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Spis. zn.:  34689/2012
Č.j.: 36006/2012

U S N E S E N Í

ze 41. schůze rady města Šumperka ze dne 10.5.2012. 

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.

2351/12 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o umísťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám.   Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 a Tomášem Schulzem 
– KETMERY, Úvalno 224, IČ 60758988, schválené usnesením RM č. 2986/08 ze dne 
4.12.2008.                     

Termín: 15.05.2012
Zodpovídá: Ing. Dočekal

2352/12 Rozpočtová  opatření města Šumperka č. III roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2012:
příjmy ve výši      6.262 tis. Kč
výdaje ve výši      6.854 tis. Kč

příjmy celkem 467.363 tis. Kč
výdaje celkem 458.334 tis. Kč

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2353/12 Provoz loterií a jiných podobných her

ukládá
odboru FAP požádat MF ČR, aby v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, omezilo 
dobu platnosti těch povolení loterií a jiných podobných her, které jsou provozovány v rozporu 
s obecně závaznou vyhláškou města Šumperka.

Termín:  31.05.2012
Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
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2354/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti 
provozující areál bazénů Na Benátkách v Šumperku

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na 
Benátkách v Šumperku za rok 2011.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2355/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti 
provozující areál bazénů Na Benátkách v Šumperku

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města Šumperka přebytek z vyúčtování 
dotace na provoz plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 
2011 ve výši  297.756,54 Kč formou příslušného rozpočtového opatření.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2356/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti 
provozující areál bazénů Na Benátkách v Šumperku

schvaluje
zachování výše dotace na činnost společnosti provozující areál bazénů Na Benátkách 
v Šumperku pro rok 2012 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2012 (usnesení ZM 
č. 471/12 ze dne 26.1.2012) ve výši 3.600 tis. Kč.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2357/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti  
provozující objekt zimního stadionu v Šumperku

schvaluje
roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu 
v Šumperku za rok 2011.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich



RM 41 – 10.05.2012

3

2358/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti  
provozující objekt zimního stadionu v Šumperku

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do příjmů rozpočtu města přebytek z vyúčtování dotace na 
provoz zimního stadionu v Šumperku dle vyúčtování dotace za rok 2011 ve výši  114.542,90 
Kč formou příslušného rozpočtového opatření.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2359/12 Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2011, poskytnuté na činnost společnosti  
provozující objekt zimního stadionu v Šumperku

schvaluje
zachování výše dotace na činnost společnosti provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 
pro rok 2012 ve výši dle schváleného rozpočtu města pro rok 2012 (usnesení ZM č. 471/12 
ze dne 26.1.2012) ve výši 3.400 tis. Kč. 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2360/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou 
komunikace na tomto pozemku o velikosti 45 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004, dle usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008 a dle usnesení RM č. 
3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně Polotovary, Hlavní třída 3 – předzahrádka typ 2. 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2361/12 Revitalizace Smetanových sadů

doporučuje ZM 
schválit komplexní obnovu zeleně ve Smetanových sadech, komunikační systém dle varianty 
B, demolici altánu a jeho nahrazení vodním prvkem.  

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2362/12 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa č. 8b“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa č. 8b“ vyloučit firmu MIROS dopravní 
stavby, a.s., Pardubice, Polabiny, Staré Hradiště, IČ 25267329 z další účasti ve 
zjednodušeném podlimitním řízení.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2363/12 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa č. 8b“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Prievidzská – etapa č. 8b“ zhotovitelem stavby firmu Chládek 
a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ 25253361. 
Nabídková cena je 8.991.835,80 Kč včetně DPH. 

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2364/12 Akce „Park U Pekárny v Šumperku“, dodatek č. 3 – odečet rezervy

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 841/SAET/116/10 ze dne 4.10.2010, uzavřené 
s firmou STRABAG a.s., Oblast jih, Zábřežská 74, 787 01 Šumperk, na akci „Park U Pekárny 
v Šumperku“ na provedení méněprací do minimální výše 250.000,--Kč bez DPH (tj. 300.000,--
Kč včetně DPH). Smluvní cena se upravuje na maximálně 5.898.000,--Kč včetně DPH.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

2365/12 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – komunikace“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – komunikace“ zhotovitelem stavby firmu 
MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště, IČ 
25267329. Nabídková cena je 5.958.409,--Kč včetně DPH.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2366/12 Akce „Oprava dešťové kanalizace, parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa“, dodatek č. 1 
– odečet rezervy

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2011 ze dne 10.10.2011, uzavřené s firmou 
PAVOK – spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, na akci „Oprava dešťové kanalizace, 
parkoviště ul. Žerotínova – II. etapa“, na provedení méněprací do minimální výše 50.000,--Kč 
bez DPH (tj. 60.000,--Kč včetně DPH). Smluvní cena se upravuje na maximálně 955.311,49 
Kč včetně DPH. 

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2367/12 MJP – smlouva o právu provést stavbu „Výstavba RD na ul. Okružní, Ztracená 
v Šumperku – parc. č. 290/1, 435, 2230“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou město Šumperk, jako vlastník p.p.č. 
290/1 a p.p.č. 2230,  vše v k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka M. a  J. T., oba bytem  Šumperk, 
kteří mají s městem Šumperk k části p.p.č. 290/1 a části 2230 v k.ú. Šumperk  uzavřenu 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní, označenou jako Obch 19/06, právo provést stavbu 
rodinného domu za podmínek stanovených usnesením ZM č. 489/12 ze dne 26.1.2012, 
kterým byla výstavba rodinného domu schválena.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2368/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu „Výstavba RD na ul. Okružní, Ztracená v Šumperku – parc. č. 290/1, 
435, 2230“ – přípojky IS, sjezd z ul. Okružní

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy:
- vodovodní přípojky v předpokládané délce 3,6 bm přes pozemek p.č. 2230 a p.č. 290/1 

v k.ú.  Šumperk
- přípojky zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 13,2 bm přes pozemek 

p.č. 2230 a p.č. 290/1 v k.ú. Šumperk
- plynovodní přípojky v předpokládané délce 2 bm přes pozemek p.č. 290/1 v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávnění z věcného břemene:
M. a  J. T.  oba bytem Šumperk.
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
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- budoucí oprávnění z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 752,--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 31.12.2014

- budoucí oprávnění z věcného břemene jsou povinni dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětných pozemků, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
těchto pozemcích příslušnou stavbu včetně zřízení sjezdu z ul. Okružní přes p.p.č. 2044/1 
a p.p.č. 290/1 v k.ú. Šumperk, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace „Výstavba RD na ul. Okružní, Ztracená v Šumperku –
parc. č. 290/1, 435, 2230“, v termínu nejpozději do 30.06.2014

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2369/12 MJP – žádost J. Š. o prominutí platby 

schvaluje
nevyhovět žádosti pana J. Š.  bytem  Šumperk o prominutí povinnosti zaplatit na náhradě 
škody Městu Šumperk částku 12.080,--Kč uložené mu rozsudkem Okresního soudu 
v Šumperku č.j. 2T 197/2010.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2370/12 MJP – žádost Josefa Špirky o prominutí platby 

schvaluje
uzavření dohody o splácení  dluhu ve výši 12.080,--Kč formou měsíčních splátek s panem J. Š. 
bytem Šumperk za těchto podmínek:
Délka splatnosti 18 měsíců
Datum splátky do 25. dne v měsíci
Měsíční splátka 700,--Kč
Počátek splátek 1.1.2013
Nezaplacením, byť jediné měsíční splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2371/12 MJP – žádost o zúžení předmětu NS č. MP/0052/2009/šv  o p.č. 607/7 v k.ú. Dolní 
Temenice, areál za Domovem důchodců

bere na vědomí
žádost Domova důchodců Šumperk o zúžení nájemní smlouvy č. MP/0052/2009/šv o 
pozemek p.č.607/7 v k.ú. Dolní Temenice mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a Domovem důchodců Šumperk, příspěvková organizace, 
se sídlem Šumperk, U sanatoria 2631/25, IĆ 7500411, jako nájemcem. 
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2372/12 MJP – žádost  o zúžení předmětu  NS č. MP/0052/2009/šv  o p.č. 607/7 v k.ú. Dolní  
Temenice, areál za Domovem důchodců

ukládá
vedoucí odboru majetkoprávního jednat ve věci obsahu dopisu ze dne 16. 3. 2012 
s Domovem důchodců Šumperk, U Sanatoria 2631/25.  

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2373/12 MJP – změna usnesení RM č. 2263/12  - uzavření smlouvy o věcném břemeni –
komunikační síť pro bytový soubor „Senová“, or. výstavba bytů a RD spol. Fortex-AGS 
a.s. v lokalitě za ul. Prievidzskou

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2263/12 ze dne 12.4.2012, týkajícího se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva 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, pro oprávněného spol. Telefónica Czech Republic, a.s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336, spočívající ve 
změně stanovení hodnoty věcného břemene, které se nově oceňuje na částku 65.548,--Kč 
včetně platné sazby DPH, z důvodu dodatečného doměření trasy komunikačního vedení v části 
pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice. V ostatním se usnesení RM č. 2263/12 nemění.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2374/12 MJP – prodej pozemku p.č. 2555/3 v k.ú. Bludov, or. areál pískovny v Bludově

nedoporučuje ZM
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem v dnech od 4.4.2012 do 20.4.2012 dle usnesení rady města č. 2168/12 ze dne 
29.3.2012 schválit prodej pozemku p. č. 2555/3 o výměře 1160 m2 v k. ú. Bludov za těchto 
podmínek:
- Kupující: Obecní lesy Bludov s.r.o., se sídlem Bludov, 8. května 906, PSČ  789 61,             

IČ 25364481
- 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: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2375/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul. 
Kocourkova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 1450/20, 1425/29, 1459/3, 2139/2, 1534/24, 
1534/42, 1581/6 a 1662/19  v k.ú. Šumperk.
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,
IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  32.560,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 1.760,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 
30.800,--Kč, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0011/2010/Foj ze dne 17.5.2010, uhradí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření 
smlouvy.

- 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: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2376/12 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0097/2011

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0097/2011 ze dne 30.12.2011, jejímž 
předmětem je výpůjčka sbírkových uměleckých předmětů ve vlastnictví Vlastivědného muzea 
v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ 00098311. 
Předmětem dodatku je rozšíření výpůjčky o následující sbírkové předměty:

- Hodiny kulaté nástěnné, H 18 498, 915/63
- Plechová hlásná trouba, H 19353, 261/67
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011
- Svícen litinový nástěnný, H 16 938, 353/68
- Skříňka prosklená, H 28 385, 59/2002
- Džbán plechový, H 25 798, 85/96
- Konvička na mléko plechová, H 29 431, 106/2005
- Plechový hrnek, H 30 049, 197/2006

za účelem zřízení expozice o činnosti věžného v místnosti u ochozu věže šumperské radnice.

Doba výpůjčky: určitá, od 11.5.2012 do 31.12.2012

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2377/12 MJP – nákup elektrické energie pro rok 2013

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2280/12 ze dne 12.4.2012 spočívající v rozšíření o vedlejšího 
účastníka smlouvy – Město Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh,              
PSČ 789 01, IČ 00303640.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2378/12 MJP – bytová problematika 

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2010 uzavřené dne 19. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. R., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2379/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0009/2010 uzavřené dne 14. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a S. a L. L., bytem Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 10  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2380/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0013/2011 uzavřené dne 7. 12. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. O., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 20  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2381/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č.
MJP/P/0008/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. G., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 32  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2382/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0007/2010 uzavřené dne 12. 7. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a K. M., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 51  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2383/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 979/2008-N
uzavřené dne 2. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a P. H.,  bytem  Šumperk,  jako nájemce, jejímž předmětem 
je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2384/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 974/2008-N
uzavřené dne 26. 3. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. Š.,  bytem Šumperk,  jako nájemce, jejímž předmětem 
je  byt  č. 8  v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 5
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2385/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 985/2008-N
uzavřené dne 16. 12. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. 
Svobody 2800/68, Šumperk, IČ 25843907,  jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 21  
v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude 
prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2014. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2386/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/MS/0004/2011 uzavřené dne 12. 12. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. a Z. D., bytem Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 22  v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2387/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č.
MJP/N/0001/2012 uzavřené dne 10. 4. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. L.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3  v domě  na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 7. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2388/12 MJP – smlouva o právu provést stavbu „Výstavba technické infrastruktury – obytný 
soubor Panorama II, Šumperk“ – vybudování inženýrských sítí a komunikace

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2137, 1845/25, 1845/156 a 1845/157 v k.ú. 
Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu, spočívající ve 
vybudování inženýrských sítí a komunikace včetně opěrných zdí, v rámci stavební akce: 
„Výstavba technické infrastruktury – obytný soubor Panorama II, Šumperk“, v rozsahu a 
stavebně-technickém provedení dle doložené projektové dokumentace „Výstavba technické 
infrastruktury – obytný soubor Panorama II, Šumperk“, zpracované spol. FORTEX – AGS, a.s., č. 
zakázky 14/2011, datum 01/2012, pro účely dopravního a technického napojení plánované 
výstavby 13 RD na p.p.č. 1845/12 v k.ú. Šumperk.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2389/12 MJP – zveřejnění prodeje  části p.p.č. 2137 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka prodat části pozemku p.č. 2137 o celkové výměře cca    
50 m2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk.
Kupní cena: 250,--Kč/m2

Účel: scelení pozemků v dané lokalitě

Termín: 21.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2390/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu „Šumperk – Na Vodárně, 13 RD, FORTEX, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 2x 12 bm přes pozemky p.č. 
1845/25, 1845/157 a 1845/156 v k.ú.  Šumperk, v rámci stavební akce „Šumpek – Na 
Vodárně, 13 RD, FORTEX, NNk“, pro účely napojení plánované výstavby 13 RD v lokalitě 
„Panorama II“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.
Podmínky uzavření smlouvy:
- 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 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 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 31.12.2014

- 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 a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
předmětných pozemků, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
těchto pozemcích příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení 
dle předložené projektové dokumentace „Šumperk – Na Vodárně, 13 RD, FORTEX, NNk“, 
zhotovitele spol. ENPRO Energo s.r.o., č. stavby IV-12-8007005, datum 01/2012, 
v termínu nejpozději do 30.06.2014

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2391/12 MJP – příslib odkoupení části pozemku p.č. 1845/12 v k.ú. Šumperk a na něm 
vybudovaného díla komunikace a příslib odkoupení inženýrských sítí

doporučuje ZM
vydání  příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1845/12 – trvalý travní porost  v k.ú. Šumperk a 
na něm stojící vybudované dílo místní komunikace část č. 1 a č. 2, včetně opěrných zdí  a dále 
odkoupení inženýrských sítí, a to splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného 
osvětlení vybudovaných  v rámci výstavby Panorama II na pozemku p.č 1845/12 v k.ú. 
Šumperk.

Budoucí prodávající: FORTEX – AGS, a.s.,  se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk,
                                PSČ  787 92, IČ  00150584                             

Budoucí kupující:   Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461

Kupní cena: 1000,--Kč k celku + DPH (cena za pozemky činí částku 500,--Kč (od DPH 
osvobozeno dle § 56 odst. 2  zák.č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném 
k uzavření smlouvy), cena za inženýrské sítě činí částku 200,--Kč bez DPH, 
cena za dílo místní komunikace část č. 1 a č. 2 a opěrných zdí činí částku   
300,--Kč bez DPH

Předmět budoucí koupě: část pozemku p.č. 1845/12 – trvalý travní porost v k.ú. 
Šumperk a na něm stojící vybudované dílo místní komunikace 
část č. 1 a č. 2, včetně opěrných zdí  a dále  inženýrské sítě -
splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení 

Další podmínky:
a) návrh vlastní kupní smlouvy po kolaudaci sítí a části komunikace č. 1 a č. 2 vypracuje 

FORTEX - AGS, a.s.
b) geometrický plán pro vymezení komunikace a rozdělení pozemku pod komunikací zajistí 

na své náklady FORTEX - AGS, a.s.
c) správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu uhradí město 

Šumperk
Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2392/12 MJP – bytová problematika

souhlasí
v souladu s čl. V. Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, s uzavřením nájemní smlouvy k bytu na dobu výkonu práce – údržbáře 
sportovního areálu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu Tyršova stadionu mezi TJ 
Šumperk, zast. předsedkyní  TJ Šumperk Jarmilou Hynkovou a místopředsedou TJ Šumperk 
Ing. Evou Kubíčkovou  se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatelem 
na straně jedné a R. K.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03, jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:

- NS na dobu  určitou od 01. 05. 2012 do  31. 07. 2012, nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.
- nájem bytu je vázán na dobu výkonu práce údržbáře sportovního areálu                    

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2393/12 MJP – bytová problematika

ruší
usnesení RM č. 2197/12 ze dne 29. 3. 2012 ke schválení dodatku č. 2 – prodloužení doby 
nájmu k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. R.,  bytem Šumperk, jako 
nájemcem na straně druhé, na dobu jednoho roku od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2394/12 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 
nájemcem, 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. 8. 
2012. 

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2395/12 MJP – změna usnesení RM č. 1982/12 –  smlouva o věcném břemeni „Rozšíření 
plynofikace průmyslového areálu Bělidlo, II. etapa, Šumperk“

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1982/12 ze dne 9.2.2012, týkajícího se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení STL 
plynovodu a plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 1053/1 v k.ú. Šumperk, pro oprávněného 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961, spočívající v doplnění o vedlejšího účastníka smlouvy, jako investora stavby: R. S., 
bytem Bludov, PSČ 789 61. Investor stavby uhradí veškeré náklady spojené se zřízením 
věcného břemene.
V ostatním se usnesení RM č. 1982/12 nemění.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2396/12 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.p.č. 555/24 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 555/24 o výměře 494 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: zahrada k domu Balbínova 22, Šumperk

a) vymezený užitný prostor k domu 
b) volná zelená plocha u domu

Nájemné: a) 1,--Kč/m2/rok 2012
b) 2,--Kč/m2/rok 2012
pro rok 2013 a dále 5,--Kč/m2/rok/celek

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu dohodou 
nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 21.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2397/12 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Kina OKO Šumperk

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Kina OKO Šumperk, příspěvkové organizace, 
Masarykovo náměstí 3, IČ 00851400.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2398/12 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Kina OKO Šumperk

jmenuje
předsedu a členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Kina OKO Šumperk, 
příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 3, IČ 00851400.

Předseda komise: Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta
Členové komise: Ing. Mgr. Jan Havlíček, člen RM

Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV
Mgr. Kamila Šeligová, zástupce ředitelky Městské knihovny 
v Šumperku, v současné době zastupující ve funkci ředitelky 
Kina OKO Šumperk
Zuzana Černá, vedoucí programování distribuční společnosti 
Cinemart a.s. Prostějov – odborník z oboru kinematografie

Náhradník: Ing. Jiří Gonda, člen RM

Členka s hlasem poradním: Ing. Jaroslava Macková, vedoucí personálního oddělení MěÚ
v Šumperku

Tajemnice komise: Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2399/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085, 
přijmout věcný dar – 2 ks dětských koloběžek v hodnotě 6.644,--Kč od společnosti AGIDA 
s.r.o., Polní 55, 788 13 Rapotín, IČ 61944742, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2400/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085, 
přijmout věcný dar –poukázky na nákup školních potřeb pro děti v hodnotě 1.200,--Kč 
v obchodním domě TESCO, od Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií, U Kříže 10,      
158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 75146479 v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2401/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout dar, v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, ve výši 12.255,--Kč, od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČ 
47976519, který bude účelově poskytnut na rodinné slevy na vybraná dětská představení.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2402/12 Záštita města Šumperka nad projektem „Chraňte se včas“

neschvaluje
poskytnutí záštity nad projektem studia Tryangel „Chraňte se včas“.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2403/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:

- Bezpečný Šumperk, o.s., A. Kašpara 90/1, Šumperk, na dobu duben až červenec 2012, 
logo bude vhodně uvedeno na případných propagačních materiálech, případně vhodně
prezentováno formou zapůjčených bannerů

- APLA - Olomoucký kraj, o.s., Třebízského  1800/1, Šumperk, IČ 26602741,  na dobu
červen až srpen 2012, logo bude použito pro potřeby informačního letáku o letním táboře 
pro děti s PAS

- Sdružení přátel folkloru Severní Hané, o. s.,  Růžová 458, 789 69 Postřelmov, IČ 
608011158, na dobu neurčitou, užití loga na festivalové akce

- Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR, 
organizační jednotka sdružení, Pod Senovou 66, Šumperk, IČ 68318405, na dobu 
neurčitou, na veškeré akce pořádané AVZO Šumperk-Temenice na střelnici Pod Senovou 
66

- Hokejový klub Mladí draci  Šumperk, o.s.,  Žerotínova 55B, Šumperk, na dobu neurčitou, 
na umístění na webových stránkách klubu, na dresech, resp. výstroji hráčů všech družstev 
klubu, na propagačních materiálech a tiskových materiálech souvisejících se sportovní 
činností klubu, vydávaných po jejich schválení výborem klubu

- Římskokatolická farnost Šumperk, církevní organizace, Kostelní nám. 2, Šumperk, IČ 
48005541, na dobu prosinec 2012, užití na plakátech a letácích akce Setkání se svatým 
Mikulášem

- Sjednocená  organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Šumperk -
Jeseník, o.s., na dobu do prosince 2012, užití loga při prezentaci  činnosti veřejnosti, 
v časopise Informátor, na infopanelu sponzorů a dárců organizace, na pozvánkách na akce 
určené pro členy  a veřejnost při prezentacích projektu

- ÚO SD ČR při nemocnici v Šumperku, Severovýchod 40, 789 01 Zábřeh, na květen a říjen 
2012 na edukačně preventivní pobyt diabetiků

- Střední odborná škola, Šumperk, p.o., Zemědělská 3,  Šumperk, IČ 00852384, na dobu na 
duben – říjen 2012, logo bude použito v článku o průběhu projektu Živá zahrada na 
www.edusum.cz

- O.S. Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk, na 
dobu červen – říjen 2012, logo bude použito na informační leták o adaptačních kurzech 
pro rodiče studentů, dále v článku o průběhu adaptačních kurzů na www.edusum.cz
a rovněž v závěrečné zprávě Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3

- O.S. Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk, na 
dobu červen  - listopad 2012, logo bude použito v článku o průběhu projektu Společná 
minulost – společná budoucnost na www.edusum.cz, dále v závěrečné zprávě Střední 
odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3

- SAKUM o.s. Prievidzská 14, Šumperk, na rok 2012,  logo bude použito pro akce –
Bezpečnostně – preventivní akce „Bezpečně také na ulici 2012“

http://www.edusum.cz/
http://www.edusum.cz/
http://www.edusum.cz/
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- MgA. Roman Janků – Agentura J+D, V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, IČ 70600562,  na 
rok 2012,  logo bude použito  na propagační materiály mezinárodního hudebního festivalu 
– Klášterní hudební slavnosti 2012-04-19

- MgA. Roman Janků – Agentura J+D, V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, IČ 70600562, na 
rok 2012 ,  logo bude použito na propagační materiály projektu Klasika Viva, dále na 
propagační materiály hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti 2012

- Společnost Amatérské divadlo a svět, o.s., Blanická 4, 120 21 Praha 2, IČ  62934350, 
odpovědná osoba – Karel Tomas - duben – září 2012, akce 17. 26. 8. 2012, logo bude 
použito na propagaci akce (nábor, přihlášky), dále v Bulletinu Kormidlo, v časopise 
Amatérská scéna. V době akce od 17. – 26. 8. bude logo použito do Zpravodaje, plánují se 
trička, placky.

- Multisport Outdoor Team Šumperk, o.s., Revoluční 12b, 787 58 Šumperk, IČ 22821058, 
odpovědná osoba Pavel Paloncý – květen – prosinec 2012, pro účely propagace města 
Šumperka na webových stránkách sdružení a závodního týmu

- Gymnázium Šumperk, p.o., Masarykovo nám. 8, 787 58 Šumperk, IČ 49589792, 
odpovědná osoba Mgr. Milan Maceček, ředitel, na dobu neurčitou, pro účely propagace na 
všech akcích, propagačních materiálech a publikacích

- Nadační fond při Gymnáziu Šumperk, Masarykovo nám. 5, 787 58 Šumperk, IČ 258 525 
74, odpovědná osoba Mgr. Milan Maceček, předseda správní rady, na dobu neurčitou, pro 
účely propagace na všech akcích, propagačních materiálech a publikacích

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2404/12 Propagační předměty

schvaluje
cenu propagačního předmětu při běžném odběru:
- pohlednice 4,--Kč (včetně DPH)

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2405/12 Propagační předměty

schvaluje
pro cenu propagačního předmětu při větším jednorázovém odběru (min. 100 ks včetně):
- pohlednice 2,--Kč (včetně DPH) 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2406/12 Pronájem stánkových míst na Slavnostech města Šumperka 2012

schvaluje
záměr pronajmout 6 stánkových míst předloženým nejvyšším nabídkám za m2 pro prodej 
alkoholických nápojů a občerstvení na akci Slavnosti města Šumperka 2012 v termínu 1. a 2. 
června 2012.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2407/12 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:

Petr Hradil, 788 16 Sobotín 2, IČ 615 803 33
- 11.05.2012 (pátek) - První Red Rat festival na parkovišti, zahrádce a v restauraci Red Rat 

8. května 911/20, Šumperk v době od 17:00-24:00 hodin
- 22.06.2012 (pátek) - Mexiko na parkovišti, zahrádce a v restauraci Red Rat 

8. května 911/20, Šumperk v době od 17:00-24:00 hodin

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461
- 01.06.2012 (pátek) Slavnosti města Šumperka – Sady 1. máje v době od 18:00-23:00 

hodin
- 02.06.2012 (sobota) Slavnosti města Šumperka -  Sady 1. máje v době od 10:00-23:00 

hodin 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2408/12 Výjimka z OZV č. 76/2001, o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 76/2001, o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
veřejného zdraví, pro pořadatele:

Petr Hradil, 788 16 Sobotín 2 IČ 615 803 33
- 11.05.2012 (pátek) - První Red Rat festival na parkovišti, zahrádce a v restauraci Red Rat 

8. května 911/20, Šumperk v době od 17:00-24:00 hodin
- 01.06.2012 (pátek)  Studentské grilování, restaurace  Red Rat  v době od 16:00-24:00 

hodin
- 22.06.2012 (pátek) - Mexiko na parkovišti, zahrádce a v restauraci Red Rat 

8. května 911/20, Šumperk v době od 17:00-24:00 hodin
- 04.08.2012 Zdravá nákaza fest, restaurace  Red Rat  v době od 18:00-24:00 hodin

International Police Association, územní skupina č. 218, Havlíčkova 8, 787 01  Šumperk
- 21.06.2012 (čtvrtek) – VII. ročník mezinárodního bowlingového turnaje se společenským  

posezením na zahrádce hotelu Hansa v době od 22:00-24:00 hodin

Venkovní akce H-club - Akce se budou konat na nádvoří H-clubu, Rooseveltova 17, Šumperk, 
Jiří Giesl, Polská 3, Šumperk, PSČ 787 01, IČO  484 37 514

Květen
- 11.05.2012 (pátek) JUST LIKE HONEY - hudební festival s mezinárodní účastí  v době od 

20:00-24:00 hodin
- 12.05.2012 (sobota) JUST LIKE HONEY - hudební festival s mezinárodní účastí v době od 

20:00-24:00 hodin
- 25.05.2012 (pátek) Koncert - Sioux, Sea+Air (Německo) v době od 20:00-24:00 hodin



RM 41 – 10.05.2012

20

Červen
- 08.06.2012 (pátek) Soukromá akce - Nemocnice Šumperk (hraje kapela Omicron) v době 

od 18:00-24:00 hodin
- 09.06.2012 (sobota) Koncert - The Three Bind Mice (Itálie), The Finally, Rány Těa v době 

od 20:00-24:00 hodin
- 15.06.2012 (pátek) Koncert - Dying Passion, Forgotten Silence v době od 20:00-24:00 

hodin
- 22.06.2012 (pátek) Koncert - River Jordan, High Five v době od 20:00-24:00 hodin
- 30.06.2012 (sobota) Koncert - Country večer v době od 20:00-24:00 hodin

Červenec
- 13.07.2012 Koncert - Country večer v době od 20:00-24:00 hodin
- 21.07.2012 Koncert - Večer mladých kapel  v době od  20:00-24:00 hodin
- 27.07.2012 Koncert - Jazzový večer v době od 20:00-24:00 hodin

Srpen
- 03.08.2012 Koncert - Country večer v době od 20:00-24:00 hodin
- 17.08.2012 Koncert - The Frustrators, Kill The Dandies a hosté  v době od 20:00-24:00 

hodin

Září
- 01.09.2012 Koncert - Vees a hosté v době od 20:00-24:00 hodin

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461
- 01.06.2012 (pátek) Slavnosti města Šumperka – Sady 1. máje, v době od 18:00-23:00 

hodin
- 02.06.2012 (sobota) Slavnosti města Šumperka -  Sady 1. máje, v době od 10:00-23:00 

hodin 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2409/12 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

uděluje výjimku
v souladu s čl. 2 odst. 3 OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků ke konání 
ohňostroje u příležitosti konání Slavností města Šumperka, v pátek 1.6.2012 v prostorách 
parku Sady 1. máje, Šumperk, v době od 22:30 hod. do 23:00 hod. v délce 15 minut. 
Pořadatelem je město Šumperk.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2410/12 Dražba nalezených věcí

schvaluje
- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě – jízdní kola, mobilní telefony, atd.
- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci
- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učiní nejvyšší podání

Termín: 27.06.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

2411/12 Dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění pracoviště e-OP

schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřené dne 
11.5.2006 se Státní tiskárnou cenin, s.p., se sídlem Růžová 6, č.p. 943, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČ 00001279 včetně příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Štefečková

2412/12 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení:
32/10, 1282/11, 1520/11, 1521/11, 1587/11, 1588/11, 1589/11, 1590/11, 1591/11, 
1592/11, 1773/11, 1774/11, 1775/11, 1776/11, 1777/11, 1778/11, 1797/11, 
1871/11, 1916/12, 1917/12, 1918/12, 1919/12, 1920/12, 1921/12, 1922/12, 
1923/12, 1924/12, 1925/12, 1928/12, 1929/12, 1931/12, 1934/12, 1943/12,
1968/12, 1969/12, 1971/12, 1983/12, 1985/12, 2001/12, 2002/12, 2003/12, 
2004/12, 2005/12, 2011/12, 2017/12, 2049/12, 2050/12, 2051/12, 2053/12, 
2065/12, 2067/12, 2068/12, 2069/12, 2070/12, 2071/12, 2073/12, 2074/12, 
2076/12, 2077/12, 2078/12, 2080/12, 2082/12, 2084/12, 2086/12, 2087/12, 
2088/12, 2089/12, 2090/12, 2091/12, 2092/12, 2093/12, 2094/12, 2095/12, 
2096/12, 2097/12, 2098/12, 2101/12, 2102/12, 2106/12, 2107/12, 2108/12, 
2109/12, 2110/12, 2111/12, 2112/12, 2113/12, 2114/12, 2115/12, 2116/12, 
2117/12, 2118/12, 2119/12, 2120/12, 2121/12, 2122/12, 2123/12, 2124/12, 
2125/12, 2126/12, 2128/12, 2129/12, 2130/12, 2131/12, 2132/12, 2133/12, 
2134/12, 2135/12, 2136/12, 2137/12, 2138/12, 2140/12, 2142/12, 2143/12, 
2144/12, 2146/12, 2147/12, 2152/12, 2154/12, 2155/12, 2160/12, 2163/12, 
2164/12, 2165/12, 2167/12, 2168/12, 2173/12, 2186/12, 2187/12, 2190/12, 
2191/12, 2192/12, 2200/12, 2203/12, 2204/12, 2205/12, 2207/12, 2208/12, 
2211/12, 2213/12, 2215/12, 2216/12, 2217/12, 2218/12, 2219/12, 2220/12, 
2221/12, 2222/12, 2223/12, 2224/12, 2225/12, 2226/12, 2227/12, 2228/12, 
2229/12, 2231/12, 2232/12, 2233/12, 2234/12, 2235/12, 2236/12, 2237/12, 
2238/12,   1593/11,    2205/12.
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2413/12 Kontrola usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:
1537/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1594/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1772/11 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1802/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1874/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1875/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1877/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1882/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1927/12 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1951/12 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2041/12 do 31.05.2012 Zodpovídá: Mgr. Brož
2079/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2081/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2083/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2085/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová

2414/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3675/09

ruší 
usnesení RM č. 3675/09 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
přes p.p.č. 709/17 a další v k.ú. Dolní Temenice, or. ul. Prievidzská.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2415/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 763/11

ruší
usnesení RM č. 763/11 ke zřízení venkovní předzahrádky k provozovně Restart bar U Radnice, 
Radniční 2, pro bezpředmětnost. 

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2416/12 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 1876/11

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1876/11 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a správy přípojky STL plynovodu přes pozemek p.č. 
1845/9 v k.ú. Šumperk v předpokládané délce 4 bm, v rámci stavební akce „Výstavba garáže 
na p.p.č. 1845/19 v k.ú. Šumperk“, takto:
Vypouští se vedlejší účastník – J. a D. K.,  bytem Šumperk.
Dále se schvaluje změna výše zálohy ze schválených 160,--Kč na 440,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2417/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1880/11

ruší
usnesení RM č. 1880/11 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu „Transformace Vincentina 
Šternberk – Rekonstrukce vily Revoluční 55, Šumperk“, pro bezpředmětnost.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2418/12 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 1926/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1926/12 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
„REKO NTL/STL Šumperk, ul. Evaldova“ v části stanovení způsobu úhrady, přičemž místo „…do 
15 dnů ode dne obdržení daňového dokladu“ bude nově uvedeno „…do 15 dnů ode dne 
podpisu dodatku č. 1“.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá:  Ing. Répalová

2419/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1930/12

ruší
usnesení RM č. 1930/12 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – kanalizační přípojka pro soubor komerčních objektů na st.p.č. 5397 –
5399 v k.ú. Šumperk, lokalita při ul. Langrově naproti hlavní pošty, pro bezpředmětnost.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2420/12 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 2281/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2281/12 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Gen. Krátkého, FORTEX, parc. č. 1782/2, vedení 
NNk, v části stanovení výše zálohy na budoucí úplatné věcné břemeno, přičemž výše zálohy se 
stanovuje v nové výši 10.120,--Kč místo původně schválené výše 11.220,--Kč, z důvodu 
zkrácení trasy vedení přípojky NNk.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

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