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Spis. zn.:  30505/2012
Č.j.: 31316/2012

U S N E S E N Í

ze 40. schůze rady města Šumperka ze dne 26.4.2012. 

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.

2340/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
pronájem části 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 nájemci Kamuty s.r.o., Žižkova 2309/33a Zábřeh, zast. Jiřím  Losem, 
jednatelem společnosti, na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky               
u provozovny – Music  Machine, Hlavní třída 10, Šumperk – předzahrádka typ 1. 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2341/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
pronájem části 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 a dle usnesení RM č. 3609/09 
ze dne 16.4.2009 nájemci Pallia s.r.o., Temenická 2852/125a, Šumperk, IČ 26818906, zast. 
Jitkou Juřičkovou, jednatelkou společnosti, na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky u provozovny – bar  Vana, Hlavní třída 14, Šumperk – předzahrádka typ 1.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2342/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2248/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 16 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 – Postilion, Langrova 100/2, Šumperk – předzahrádka typ 1.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich



RM 40 – 26.04.2012

2

2343/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 32 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 – Pekárnička u císaře Josefa II., Hlavní třída 9, Šumperk –
předzahrádka typ 1.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2344/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2032 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace o velikosti 13 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 – kavárna U Bílého psa, Bulharská 2, Šumperk – předzahrádka   
typ 1. 

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2345/12 MJP – výpůjčka části pozemku p.č. 1268/29 v k.ú. Šumperk, areál za Tyršovým 
stadionem

schvaluje
výpůjčku části pozemku p.č. 1268/29 v k.ú. Šumperk, o výměře cca 100 m2, včetně všech 
součástí a příslušenství za těchto podmínek:
- půjčitel: CERBER a.s., se sídlem 28. října 2663/150, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 

702 00, IČ 26830841
- vypůjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IC 00303461
- účel výpůjčky: přístup k pozemku p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví města 

Šumperka, a to z důvodu provádění hrubých a definitivních terénních úprav na tomto 
pozemku

- doba výpůjčky: určitá – 3 roky  ode dne uzavření smlouvy
- údržbu předmětu výpůjčky bude provádět vypůjčitel

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 40 – 26.04.2012

3

2346/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 2156/12 

ruší 
usnesení RM č. 2156/12 ze dne 29.3.2012, týkající se podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků 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, a to 
z důvodu vyhrazení pravomoci rozhodovat o této záležitosti zastupitelstvem města.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2347/12 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek st.p.č. 
1079 a budovu bez č.p./č.ev., situované na pozemku st.p.č. 1079, or. areál sběrného 
dvora ul. Příčná

schvaluje
zveřejnit záměr pronajmout pozemek p.č. 1645/1, pozemek  st.p.č. 1079 a budovu bez 
č.p./č.ev., situovanou na pozemku st.p.č. 1079 (or. areál sběrného dvora ul. Příčná) za 
následujících podmínek:
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná
- nájemné: 80.000,--Kč/rok bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné sazbě
- doba nájmu: určitá od 1.6. 2012 do 30.6.2017.
- povinnosti nájemce:

- uzavřít smlouvy na dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, telefonního spojení, 
internetu s dodavateli těchto služeb

- spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a zajišťovat jeho opravy
- zajistit ochranu pronajatého majetku
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2348/12 Správní rada Pontis Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období

prodlužuje
funkční období člence správní rady Pontis Šumperk, o.p.s., Bc. Pavle Skálové o tři roky ode dne 
26.3.2012 do 25.3.2015.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: MUDr. Mitterová
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2349/12 Vyhodnocení veřejné zakázky „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ zhotovitelem stavby „Sdružení Šumperk – okružní 
křižovatka“, kdy vedoucím sdružení je ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13 757 43 
Valašské Meziříčí, IČ 45192286 a účastníkem sdružení TECHNOMA a.s., Buničitá 1132,       
739 32 Vratimov, IČ 61942715. Celková nabídková cena je 9.996.755,75 Kč bez DPH, 
nabídková cena pro město Šumperk je 3.172.258,25 Kč bez DPH. 

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2350/12 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 výkonný výbor České strany sociálně demokratické, Lidická 59, 787 01 Šumperk, IČ 
00409171
01.05.2012 (úterý) – oslavy 1. máje 2012, letní divadlo – Vila Doris od 9:00 – 14:30 hod.
13.05.2012 (neděle) – oslavy Dne matek, Sady 1. máje – za Vilou Doris od 13:00 – 17:00 
hodin

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

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