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Spis. zn.:  38406/2012
Č.j.: 40667/2012

U S N E S E N Í

ze 42. schůze rady města Šumperka ze dne 24.5.2012. 

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.

2421/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 14 tis. Kč Dušanu 
Ščamburovi, bytem Šumperk, na náklady spojené s účastí na ME v atletice vozíčkářů 
Stadskanaal – Nizozemí, ve dnech 19.6. – 29.6.2012. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schváleny 
usnesením ZM č. 501/12.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2422/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. IV roku 2012:
příjmy ve výši    - 111 tis. Kč
výdaje ve výši - 1.639 tis. Kč

příjmy celkem 467.252 tis. Kč
výdaje celkem 456.695 tis. Kč

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2423/12 Plnění  investiční výstavby k 30.4.2012

schvaluje
plnění investiční výstavby k 30.4.2012.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2424/12 Žádost společnosti SATEZA,  a.s., o vydání souhlasu s výměnou kogenerační jednotky

schvaluje
společnosti SATEZA, a.s., se sídlem v Šumperku, 8. května 41A, IČ 25350129, výměnu 
kogenerační jednotky TEDOM o el. výkonu 22 kW za kogenerační jednotku CAPSTONE o el. 
výkonu 200 kW a tepelném 245 kW na tepelném zdroji K8 Erbenova v Šumperku pro vydání 
vyjádření distribuční společnosti ČEZ.

Termín: 28.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2425/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Vrchlického – úprava vstupu do budovy“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Vrchlického – úprava vstupu do 

budovy“, která nebude zveřejněna

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petr Málek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Helena 
Miterková

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Milan Pšenčík, Ing. Hana Répalová, Bc. Zdeňka 
Brijarová

- seznam zájemců ve složení:
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024
Josef Roháček, Jeremenkova 11, 787 01 Šumperk, IČ 40318435
Čestmír Smyček, Prievidzská 34, 787 01, Šumperk, IČ 10024590
Roman Matýs, 787 01, Bratrušov 85, IČ 600000449
Jiří Šumbera, Petrovská 547, 788 13 Vikýřovice, IČ 41074408
JOMBOX – Šmoldas v.o.s., Dobrovského 825/21, 787 01 Šumperk, IČ 16626770
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2426/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 
Temenici, Šumperk – přípojky“ 

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 

Temenici, Šumperk – přípojky“, která nebude zveřejněna

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

náhradníci
Ing. Marek Zapletal,  Ing. Eva Zatloukalová, Rudolf Krňávek, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. 
Lenka Salcburgerová 
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- seznam zájemců ve složení:
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024
PAVOK spol. s r.o., Krenišovská 556, 788 13 Vikýřovice, IČ 45194301
ADVANTA SERVIS s.r.o., Rapotín 135, 788 14 Rapotín, IČ 60707216
Vymazal Ladislav, Hraběšice 40, 788 15 Velké Losiny, IČ 46101934
ŠPVS, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ 47674911
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ 00150584

Termín: 28.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2427/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části 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.

Nájemce: Blahomír Kozák, J. z Poděbrad 1998/14, Šumperk, IČ 47857609 
Účel nájmu: zřízení a provozování venkovní předzahrádky u provozovny Postilion, Langrova 

100/2, Šumperk – předzahrádka typ 1

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2428/12 MJP – předzahrádka

schvaluje
pronájem části 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.

Nájemce: Pekárna SLOVAN CAFE s.r.o., Šumperská 537, Uničov, IČ 28607481, zast. Jiřím 
Chlebníčkem, jednatelem s.r.o.

Účel nájmu: zřízení a provozování venkovní předzahrádky u provozovny Pekárnička u císaře 
Josefa II., Hlavní třída 9, Šumperk – předzahrádka typ 1

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2429/12 MJP – předzahrádka 

schvaluje
pronájem části 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.

Nájemce: Amadina Classic s.r.o., Bulharská 214/2, Šumperk, IČ 28660102, zast. Mgr. 
Jaroslavou Valouškovou, jednatelem společnosti

Účel nájmu: zřízení a provozování venkovní předzahrádky u provozovny kavárna U Bílého 
psa, Bulharská 2, Šumperk – předzahrádka typ 1

Ostatní: nutno dodržet průchodný profil chodníku od vnitřní strany sloupků v šíři min. 
120 cm

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich
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2430/12 MJP – podmínky pronájmu části pozemku p.č. 2444/1 a pozemku p.č. 2439 v k.ú. 
Nový Malín, areál letiště

schvaluje
na základě žádosti společnosti A2 CZ, s.r.o. se sídlem v Rábech č.p. 23, PSČ 533 52 podmínky 
pro pronájem části pozemku p.č. 2444/1 a pozemku p.č. 2439 v k.ú. Nový Malín o celkové 
výměře cca 650 m2 (areál letiště):

- účel pronájmu: stavba montážního hangáru pro malá motorová letadla s doprovodnými 
funkcemi administrativního zázemí, služebního bytu, hygienického zázemí a zázemí pro 
zaměstnance

- doba nájmu: určitá, 20 let od doby uzavření nájemní smlouvy s tím, že po celou dobu 
pronájmu bude stavba na pozemcích města užívána k sjednanému účelu pronájmu, tj. 
k montáži letadel s doprovodnými funkcemi 

- nájemné: 55,--Kč /m2/rok v případě dodržení účelu pronájmu
- v případě oznámení změny účelu pronájmu bude výše nájemného znovu posouzena, popř. 

přehodnocena
- v případě neoznámení změny účelu pronájmu bude sjednáno právo pronajímatele od 

smlouvy odstoupit
- do 1 roku od kolaudace budovy hangáru ve vlastnictví společnosti A2 CZ, s.r.o. město 

Šumperk na svých pozemcích zajistí zpevnění stávající přistávací dráhy plastovými 
zatravňovacími rohožemi o výměře cca 11.000 m2 pro možnost celoročního provozu 
letiště a s povinností údržby uživateli na vlastní náklady

- nájemce se zavazuje nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby na pozemku města vytvořit 
nejméně 11 pracovních míst a minimálně tento počet zachovat po celou dobu pronájmu

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2431/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 62 o velikosti 1+3 obytných místností v 14. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné               
a M. T.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou 
- předpokládaný počátek nájmu od  15. 6. 2012  do  30. 6. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 42 – 24.05.2012

5

2432/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 61 o velikosti 1+2 obytných místností v 14. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
P. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou
- předpokládaný počátek nájmu od  15. 6. 2012  do  30. 6. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2433/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57 o velikosti 1+3 obytných místností ve 13. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
P. K., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou
- předpokládaný počátek nájmu od  15. 6. 2012  do  31. 12. 2012
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2434/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene – „Rekonstrukce MS 
SU Šumperk, NTL, plynovod Gen. Svobody“

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0004/2011/Pe, uzavřené 
dne 22.7.2011 mezi městem Šumperkem, jako povinným a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961, jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení NTL 
plynovodu přes pozemky  p.č. 25/3, 1960/1, 1960/2, 1960/8, 2035/2, 2035/3 a 2035/4 
v celkové délce 638 bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, NTL plynovod Gen. Svobody“, z důvodu uzavření nové smlouvy.
Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 
Město Šumperk se zavazuje vrátit oprávněnému část uhrazené ceny za zřízení věcného 
břemene v částce 53.640,--Kč včetně HDP nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dohody.
Zbývající část ceny za zřízení věcného břemene v částce 176.040,--Kč včetně DPH bude 
započtena na úhradu úplatného věcného břemene dle nové smlouvy o zřízení věcného 
břemene.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2435/12 MJP – smlouva o věcném břemeni -  „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL, plynovod 
Gen. Svobody“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 2035/3, 2035/18, 25/3, 1960/2, 2035/2, 2035/4, 
1960/11, 1960/12, 1960/13, 3154/1, 1960/12, 2035/14, 2035/23, 3154/1, 3154/2, 
3154/3, 1960/1, 1960/8 a 2035/13 v celkové délce 675 bm v k.ú. Šumperk, v rámci 
stavební akce „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod Gen. Svobody“.
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  176.040,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada byla oprávněným provedena dne 26.10.2011 na základě 
Smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0004/2012/Pe ze dne 22.7.2011

- 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: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2436/12 MJP – smlouva o výstavbě v domě B. Němcové 6 a prodej spoluvlastnického podílu  
na společných částech domu č.p. 890 a st.p.č. 1063 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavření smlouvy o výstavbě dle ustanovení § 17  a násl., zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví 
bytů v platném znění, jejímž předmětem jsou stavební úpravy bytové jednotky č. 890/14 
umístěné ve IV. NP domu č.p. 890 na st.p.č. 1063 v obci a k.ú. Šumperk (or.ozn. B. Němcové 
6), jejímž vlastníkem je pan M. Š., bytem Šumperk. Město Šumperk je účastníkem smlouvy 
z titulu vlastnictví jednotky č. 890/9, nacházející se ve shora uvedeném domě. Veškeré 
náklady spojené s přípravou smlouvy o výstavbě i náklady na pořízení stavby uhradí  v plné výši 
stavebník M. Š. 

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2437/12 MJP – smlouva o výstavbě v domě B. Němcové 6 a prodej spoluvlastnického podílu  
na společných částech domu č.p. 890 a st.p.č. 1063 v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 18.4.2012 do 7.5.2012 dle usnesení RM č. 2266/12 ze dne 12.4.2012 schválit 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1063 a  
spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na společných částech domu č.p. 890 na st.p.č.  
1063 v obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. B. Němcové 6) za těchto podmínek: 
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- kupující: M. Š., bytem Šumperk
- kupní cena: v souladu s usnesením ZM č. 570/12 ze dne 26.4.2012 , tj. 1.869,--Kč/m2
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o převodu před podáním návrhu 

do katastru nemovitostí
- účel prodeje: rozšíření bytové jednotky č. 890/14 v domě č.p. 890 na st.p.č. 1063 v k.ú. 

Šumperk v souvislosti se smlouvou o výstavbě dle § 17 a násl., zákona č. 72/1994 Sb. 
- kupující uhradí veškeré náklady spojené  s přípravou smlouvy včetně správního poplatku 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

    

2438/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy Bludov 
– Šumperk“,  or. polní cesta mezi Bludovečkem a ul. Bludovskou

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník  pozemku p.č. 2693/1 v k. ú. Bludov K.M.-Z., bytem Bludov, PSČ 789 61, zřídí 
stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo
provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“ na části výše uvedeného 
pozemku.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2439/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy Bludov 
– Šumperk“, or. polní cesta mezi Bludovečkem a ul. Bludovskou

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník  pozemku p.č. 2693/2 v k. ú. Bludov,  obec Bludov, se sídlem  Bludov, Jana Žižky  
195, Bludov  PSČ  789 61, IČ  00302368 zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy 
Bludov – Šumperk“ na části výše uvedeného pozemku.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2440/12 MJP – pronájem pozemku p.č. 1645/1, pozemku st.p.č. 1079 a budovy bez č.p./č.ev. 
na pozemku st.p.č. 1079, areál sběrného dvora na ul. Příčné

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2.5.2012 do 21.5.2012 dle usnesení RM č. 2347/12 ze dne 26.4.2012  
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) za následujících podmínek:

- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
IČ 00303461, DIČ CZ00303461

- nájemce: SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ 25638955, DIČ CZ 
25511891
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- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná
- nájemné: 80.000,--Kč ročně 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 hradit veškeré náklady 
spojené s jejich údržbou a opravy do výše 10.000,--Kč za každou opravu

- zajistit ochranu pronajatého majetku
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2441/12 MJP – pronájem movitých věcí – kontejnery

schvaluje
pronajmout movité věci, a to:
13 velkoobjemových kontejnerů - 3x16m3; 1x40m3; 1x30m3; 2x27m3; 2x22m3; 2x14m3;
2x18m3; válcový drtič, můstková váha (500kg); 7ks kontejnerů do 2 m3 

za těchto podmínek:
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461, DIČ CZ00303461
- nájemce: SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ 25638955, DIČ CZ 

25511891
- účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná
- nájemné: 40 000,--Kč ročně bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné sazbě
- doba nájmu: určitá od 1.6.2012 do 30.6.2017
- nájemce se zavazuje udržovat pronajaté movité věci s péčí řádného hospodáře a hradit 

veškeré náklady spojené s jejich údržbou 
- nájemce se zavazuje pojistit pronajatý movitý majetek proti krádeži a škodám způsobeným 

živelnými událostmi 
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2442/12 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor – zasedací místnost 
Jesenická 621/31, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 621 na pozemku st.p.č. 796/1 v k.ú. a 
obci Šumperk (orientačně Jesenická 31), 1. patro, č. dveří 206 
- účel: poskytování metodické pomoci obcím 
- doba výpůjčky: neurčitá, od 1.10.2012 každý sudý čtvrtek v měsíci 8 - 14 hod. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2443/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – DTS SU_0537 Krytý bazén, elektroměrová skříň“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – DTS SU_0537 Krytý bazén, elektroměrová skříň“, jejímž předmětem je budoucí 
závazek zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v umístění a správě 
elektroměrové skříně s pilířem na pozemku p.č. 1488/5 v k.ú. Šumperk, pro účely napojení 
krytého bazénu v plaveckém areálu „Na Benátkách“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Šumperské sportovní areály s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, PSČ 787 01, 
IČ 27786781.

Podmínky uzavření smlouvy:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009 ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011 v částce 3.000,--Kč/1 ks zařízení 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 3.000,--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  31.1.2015

- 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 
předmětného pozemku, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na 
tomto pozemku příslušnou stavbu, v rozsahu a stavebně–technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace „Šumperk – DTS SU_0537 Krytý bazén“, zhotovitele 
spol. EMONTAS, s.r.o., č. zakázky  02012012, datum 1/2012, v termínu nejpozději do 
31.07.2014

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2444/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1713/4 v k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná

schvaluje
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1713/4 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví  
- kupní cena: 450,--Kč/m2
- prodej bude realizován společně s prodejem již schváleného prodeje části p.p.č. 1713/1      

v k.ú. Šumperk, usnesení ZM č. 583/12 ze dne 26.4.2012

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2445/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1412/2 v k.ú. Šumperk, or. zahrada  domu Tolstého 2

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1412/2 o výměře 651 m2  v  k.ú. Šumperk za těchto 
podmínek:
- účel  prodeje:  zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu práva do 
katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
- 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

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2446/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 135/1 v k.ú. Šumperk, or. za obchodním 
domem

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 135/1 o výměře cca 20 m2  v  k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek:
- účel  prodeje: sjednocení vlastnictví – výstavba recepce k hotelu
- kupní cena: 1.200,--Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + správní poplatek 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu k zápisu vlastnického práva do katastru

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2447/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 1713/1 o výměře 50 m2  v  k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek:
- účel  pronájmu:   uložení střešní krytiny
- sazba nájemného: dohodou 1.000,--Kč/celek/rok
- doba nájmu: neurčitá od 1.7.2012 s výpovědní lhůtou  1 měsíc

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2448/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Bří Čapků, 
před archivem, u nově vybudované smuteční obřadní síně

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 556/36 o výměře cca 20 m2  v  k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek:
- účel  prodeje:  výstavba garáže pro vlastníka smuteční obřadní síně
- kupní cena: 1.725,--Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu k zápisu vlastnického práva do katastru

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2449/12 MJP – uzavření smlouvy o užití práva – umístění reklamního banneru na oplocení 
p.p.č. 1392/26 v k.ú. Šumperk při ul. Vrchlického, or. oplocení hřiště pro 
neorganizovanou sportovní činnost

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit reklamní tabuli o velikosti 200 cm x 100 cm na  oplocení 
p.p.č. 1392/26 v k.ú. Šumperk (2 pole oplocení od křižovatky ul. K.H.Máchy a ul. Vrchlického), 
za podmínek: 
- uživatel práva: ARIVA, spol. s r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/23, Praha 4, PSČ        

140 00, IČ 47902850
- úhrada za užití práva: 2.000,--Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok
- tabule bude obsahovat nabídku pro wellness vybavení na ul. Vrchlického 25 v Šumperku 
- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva, pro rok 

2012 bude úhrada za užívání práva  splatná v den podpisu smlouvy
- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy 
- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2450/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Reissova, 
vedle Home baru

neschvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1998/1 o výměře cca 400 m2  v  k.ú. Šumperk z 
důvodu rozhodnutí vlastníka pozemku ponechat si pozemek ve vlastnictví. O možném prodeji 
části p.p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk bude jednáno  s vlastníkem objektu na st.p.č. 3934 v k.ú. 
Šumperk, přičemž část pozemku bude stanovena s ohledem na budoucí způsob využití 
pozemku.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2451/12 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí Ječmínek, o.p.s.

souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne     
2. 9. 2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 
2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 
Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem 
Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01,  jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 
výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 
č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 
327/03 ze dne 20.2.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 1.7.2012 do 30.6.2013. 
Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2452/12 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí Ječmínek, o.p.s.

souhlasí
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 
2. 9. 2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem a 
JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace 
vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s. za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1.7.2012 do 30.6.2013.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2453/12 MJP – dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvě o zřízení práva provést stavbu „Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk, Dolní 
Temenice“

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě       
o zřízení práva provést stavbu VBb/0021/2011, uzavřené dne 2.8.2011 mezi městem 
Šumperkem, jako povinným a spol. Green Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 
573/3, Olomouc – Chválkovice, PSČ 772 00, IČ 28599292, jako oprávněným, jejímž 
předmětem je budoucí závazek města Šumperka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, 
spočívajícího v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 
274/1, 879/7 a 478/1 (883/102 – parcela ZE původ EN) v k.ú. Dolní Temenice, zemního 
kabelového vedení VN přes pozemky p.č. 274/1, 274/12, 879/7, 478/1 (883/102 – parcela 
ZE původ EN), 274/2, 274/3 v k.ú. Dolní Temenice, zemního vedení STL plynovodu přes 
pozemky p.č. 274/1, 879/1 (879/101 – parcela ZE původ EN), 274/2, 879/6, 274/3 v k.ú. 
Dolní Temenice a zemního vedení kabelové televize UPC přes pozemek p.č. 274/1 v k.ú. Dolní 
Temenice, v rámci akce: „Výstavba - lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“.
Dodatkem č. 1 dojde ke zúžení předmětu budoucího závazku města Šumperka uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení zemního kabelového vedení NN a VN a 
zemního vedení STL plynovodu, z důvodu uzavření nové smlouvy s jednotlivými budoucími 
vlastníky elektrického a plynárenského zařízení.
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Město Šumperk se zavazuje vrátit budoucímu oprávněnému část uhrazené zálohy na budoucí 
úplatné věcné břemeno pro uložení vedení NN, VN a STL plynovodu v celkové částce  34.540,--
Kč vč. DPH, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dodatku.
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0021/2011 se nemění.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2454/12 MJP – smlouva o věcném břemeni „Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk, Dolní 
Temenice, STL plynovod“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního vedení STL plynovodu přes pozemky přes pozemky p.č. 274/1, 274/2, 879/6, 
274/3 a 879/1 (879/101 – parcela ZE původ EN) v k.ú. Dolní Temenice, v předpokládané 
celkové délce 129 bm, v rámci stavby „Výstavba - lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice, 
STL plynovod“.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,    
IČ 27768961.

Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

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 14.190,--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 31.1.2015

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník stavbou dotčených 
pozemků, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto 
pozemcích příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle 
předložené Projektové dokumentace „Výstavba – lokalita Skalka – Šumperk, Dolní 
Temenice, STL plynovod“, zhotovitele Vítězslav Pavlas Plynoprojekce, č. zak. P001/2011, 
datum 04/2012, v termínu nejpozději do 31.7.2014

- v případě požadavku budoucího oprávněného bude ve smlouvě jako vedlejší účastník 
uveden i investor stavby: Green Concept Building s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, 
Olomouc – Chválkovice, PSČ 772 00, IČ 28599292

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2455/12 MJP – nákup elektrické energie  na léta 2013 a 2014

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2276/12 ze dne 12.4.2012 spočívající v prodloužení období na nákup  
elektrické energie na léta 2013 a 2014.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2456/12 MJP – nákup elektrické energie  na léta  2013 a 2014

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2277/12 ze dne 12.4.2012 spočívající v prodloužení období na nákup 
elektrické energie na léta 2013 a 2014.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2457/12 MJP – nákup elektrické energie na léta  2013 a 2014

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2278/12 ze dne 12.4.2012 spočívající v prodloužení období na nákup 
elektrické energie na léta 2013 a 2014.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2458/12 MJP – nákup elektrické energie na léta 2013 a 2014

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2279/12 ze dne 12.4.2012 spočívající v prodloužení období na nákup 
elektrické energie na léta 2013 a 2014.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2459/12 MJP – nákup elektrické energie na léta  2013 a 2014

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2280/12 ze dne 12.4.2012 ve znění usnesení RM č. 2377/12 ze dne 
10.5.2012 spočívající v prodloužení období na nákup elektrické energie na léta 2013 a 2014.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2460/12 MJP – výpověď nájemního vztahu ze smlouvy o nájmu nemovitosti – nájemce     
“R.E.T. s.r.o.“, or. pozemek pod stánkem při ul. Zábřežské v Šumperku

schvaluje
podat výpověď nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti MP 
57/98/Pro/Vr ze dne 19.10.1998, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.9.2001, uzavřené mezi 
městem Šumperk, jako pronajímatelem a spol. “R.E.T. s.r.o.“, se sídlem Šlechtitelů 713/6a, 
Olomouc – Holice, PSČ 772 00, IČ 46579613, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku st.p.č. 642 o výměře 5 m2 v k.ú. Dolní Temenice a části pozemku p.č. 547/1 (nyní 
ozn. st.p.č. 5439) o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely umístění dvou prodejních stánků.  
Výpověď bude podána pouze k části předmětu nájmu pozemku p.č. 547/1 (st.p.č. 5439)         
o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk, nájemní vztah k části pozemku st.p.č. 642 v k.ú. Dolní 
Temenice zůstává v platnosti.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2461/12 MJP – prodej bytového fondu ve vlastnictví města v roce 2012

doporučuje ZM
schválit  v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění,  prohlášení 
budov  č.p. 245 na stavební parcele č. 253/1 (or. ozn. Gen. Svobody 7, Šumperk) s pěti byty a 
se dvěma nebytovými prostory a č.p. 40 na stavební parcele č. 258 (or. ozn. Gen. Svobody 10, 
Šumperk) se dvěma byty a jedním nebytovým prostorem za jednotkové. Po vkladu prohlášení 
vlastníka budov do katastru nemovitostí schválit přeřazení bytových jednotek v domě Gen. 
Svobody 7 a Gen. Svobody 10 na seznam majetku určeného k prodeji, nebytové prostory  
nadále ponechat v majetku města.  

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2462/12 MJP – prodej bytového fondu ve vlastnictví města v roce 2012

doporučuje ZM
schválit změnu „Zásad pro prodej...“ tak, že v čl. III. se v bodě 2 doplňuje věta tohoto znění:
Kupní cena stavebního pozemku pod bytovým domem se při prodeji v roce 2012 a 2013 
stanoví v souladu s usnesením ZM č. 570/12 ze dne 26.4.2012.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2463/12 MJP – prodej bytového fondu ve vlastnictví města v roce 2012

doporučuje ZM
vzít na vědomí žádost  nájemců domu č.p. 289 na stavební parcele č. 175 (or. ozn. Hlavní třída 
12, Šumperk) o odprodej bytů do osobního vlastnictví.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2464/12 MJP – uzavření smlouvy na právo provést stavbu – úpravu vchodu prodejny Albert, 
naproti soudu

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 2255/1 v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka AHOLD Czech republic, a.s. se sídlem 
Slavíčkova 1a, Brno, PSČ 638 00, IČ 44012373, zastoupená na základě generálního pověření 
Bc. Pavlem Humlem, bytem Velká Dobrá, PSČ 273 61, právo provést stavbu spočívající v 
upevnění markýzy z objektu na st.p.č. 162/1 nad p.p.č. 2255/1 v k.ú. Šumperk a právo 
provést stavební úpravu chodníku v záboru o velikosti 5,5 m2 před nově budovaným vstupem 
do objektu na st.p.č. 162/1 v k.ú. Šumperk, která bude spočívat ve vyrovnání stávajícího 
podélného spádu chodníku do výškové úrovně se vstupem tak, aby zde nebyl schůdek.
Stavebník úpravu chodníku provede výhradně na své náklady  a před provedením stavebních 
úprav chodníku uzavře se správcem komunikace a chodníků, tj. PMŠ a.s., se sídlem Slovanská 
255/21, Šumperk, smlouvu o nájmu pozemků.

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2465/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport

doporučuje ZM
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na 

činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 
2012, dle přílohy č. 1. 

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2466/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport

schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění:
- přidělení finančních částek do 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost 

organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2012, dle  
přílohy č. 2. 

Termín: 24.05.012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2467/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport

schvaluje
seznam žádostí na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2012, které komise pro přidělování 
grantů a dotací doporučuje nepodpořit, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2468/12 Výsledek jednání o studii MasterCard

doporučuje ZM
vzít na vědomí výsledek jednání o studii MasterCard.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2469/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
- Jeseníky přes hranici, sdružení, Mahenova 624/11, 790 01 Jeseník, IČ 26574047, na 

dobu neurčitu, logo bude uvedeno vpravo nahoře

- Futsal Club Region Šumperk, sdružení, Anglická 4, 787 01 Šumperk, IČ 64986179 na 
dobu neurčitou, logo bude užíváno při sportovních událostech a dále na všech oficiálních 
dokumentech sdružení a dalších orgánů

- SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Šumperk, Organizační jednotka sdružení Nemocniční 7, 
787 01 Šumperk, IČ 623532284, na období 1.6.2012 – 30.6.2012, OZ krajského kola 
mládeže a dorostu, plakáty krajského kola mládeže a dorostu. Výsledkové listiny krajského 
kola mládeže a dorostu, pozvánky na krajská kola mládeže a dorostu

- Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované pohybové aktivity FK UP, Vysoká 
škola, třída Míru 115, Olomouc, IČ 61989592, do 31.12.2012 na plakát jako sponzora 
regionálních her

Termín: 24.05.012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2470/12 Provozní řád rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů

schvaluje
uzavřít dohodu o spolupráci s Římskokatolickou farností Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, 
787 01 Šumperk, IČ 48005541.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2471/12 Provozní řád rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů

ruší
usnesení RM č. 404/11 ze dne 3.2.2011, kterým byl schválen provozní řád šumperské 
radniční věže a procházkových okruhů městem. 

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2472/12 Provozní řád rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů

schvaluje
provozní řád rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů s účinností od 1.6.2012.

Termín: 01.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2473/12 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: 

Radoslav Večeřa, Bratrušovské koupaliště, Zemědělská 20, Šumperk, IČ 74419510
Hudební produkce v prostorách restaurace Bratrušovského koupaliště:
- 22.06.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 20.07.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 03.08.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 31.08.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 21.09.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 22.09.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 19.10.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 10.11.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin
- 07.12.2012 v době od 19:00 – 24:00 hodin

Mgr. Vladimír Rybička, DK Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČ 258818830, DIČ CZ 
258818830
Pavlínin dvůr Vlastivědného muzea Šumperk
Koncert Jaromíra Nohavici, po ukončení koncertu bude Pavlínin dvůr otevřen do 24:00 hodin.
- 22.06.2012 v době od 20:30 – 24:00 hodin 

Božena Kamlarová, Jeremenkova 48, 787 01 Šumperk, IČ 88057089
Hudební produkce v prostorách Bratrušovského koupaliště BEACH PARTY S EVROPOU 2
- 28.07.2012 v době od 15:00 – 24:00 hodin

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2474/12 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:

HTM GROUP, s.r.o., 8. května 27/503, 772 00 Olomouc, IČ 26834111
- 21.06.2012 v době od 10:00 – 17:00 hodin, promo akce RE/MA na Hlavní třídě,                

u Slovanského domu
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MUDr. Vít Rozehnal, 787 01 Šumperk
- 25.06.2012, 27.06.2012, 29.06.2012 v době od 20:30 – 21:30 hod., hudební festival 

Šumperská nokturna na Kostelním náměstí v Šumperku

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, 
Temenická 135, 787 01 Šumperk, IČ 63696649
- 30.06.2012  v době od 10:00 do 20:00 hodin, soutěž Šumperská liga T.F.A. 2012 (volně 

přeloženo Nejtvrdší hasič přežívá), Vlastivědné muzeum – Pavlínin dvůr, pořádaná ve 
spolupráci s městem Šumperkem a Olomouckým krajem
   

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2475/12 Veřejná finanční podpora Mistrovství ČR ve futsale žen

schvaluje
uzavření smlouvy s Futsal Club Region  Šumperk, Anglická 4, 787 01 Šumperk, IČ 64986179, 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka na rok 2012 ve výši 
15.000,--Kč, na úhradu části nákladů spojených s pokládkou herní palubovky pro mistrovství 
ČR ve futsale žen.

Termín: 24.05.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2476/12 Veřejná finanční podpora Mistrovství ČR ve futsale žen

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2012 částku 15.000,--Kč,  
rozpočtu odboru SKV VFP pro Futsal Club Region Šumperk, Anglická 4, 787 01 Šumperk, na 
úhradu části nákladů spojených s pokládkou herní palubovky pro mistrovství CR ve futsale 
žen. 

Termín: 28.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2477/12 Časový a obsahový program schůzí rady města Šumperka na 2. pololetí 2012

schvaluje
časový a obsahový program schůzí RM na 2. pololetí 2012.

Termín:  24.05.2012
Zodpovídá:  PaedDr. Holub

2478/12 Časový a obsahový program schůzí rady města Šumperka na 2. pololetí 2012

doporučuje ZM
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na 2. pololetí 2012.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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2479/12 Městský program prevence kriminality 2012

schvaluje
realizaci projektu „Právo pro každý den“ bez státní účelové dotace, výhradně z prostředků 
města.

Termín: 25.05.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2480/12 Městský program prevence kriminality 2012

schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství se společností Pontis Šumperk, o.p.s., při realizaci dílčího 
projektu „Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování“ v rámci 
programu „Městský program prevence kriminality 2012“.

Termín: 25.05.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2481/12 Městský program prevence kriminality 2012

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu „S Lanem bezpečně na „Pětce“ 2012“ v rámci 
programu „Městský program prevence kriminality 2012“.

Termín: 25.05.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

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