o velikosti 9/10000 na společných 
částech domu č.p. 890  na st.p.č. 1063 a pozemku pod domem st.p.č. 1063  v  obci a k.ú. 
Šumperk  (or. ozn. B. Němcové 6) v souvislosti s uzavíranou smlouvou o výstavbě za účelem 
rozšíření bytové jednotky č. 890/14 nacházející se v domě č.p. 890 na st.p.č. 1063.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2267/12 MJP – pronájem nebytových prostor v budově na ul. 28. října 1280/1 v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 5.3. 
2012 do 21. 3. 2012  dle usnesení rady města č. 2091/12 ze dne 1. 3. 2012, pronájem 
nebytových prostor, a to celé II. NP, v I. NP místnosti označené K 114 a ŠK 115 a ve III. NP 
místnost označenou K 307 v budově 28. října 1280/1 v Šumperku. Celková podlahová plocha 
762,48 m².

Nájemce: Krajské státní zastupitelství v Ostravě, se sídlem Na Hradbách 21, Ostrava, PSČ 
729 01, IČ 00026077

Účel nájmu: kancelářské prostory
Doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 1. 5. 2012, ukončení nájmu 30. 9. 2013, 
             výpovědní lhůta 1 měsíc 
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Nájemné: 556.477,--Kč/rok/celek, nájemné dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění osvobozeno od DPH

Služby: poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, elektrická energie 
vytápění pronajatých prostor, TUV, celková výše záloh 350.000,--Kč/rok

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2268/12 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. S.,  bytem Králec, Dolní Studénky, PSČ 
788 20, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt o velikosti  1+3 obytných 
místností v 1. nadzemním podlaží v budově Obchodní akademie  a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky v Šumperku na Hlavní třídě 652/31, a to za   podmínek:  
- doba určitá  od  01.06.2012  do 31.08.2012
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2269/12 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 A. V.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na 
straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 2   o velikosti  1+4 obytných místností v 1. 
nadzemním podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku, a to za   
podmínek:  
- doba určitá  od  01.05.2012  do 30.06.2013
- nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2270/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 18 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 
v Šumperku  ke dni 30.4.2012 s nájemcem L. R.,  bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.5.2012, jejímž předmětem bude byt č. 2958/18
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/14 v Šumperku, s M. D., bytem Šumperk.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2271/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 18 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucí kupující  L. R.,  bytem
Šumperk ke dni 30.4.2012.  L. R.,  bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s M. D.,  bytem  Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s M. D., 
bytem  Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.5.2012.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2272/12 MJP – podnájem části budovy č.p.  691, Šumperk,  Vila Doris

souhlasí
s uzavíráním podnájemních smluv dle výběru nájemce, kterým je od 1.1.2011 Dům dětí a 
mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk.  
Předmětem podnájmu jsou nebytové prostory určeny pro kulturní aktivity, umístěné pod 
venkovním jevištěm budovy č.p. 691 na pozemku p.č. st. 863 v katastrálním území Šumperk 
(orientační označení 17. listopadu 2), a to za těchto podmínek:

- doba podnájmu určitá do 31.12.2012
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- podnájemní smlouva uzavřená s podnájemcem bude do 30 dnů od jejího podpisu 

doručena pronajímateli Městu Šumperk
- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2273/12 MJP – delegování zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti Šumperská 
nemocnice a.s.

doporučuje ZM
delegovat do dozorčí rady obchodní společnosti Šumperská nemocnice a.s., se sídlem 
Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ 47682795, zástupce Města Šumperka pana 
Mgr. Milana Šubrta, bytem Mohelnice, PSČ 789 85.    

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2274/12 MJP 24 – výpůjčka vývěsní skříňky na p.p.č. 1239/1, veřejná zelená plocha naproti 
gymnáziu 

schvaluje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movité věci – vývěsní skříňky umístěné na p.p.č. 1239/1 v k.ú. 
Šumperk (or. Masarykovo náměstí v Šumperku).
Půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Vypůjčitel: Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, 

Šumperk, IČ 00852864 
Účel výpůjčky: umístění prezentačních a propagačních materiálů školy 
Doba výpůjčky: neurčitá, účinnost dnem uzavření smlouvy o výpůjčce, ukončení 

výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 
stanovuje jednoměsíční

Podmínky výpůjčky: vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze ke stanovenému 
účelu
vypůjčitel je povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy skříňky 
výhradně na vlastní náklady
vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby 
oprav, které má provést půjčitel
vypůjčitel není oprávněn přenechat k užívání předmět výpůjčky dalšímu 
subjektu bez předchozího souhlasu půjčitele
vypůjčitel se zavazuje po skončení výpůjčky předmět výpůjčky
neprodleně předat půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím 
k běžnému opotřebení

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2275/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka NNk po plánovanou výstavbu 3 RD na 
p.p.č. 1070/2 v k.ú. Horní Temenice

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 223/1, 1316/7, 1316/11 a ZE p.č. 
222/101 (původ EN) v k.ú. Horní Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  3.218,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 2.668,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši   
550,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0038/2010/Foj ze dne 15.9.2010, uhradí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2276/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo 
založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to:

- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 
Nerudova 567/4B, Šumperk, IČ 71011994

- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČ 00852091

- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 
Evaldova 1907/25, Šumperk, IČ 60801085

- Základní škola Šumperk,  Dr.E.Beneše 1, se sídlem Dr.E.Beneše 974/1 Šumperk,             
IČ 00852295

- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk,                  
IČ 00852317

- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk,                   
IČ 00852864

- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk,        
IČ 60339381

- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk,             
IČ 00852287

- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 
Šumperk, IČ 65496604

- Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČ 00851400
- PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČ 25843907
- Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem  Komenského 312/3, Šumperk, IČ 25875906
- Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ 65138163

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2277/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a obcí Česká Ves a organizacemi 
zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to:

- Obec Česká Ves,  se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČ 00636037
- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81,          

IČ 00852066
- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, PSČ 790 81, IČ 75029723
- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem Jesenická 

98, PSČ 790 81, IČ 75029731

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2278/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Jeseník a organizacemi 
zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to:

- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 00302724 
- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 75029430
- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 75029251
- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČ 62353080
- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČ 70914877
- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, PSČ 

790 01, IČ 70599921
- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01,           

IČ 60341742
- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČ 00852341
- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČ 00852112
- Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, se sídlem Lipovská 

296/10, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 64095401
- Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem  Masarykovo nám. 

167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČ 72018763
- Penzion pro seniory Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01,              

IČ 00852163
- Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01,        

IČ 64610063
- Jesenické koupaliště s.r.o., se sídlem Dukelská 436/15, Jeseník, PSČ 790 01,                   

IČ 64084108
Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2279/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Mohelnice a 
organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a to:

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČ 00303038
- Sportovní zařízení města Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 746/1, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČ 71218068
- Mohelnické kulturní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČ 29386004
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- Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ     
789 85, IČ 63696398

- Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice, 
PSČ 789 85, IČ 63696380

- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 
Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČ 70885541

- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 85, 
IČ 00852970

- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85,      
IČ 00852937

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2280/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie pro rok 2013 mezi městem 
Šumperkem na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo 
založenými městem Zábřehem na straně druhé, a to:

- Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, se sídlem Školská 349/9, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 
60801514

- Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, se sídlem 
Československé armády 650/13, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 60045051

- Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh, Severovýchod 483/25, se sídlem Severovýchod 
483/25, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 63696631

- Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, se sídlem Strejcova 132/2a, Zábřeh, PSČ 789 
01, IČ 60801468

- Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, se sídlem Školská 406/11, 
Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 60045337

- Základní škola Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk, se sídlem Severovýchod 
484/26, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 00852252

- EKO servis Zábřeh s.r.o., se sídlem Dvorská 1491/19, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 25896903

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2281/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – Gen. Krátkého, FORTEX, parc. č. 1782/2, vedení NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Gen. Krátkého, FORTEX, parc. č. 1782/2, vedení NNk“, jejímž předmětem bude 
právo uložení a správy zemní kabelové přípojky NN přes pozemek st.p.č. 1782/4 v k.ú. 
Šumperk, v předpokládané délce 2x 51 bm.
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.
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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 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 11.220,--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 předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.5.2014

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2282/12 MJP – žádost společnosti A2 CZ,  s.r.o. o dlouhodobé užívání pozemku v areálu letiště 
Šumperk v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
zúžit předmět pronájmu dle smlouvy o nájmu nemovitostí č. MP 102/99/JG ze dne 5.3.1999, 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
jako pronajímatelem a Aeroklubem Šumperk, občanské sdružení, se sídlem letiště Šumperk, 
IČ 00535028,  jako nájemcem, o část pozemku p.č. 2444/1 a pozemku 2439, oba v k.ú. Nový 
Malín o celkové výměře cca 650 m2, maximálně 700 m2. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2283/12 MJP – žádost společnosti A2 CZ,  s.r.o. o dlouhodobé užívání pozemku v areálu letiště 
Šumperk v k.ú. Nový Malín

bere na vědomí
žádost společnosti A2 CZ, s.r.o., se sídlem v Rábech čp.23, PSČ 533 52 o prodej či  
dlouhodobý pronájem pozemku v areálu letiště Šumperk v k.ú. Nový Malín pro stavbu hangáru 
a ukládá odboru MJP nastavit podmínky pro pronájem – účel pronájmu:  stavba montážního 
hangáru pro malá motorová letadla s doprovodnými funkcemi administrativního zázemí, 
služebního bytu, hygienického zázemí a zázemí pro zaměstnance.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2284/12 MJP – nabídka společného postupu při možném odkoupení pozemku p.č. 609/4 –
ostatní plocha a 609/5 – orná půda v k.ú.  Šumperk, pozemky v okolí židovského 
hřbitova v Šumperku 

neschvaluje
přistoupit na nabídku paní S.  z Kanady, týkající se možného společného odkoupení pozemku 
p.č. 609/4 – ostatní plocha a 609/5 – orná půda v k.ú. Šumperk  (pozemky před a v okolí 
areálu židovského hřbitova v Šumperku) do podílového spoluvlastnictví města Šumperka a 
paní S.  od  stávajícího vlastníka.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2285/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 2151/12

ruší
usnesení RM č.  2151/12 ke zrušení usnesení RM č. 1603/11 z důvodu zrušení jiným 
usnesením.  

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2286/12 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2011, akční 
plán na léta 2012 – 2014

doporučuje ZM schválit:
- zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2011
- akční plán na léta 2012-2014 jako nedílnou součást strategického plánu rozvoje města 

Šumperka 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2287/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 536/12 a 537/12 ze dne 15.3.2012.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá:  Ing. Bittnerová

2288/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MZP na rok 2012 ve výši 
611.000,--Kč  Společenství vlastníků Starobranská 249/20, Šumperk, na opravu fasády domu 
Starobranská 249/20, Šumperk.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová



RM 39 – 12.04.2012

20

2289/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

doporučuje ZM
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2012 ve výši 
99.000,--Kč panu R. P., Šumperk, na obnovu parteru budovy a dokončení oprav průčelí 
z Hlavní třídy, bývalý obchodní a obytný dům Otokara Katzera, Hlavní třída 437/19, Šumperk.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2290/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 69.082,--Kč Společenství vlastníků 
Starobranská 249/20, Šumperk, jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 
2012 na opravu fasády domu Starobranská 249/20, Šumperk.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2291/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 56.638,--Kč panu R. P., bytem  
Šumperk, jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2012 na obnovu 
parteru budovy a dokončení oprav průčelí z Hlavní třídy, bývalý obchodní a obytný dům Otokara 
Katzera, Hlavní třída 437/19, Šumperk. 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2292/12 Žádosti o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
- Horské sporty CH3, o.s., Domašov u Šternberka 886 - na 4. ročník Jesenického maratonu 

žadatele Mgr. Víta Urbánka – užití loga pro různé propagační materiály

- Gymnastický klub Šumperk – užití loga při propagaci  Memoriálu  Petry Urbáškové - na 
kalendáři, plakátech, tričkách, internetových stránkách, v tréninkových prostorách

- FbC Asper Šumperk o.s., Potoční 70, Šumperk  -  na turnaje a domácí ligová kola FbC 
Asper Šumperk -  užití loga pro různé propagační materiály

- ASPV OA Šumperk, Hlavní třída 31, Šumperk – užití loga pro soutěž Odyssea 
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- PONTIS Šumperk o.p.s., Gen.  Svobody  68,  Šumperk – na dobu neurčitou – užití loga pro 
různé druhy propagačních materiálů, novinové články, diplomy, bannery, pořádané akce, 
publikace, výstavy, konference, webové stránky

- Magna Moravia, Javoříčko 9, Šumperk - na dobu neurčitou – užití loga pro všechny 
pořádané akce

- SK Salith SUMTEX, Gagarinova 21, Šumperk – na rok 2012 – užití loga pro akci 
Šumperský pohár MTB 2012-04-04

- TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk - na dobu neurčitou – užití loga pro všechny 
pořádané akce, propagační materiály, na webových stránkách TJ

- Bc. Ondřej Polák, 8. května 59, Šumperk - na dobu neurčitou – užití loga pro propagaci 
festivalu Džemfest

- Česká tábornická unie, nám. Jana Zajíce 9,  Šumperk – od 16.-18.11.2012 – užití loga na 
akci Celorepubliková vzájemná výměna zkušeností

- Klub vytrvalostních sportů Šumperk, Králec 29, 788 01 Dolní Studénky – na rok 2012 na 
prezentaci v souvislosti s poskytnutím dotace na činnost a poskytnutí grantů „Cyklus 
soustředění dětí a mládeže v orientačním běhu“ a „Chlapácký běh 2012 - 22. Ročník“

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace,  ul. Gen. Svobody 68, 
Šumperk – období srpen 2012 – říjen 2012 – prezentace loga města v rámci rekondičního 
pobytového kurzu odezírání pro sluchově postižené občany

- Liga proti rakovině,   nám. Republiky 4, Šumperk – na dobu neurčitou – využití loga na 
přihláškách pro rekondiční pobyty žen po operaci prsu

- ZŠ Sluneční Šumperk, Sluneční 38 – na dobu neurčitou -  užití loga na prezentační tabulce 
používané při všech pořádaných akcích

- Respekt a tolerance,  Radnice 4, 789 85 Mohelnice – na rok 2012 – užití loga na 
informačních panelech se zpracovanými historickými skutečnostmi, v souborech pro 
židovský hřbitov v Šumperku, na informačních letácích

- Klub sportovního tance NEXT Šumperk, o. s., Reissova 2980/36, Šumperk – na celý rok 
2012 – užití loga na propagačních materiálech k akcím, prezentace na webu

- Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk, U tenisu 4, Šumperk – na období 01.05.2012 –
30.04.2013 – užití loga k celoroční propagaci v areálu TJ, na internetu, k prezentaci 
ohlášených akcí

- Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Šumperk, nám. Jana Zajíce 11, Šumperk –
období březen až září 2012 – užití loga v propagačních materiálech a na webových 
stránkách

- RES – SEF, o.s.,  Zábřežská 786/20, Šumperk – na celý rok 2012 – užití loga na propagaci 
projektů RES-SEF, o.s.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2293/12 Žádost o slevu nájemného kostela Zvěstování Panny Marie

neschvaluje
slevu nájemného pro konání Dětské módní show Střední školy, základní školy a mateřské 
školy Šumperk, Hanácká 3, 787 01 Šumperk, IČ 49589768, dne 20.6.2012. 

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2294/12 Změna organizace školního roku 2011/2012 na ZŠ Šumperk, 8. května 63, ZŠ 
Šumperk, Sluneční 38 a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22

bere na vědomí
informaci o změně organizace školního roku 2011/2012 na ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 
00852317, ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864 a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 
60339381.  

2295/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, 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 300 tis. Kč.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2296/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje 
Domu dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, 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 elektrozařízení a nábytkového vybavení v celkové výši do 300 tis. Kč.

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2297/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, přijmout finanční dar ve výši 21.500,--
Kč od Sdružení TEREZA, Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČ 64933873, v souladu s § 27 odst. 
5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní ch rozpočtů, v platném 
znění, který bude účelově poskytnut na zakoupení zahradního herního prvku v rámci realizace 
projektu ZAPojte se!

Termín: 12.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2298/12 Vyhodnocení Městského programu prevence kriminality a Systému včasné intervence 
v roce 2011

bere na vědomí
- vyhodnocení projektů „Městského programu prevence kriminality“ za rok 2011
- vyhodnocení „Systému včasné intervence“ v okrese Šumperk za rok 2011

2299/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 282/2008-B  uzavřené dne 17. 7. 2008 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a A. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 3 v domě  na ulici Temenické 2795/109       
v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 
37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2300/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 280/2008-B  uzavřené dne 16. 6. 2008 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem           
a L. T., bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 7 v domě  na ulici Temenické 2795/109       
v Šumperku.
Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od   1.7.2012 ve výši 
37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1.7.2012 do 30.6.2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2301/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0007/2009  uzavřené dne  21. 9. 2009 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Š. D.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu  č. 8 v domě  na ulici Temenické 
2795/109  v Šumperku.
Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 
37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2302/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0014/2011  uzavřené dne    18. 11. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. T.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 11 v domě  na ulici 
Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2303/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0009/2011  uzavřené dne  28. 6. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. P., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 13 v domě  na ulici Temenické 
2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního 
nájemného od  1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu 
od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2304/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0001/2012  uzavřené dne    21. 2. 2012 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a R. B., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 14 v domě  na ulici Temenické 
2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního 
nájemného  od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu 
od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2305/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0003/2012  uzavřené dne    22. 2. 2012 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a E. W., bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 16 v domě  na ulici 
Temenické 2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2306/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0008/2011  uzavřené dne    29. 6. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. A., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 24 v domě  na ulici Temenické 
2795/109 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního 
nájemného od  1.7.2012 ve    výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby 
nájmu od 1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2307/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny výše  měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 271/2007-DPS  uzavřené dne 29. 11. 2007 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. Ř.
bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 1  v domě  na ulici Temenické 3045/104  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od 
1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 
do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2308/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0001/2010  uzavřené dne    5. 5. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 3  v domě  na ulici 
Temenické 3045/104 v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2309/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 266/2007-DPS  uzavřené dne  4. 7. 2007 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a  J. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 5  v domě  na ulici Temenické 3045/104 v 
Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od
1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 
do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2310/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 270/2007-DPS  uzavřené dne  29. 11. 2007 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem          
a M. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 7  v domě  na ulici Temenické 3045/104  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od
1.7.2012 ve    výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 
do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2311/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. 281/2008-DPS  uzavřené dne  25.6.2008 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem           
a L. B.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 8  v domě  na ulici Temenické 3045/104  v 
Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního základního nájemného od 
1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1.7.2012 
do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2312/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0009/2010  uzavřené dne 21. 5. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a J. F.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 107 v domě na ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku.   Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního 
nájemného od 1. 7. 2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu 
od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2313/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0007/2011  uzavřené dne 1. 6. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. T.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 109 v domě na ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku.  
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1. 7. 2012 ve               
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.                
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2314/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0006/2011  uzavřené dne 14. 4. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. P.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 202 v domě na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1. 7. 2012 ve       
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.       
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2315/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0021/2010  uzavřené dne 25. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. T.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 205 v domě na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1. 7. 2012  ve        
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.       
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2316/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0002/2012  uzavřené dne 20. 2. 2012 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. Ž.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 207 v domě na ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1. 7. 2012  ve          
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.         
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2317/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0015/2011  uzavřené dne 6. 12. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a O. B.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 304 v domě na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1. 7. 2012  ve         
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.              
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2318/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0014/2010  uzavřené dne 14. 9. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M.  Š. , bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 306 v domě na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného  od  1.7.2012 ve        
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6.      
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2319/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0022/2010  uzavřené dne 25. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. Š.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 402 v domě na ulici 
Temenické 2924/35  v Šumperku.
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Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od  1.7.2012 ve       
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.      
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2320/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0006/2010  uzavřené dne 31. 3. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a J. D.,  bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 404 v domě na ulici 
Temenické 2924/35 v Šumperku.
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1.7.2012 ve        
výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6.       
2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2321/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného   a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0023/2010  uzavřené dne    10. 12. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a J. Š., bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 102 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného  od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a 
prodloužení doby nájmu od  1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2322/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0020/2010  uzavřené dne    25. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. S.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 105 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2323/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0019/2010  uzavřené dne    29. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a L. K., bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 202 v domě  na ulici 
Bohdíkovská 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2324/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0013/2011  uzavřené dne    15. 11. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a S. C.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 203 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2325/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0016/2011  uzavřené dne    7. 12. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. K.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 207 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2326/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného   a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0001/2010 uzavřené dne  14. 6. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a H. V.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 209 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24   v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného  od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2327/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného   a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0018/2010 uzavřené dne   29. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a Z. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 304 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného  od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a 
prodloužení doby nájmu od  1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2328/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0004/2010 uzavřené dne  15. 3. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a A. T.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 305 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a 
prodloužení doby nájmu od  1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2329/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0010/2011 uzavřené dne  1. 7. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a J. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 306 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2330/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0011/2011 uzavřené dne  18. 8. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. W.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 307 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2331/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0010/2010 uzavřené dne  14. 6. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a P. B., bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 309 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24 v Šumperku.  Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve   výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do  30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2332/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0002/2011 uzavřené dne   24. 3. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a  J. U.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 310 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24  v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2333/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0002/2010 uzavřené dne 22. 2. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a M. L.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 402 v domě  na ulici 
Bohdíkovské 2336/24   v Šumperku.   Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 47,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od  1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2334/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného   a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0007/2010  uzavřené dne  3. 5. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a S. R.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 4  v domě  na ulici 
Gagarinově 2376/11  v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2335/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0008/2010  uzavřené dne    24. 5. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a K. S.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 13  v domě  na ulici 
Gagarinově 2376/11  v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve   výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do    30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2336/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného  a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0003/2011  uzavřené dne   20. 4. 2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a V. R.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 14  v domě  na ulici 
Gagarinově 2376/11  v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2337/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě   č. MJP/DPS/0016/2010 uzavřené dne   25. 11. 2010 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a D. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem bytu  č. 16  v domě  na ulici 
Gagarinově 2377/13  v Šumperku. Předmětem dodatku  bude stanovení měsíčního 
základního nájemného od  1.7.2012 ve výši 37,--Kč/m2  podlahové plochy bytu a prodloužení 
doby nájmu od 1. 7. 2012 do   30. 6. 2013.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2338/12 Přísedící okresního soudu

doporučuje ZM
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, a na základě doporučení předsedkyně Okresního soudu Šumperk Mgr. Jany 
Veselé zvolit přísedícími Okresního soudu v Šumperku (pro doplnění stávajícího počtu 
přísedících) tyto občany:

1. R. S., bytem Šumperk
2. Z. J., bytem Šumperk
3. I. V., bytem Šumperk
4. M. T., bytem Šumperk
5. M. M., bytem Šumperk

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

2339/12 Výzva k zapojení do zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace

bere na vědomí
a neshledává důvod pro zapojení města Šumperka do zájmového sdružení právnických osob 
OK4Inovace.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

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