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Spis. zn.:  44256/2012
Č.j.: 46188/2012

U S N E S E N Í

ze 43. schůze rady města Šumperka ze dne 7.6.2012. 

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.

2482/12 Rozpočtová opatření č. V roku 2012 města Šumperka

doporučuje ZM
schválit rozpočtová opatření č. V roku 2012 města Šumperka:
příjmy ve výši    -6.662 tis. Kč
výdaje ve výši    -6.500 tis. Kč

příjmy celkem 460.590 tis. Kč
výdaje celkem 450.195 tis. Kč

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2483/12 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2013 – 2014

doporučuje ZM
schválit rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2013 – 2014 dle předloženého materiálu.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2484/12 Prominutí odvodu a penále

doporučuje ZM
schválit prominutí odvodu Vlastivědnému muzeu v Šumperku, p.o., Hlavní třída 342/22, 
uloženého platebním výměrem č. 1/2012/222910470.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2485/12 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 s.r.o.

doporučuje ZM
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka a uzavření smlouvy 
se společností Hokej Šumperk 2003 s.r.o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, na 
hokejovou sezónu 2012/2013 – I. NHL ve výši 3.000 tis. Kč, a to za následujících podmínek:
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1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 
sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7.000 tis. Kč do 30.6.2012.

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na požádání 
umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění.

3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 501/12. 

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2486/12 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2012

bere na vědomí
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2012.

tis. Kč

     N á z e v Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění

2012  01-05/12 rozpočtu  01-05/11 rok 12/11

Daňové příjmy 285 534 106 388 37,3 101 916 104,39

Daně 255 000 93 410 36,6 91 809 101,74

     - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 52 400 22 540 43,0 21 392 105,37

     - daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 7 400 1 417 19,1 1 745 81,20

      - daň z příjmů fyz. osob  podle zvl.sazby 4 400 2 324 52,8 1 721 135,04

      - daň z příjmů právnických osob 46 000 19 931 43,3 18 895 105,48

      - DPH 110 000 46 652 42,4 47 919 97,36

      - daň z nemovitostí 13 800 546 4,0 137 398,54

      - daň z příjmu právnických osob za obce 21 000 0 0,0 0 0,00

Správní poplatky 9 534 3 740 39,2 3 454 108,28

Místní poplatky 14 000 5 721 40,9 6 653 85,99

     - za komunální odpad 12 200 3 229 26,5 3 305 97,70

     - za psy 800 586 73,3 603 97,18

     - za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů 1 000 362 36,2 359 100,84

     - za provozovaný VHP a THZ (dopl. 2011) 0 1 544 0,0 2 386 64,71

Ostatní odvody - odvody z loterií 7 000 3 517 50,2 0 0,00

Nedaňové příjmy 7 772 2 446 31,5 2 220 110,18

Přijaté sankční poplatky odborů 4 872 1 552 31,9 1 328 116,87

Služby za komunální odpad 2 900 894 30,8 892 100,22

C e l k e m 293 306 108 834 37,1 104 136 104,51
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2487/12 Kontrola usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 1802/11, 1975/12, 1976/12, 1977/12, 1978/12, 1979/12, 1980/12, 
1981/12, 1995/12, 1996/12, 1997/12, 2006/12, 2014/12, 2040/12, 2041/12, 
2054/12, 2055/12, 2056/12, 2057/12, 2058/12, 2059/12, 2060/12, 2061/12, 
2064/12, 2066/12, 2072/12, 2075/12, 2099/12, 2100/12, 2103/12, 2104/12, 
2166/12, 2193/12, 2194/12, 2195/12, 2196/12, 2198/12, 2209/12, 2210/12, 
2244/12, 2245/12, 2247/12, 2248/12, 2250/12, 2251/12, 2252/12, 2253/12, 
2254/12, 2255/12, 2256/12, 2257/12, 2266/12, 2268/12, 2269/12, 2270/12, 
2271/12, 2272/12, 2273/12, 2276/12, 2277/12, 2278/12, 2279/12, 2280/12, 
2283/12, 2284/12, 2285/12, 2286/12, 2287/12, 2288/12, 2289/12, 2290/12, 
2291/12, 2292/12, 2293/12, 2295/12, 2296/12, 2297/12, 2338/12, 2340/12, 
2341/12, 2342/12, 2343/12, 2344/12, 2345/12, 2346/12, 2347/12, 2348/12,  
2350/12, 2351/12, 2352/12, 2353/12, 2354/12, 2355/12, 2356/12, 2357/12, 
2358/12, 2359/12, 2360/12, 2362/12, 2369/12, 2376/12, 2377/12, 2389/12, 
2392/12, 2393/12, 2394/12, 2396/12, 2397/12, 2398/12, 2399/12, 2400/12, 
2401/12, 2402/12, 2403/12, 2404/12, 2405/12, 2406/12, 2407/12, 2408/12, 
2409/12, 2411/12, 2414/12, 2415/12, 2417/12, 2419/12, 2349/12, 2364/12, 
2366/12.

2488/12 Kontrola usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
1537/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1882/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2062/12 do 31.08.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2063/12 do 31.08.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2169/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2170/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2171/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2172/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2267/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2363/12 do 28.06.2012 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
2365/12 do 28.06.2012 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2489/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2156/12

ruší
usnesení RM č. 2156/12 ze dne 29.3.2012, kterým bylo schváleno podání žádosti                   
o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 191/1, 191/2, 195/2, 195/3 v k.ú. 
Dolní Temenice. 

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2490/12 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2199/12

ruší
usnesení RM č. 2199/12 ze dne 29.3.2012, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 
k prodloužení doby nájmu k NS s A. V.,  bytem Šumperk. 

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2491/12 MJP – předzahrádka k provozovně Polotovary, Hlavní třída 3, Šumperk 

schvaluje
pronájem části 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. 
Nájemce: Rostislav Pilc, Bohdíkovská 2742/11C, Šumperk, IČ 46084878
Účel nájmu: zřízení a provozování venkovní předzahrádky k provozovně Polotovary, Hlavní 

třída 3 – předzahrádka typ 2.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2492/12 MJP – předzahrádka k provozovně Bar, Radniční 2, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 2239/1 v k.ú. 
Šumperk, o velikosti 16 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 a 
dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.4.2009 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky k provozovně Bar, Radniční 2, Šumperk – předzahrádka typ 1.  

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2493/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku  
ke dni 30.6.2012 s nájemcem J. S.,  bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s účinností od 1.7.2012, jejímž předmětem bude byt č. 2958/3 v domě nám. Jana  
Zajíce 2958/14 v Šumperku, s V. P., bytem  Šumperk.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2494/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím J. S.,  bytem  
Šumperk ke dni 30.6.2012. J. S.,  bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s V. P.,  bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s V. P.,  bytem
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.7.2012.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2495/12 MJP – zúžení předmětu nájmu o pozemek  p.č. 607/7 v k.ú. Dolní Temenice, or.          
u areálu Domova důchodců

schvaluje
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. MP/0052/2009/šv uzavřené mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Domovem 
důchodců Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, U sanatoria 2631/25, IĆ 
7500411, jako nájemcem, kterým bude zúžen předmět nájmu o pozemek p.č. 607/7 v k.ú. 
Dolní Temenice a sníženo nájemné o částku 4.432 Kč/rok.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2496/12 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek p.č. 607/7 v k.ú. Dolní Temenice, 
or. u areálu Domova důchodců

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461, vypůjčit
pozemek p.č. 607/7 o výměře 2 216 m2 v k. ú. Dolní Temenice

- účel výpůjčky: rekreační využití předmětu výpůjčky klienty Domova důchodců Šumperk
- doba výpůjčky: neurčitá s účinností ode dne uzavření smlouvy
- další podmínky: vypůjčitel se zaváže předmět výpůjčky na své náklady udržovat po celou 

dobu trvání výpůjčky

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2497/12 MJP – souhlas s prováděním péče o dřeviny rostoucí mimo les – Mateřská škola 
Pohádka Šumperk

souhlasí
s tím, že Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 
Šumperk, Nerudova 4B, PSČ 787 01, IČ 71011994, bude na pozemku, který užívá na základě
dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 21/03/To ze dne 24. 3. 2003, tj. pozemek 
parcela č. 456/1 v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. 
Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu 
těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku 
oprávnění Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, podat na MěÚ 
Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení 
ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to 
se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, se sídlem Šumperk, Hanácká 3, PSČ 787 01,                
IČ 00851507 nositelem i případně vzniklých či uložených povinností.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2498/12 MJP – roční vyúčtování správy budovy s 24 b.j., ul. Prievidzská 25, 27,  Šumperk

bere na vědomí
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. ze dne 28.5.2012 o ročním vyúčtování správy 
budov s 24 b.j. při ul. Prievidzské 2922/25 a 2923/27 v Šumperku a tvorby fondu oprav za 
rok 2011 dle ujednání smlouvy o správě domu ze dne 1.7.2004.

2499/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – Pod Senovou, Jaroslav Dvorský“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Pod Senovou, Jaroslav Dvorský“, jejímž předmětem bude právo uložení a správy 
zemní kabelové přípojky NN přes pozemky p.č. 871/3, 872/10  a ZE p.č. 872/1 (původ PP) 
v k.ú. Dolní Temenice, v předpokládané délce 56 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035.

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 trasy 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 6.160,--Kč 
včetně platné sazby DPH 
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- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 31.08.2014

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 28.02.2015

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2500/12 MJP – bezúplatný převod  části p.p.č. 1239/40 a další  v k.ú. Šumperk, or . vedle 
Gymnázia Šumperk

doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod části p.p.č. 1239/40 o výměře 264 m2 a části p.p.č. 1239/63 o 
výměře 20 m2, dle GP č. 6096-38/2012 p.p.č. 1239/40  o výměře 283 m2 v k.ú. Šumperk, 
z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 
779 11, IČ 6609460, z hospodaření Gymnázia, Šumperk, Masarykovo náměstí 8,  se sídlem  
Masarykovo nám. 1207/8, Šumperk, do majetku města Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek: 

- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2501/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 5664 a dalších,  vše v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
Denisova 10

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 a č. 1675/11 ze dne 
10.11.2011 a od 5.3.2012 do 21.3.2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 
1.3.2012, schválit budoucí prodej  st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 
1994/1, části st.p.č. 1746/2 a  části p.p.č. 1999/8, dle měřičského náčrtu p.p.č. 3096/2 o 
výměře 240 m2, p.p.č. 3096/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 3096/4 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/8 
o výměře 90 m2, p.p.č. 1999/50 o výměře 47 m2, p.p.č. 1999/51 o výměře  69 m2 a p.p.č. 
1999/52 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude budoucími kupujícími D. H.,  S. H., P. I.,  J. a M. 

K.  a M. O., uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10% budoucí kupní ceny, dále 
bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců, budoucí kupující M. 
F.  a P. S.  uhradí kupní cenu při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní

- budoucí kupující:  M. F.,  bytem  Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
3096/3, D. H.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4  a p.p.č. 1999/51, S. H., bytem Brno, PSČ 616 00, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 
na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 na p.p.č. 3096/4  a p.p.č. 1999/8, 
P. I.,  bytem Bludov, PSČ 789 61, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/4, J. a M. K.,  bytem  Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, st.p.č. 5664 a p.p.č. 1999/50, M. O.,  bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/52 
a P. S.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 31.12.2013  

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

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2502/12 MJP - prodej části st.p.č. 1746/2 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Denisova 10 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.11.2011 do 30.11.2011 dle usnesení rady města číslo 1666/11 ze dne 10.11.2011, 
schválit  prodej  části st.p.č. 1746/2 o výměře 22 m2, dle GP číslo 6024-104/2011 p.p.č. 
3205 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek::
- účel  prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru
- kupující: D. H.,  bytem Nový Malín, PSČ 788 03, S. H.,  bytem Brno  PSČ 616 00, P. I., 

bytem  Bludov, PSČ 789 61, J. a  M. K.,  bytem Šumperk, M. O., bytem Šumperk, J. a E. K., 
bytem Šumperk, J. P.,  bytem Šumperk, J. Š.,  bytem  Šumperk,  D. T.,  bytem  Šumperk, Z. 
a Š. V., bytem Šumperk, R. Z.,  bytem Šumperk, každý kupující spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/11 na p.p.č. 3205 v k.ú. Šumperk

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

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2503/12 MJP – zřízení  věcného břemene na st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
Jánošíkova 9

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu přes st.p.č. 1202/2 v k.ú. 
Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka 
nemovitosti st.p.č. 4939 a objektu na st.p.č. 4939,  vše v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 0030346, oprávněnými        
z věcného břemene jsou M. a  J. H.,  bytem Šumperk. 
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Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno se zřizuje s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč včetně DPH
- úhrada bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, 

před podáním návrhu na zápis věcného břemene
- oprávnění uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na vyznačení 

věcného břemene
- oprávnění uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku za zápis věcného břemene

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2504/12 MJP – prodej části p.p.č. 2137 v k.ú. Šumperk, or. mezi ul. Na Kopečku a Čsl. armády, 
or. plánovaná výstavba 13 RD „Panorama II“

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 
16.05.2012 do 01.06.2012 dle usnesení RM č. 2389/12 ze dne 10.05.2012 prodej části 
pozemku p.č. 2137 o celkové výměře cca 50 m2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk.

Prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČ 00303461
Kupující:       FORTEX – AGS, a.s.,  se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ  787 92,

IČ  00150584                             
Kupní cena: 250,--Kč/m2

Účel: scelení pozemků v dané lokalitě

Podmínky:
- návrh vlastní kupní smlouvy vypracuje FORTEX - AGS, a.s.
- geometrický plán pro rozdělení pozemku, který bude vymezen předmět koupě, zajistí na 

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

AGS, a.s.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2505/12 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1239/36 a st.p.č. 1722/1 v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada a zázemí u domu Masarykovo nám. 4

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout p.p.č. 1239/36 o výměře 1060 m2 a st.p.č. 
1722/1 o výměře 596 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k domu Masarykovo nám. 14, Šumperk

b) individuální využití
c) pozemek pod stavbou garáže 
d zajištění příjezdu ke garáži

Nájemné: a) 5,--Kč/m2/rok
b) 5,--Kč/m2/rok 
c) 30,--Kč/m2/rok
d)) 100,--Kč/rok

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 1.1.2013, ukončení nájmu dohodou nebo 
výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2506/12 MJP – prodej domu 8. května 22, Šumperk

doporučuje ZM
schválit v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, prohlášení 
vlastníka domu  č.p. 444 na stavební parcele č. 643/1 (or. ozn. 8. května 22, Šumperk) s osmi 
nebytovými prostorami za dům jednotkový. Po vkladu prohlášení vlastníka budov do katastru 
nemovitostí schválit přeřazení nebytových jednotek v domě 8. května 22, Šumperk, na seznam 
majetku určeného k prodeji. 

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2507/12 MJP – prodej domu 8. května 22, Šumperk

doporučuje ZM
schválit kupní cenu pro prodej nebytových prostor v objektu č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. 
Šumperk (or.ozn. 8. května 22, Šumperk) 7.000,--Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 
5.000,--Kč/m2 pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti užívající nebytové 
prostory a 3.000,--Kč/m2 pro společné plochy vymezené prohlášením vlastníka domu 
k nebytovým jednotkám v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném 
znění. V případě neodkoupení nebytových prostor nájemcem, prodej nebytových prostor ve 
VVŘ za vyvolávací cenu u všech nebytových prostor bez rozlišení 7.000,--Kč/m2 a 3.000,--
Kč/m2  na společných částech domu.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2508/12 MJP – zveřejnění pronájmu části  p.p.č. 555/23 v k.ú. Šumperk, or. část zahrady         
u domu Balbínova 26

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 555/23 o výměře 17 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: individuální využití
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok 2012

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2509/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „REKO NTL Šumperk, ul. Bezručova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a 
správy zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2275/7 a 
p.č. 2152/2 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 259,9 bm, v rámci stavby „REKO 
NTL Šumperk, ul. Bezručova“.
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 180,--Kč/bm trasy jednoho vedení v I.–II. 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 46.782,--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 31.8.2014

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník stavbou dotčených 
pozemků p.č. 2275/7 a p.č. 2152/2 v k.ú. Šumperk, současně zřizuje pro budoucího 
oprávněného právo provést na těchto pozemcích příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a 
stavebně–technickém provedení dle předložené projektové dokumentace, v termínu 
nejpozději do 28.2.2015

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2510/12 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1534/3 v k.ú. Šumperk, or. zahrada  u domu 
Revoluční 34, 34A, 36

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout p.p.č. 1534/3 o výměře 737 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: zahrada a zázemí k domu Revoluční 34, 34A, 36, Šumperk. 
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok 2012

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Podmínky nájmu: povinnost úhrady nájmu 3 roky zpětně dle platných sazeb nájemného

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2511/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1346/7 v k.ú. Šumperk, or. část zahrady         
u domů Javoříčko 12,14,16

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1346/7 o výměře 48 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: individuální využití
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok 2012

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2512/12 MJP – realizace smlouvy  o smlouvě budoucí kupní – st.p.č. 1036/4 a další, vše v k.ú. 
Šumperk,  or. zahrada u domu 8. května 37

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   
23.9.2008 do 9.10.2008 dle usnesení rady města č. 2660/08 ze dne 18. 9. 2008 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 951/08 ze dne 11.12.2008 a č. 1023/09 ze dne 
29.1.2009, kterými byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje st.p.č. 1036/4 o 
výměře 591 m2, st.p.č. 1036/3 o výměře 13 m2, p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2 a p.p.č. 
1464/1 o výměře 423 m2, vše v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:

- účel prodeje: zahrada k domu 8. května 37
- kupující: J. a  J. H.,  bytem Šumperk, spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na p.p.č. 

1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 1036/3 a st.p.č. 1036/4,  F. a  J. H.,  bytem  Rapotín, PSČ 
788 13, spoluvlastnické podíly o velikosti 2/5 na p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 
1036/3 a st.p.č. 1036/4, J. M.,  bytem  Šumperk, spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na 
p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 1036/3 a st.p.č. 1036/4, J. a H. U., bytem Šumperk, 
spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 1036/3 a 
st.p.č. 1036/4

- kupní cena: 300,--Kč/m2 - sjednána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 
0013/2009/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími je uhrazena v plném rozsahu

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2513/12 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 1879/2 a dalších, vše  v k.ú. Šumperk, or. zahrada 
a zázemí k domu Zábřežská 4, 4A, 6

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout st.p.č. 1879/2 o výměře 350 m2, st.p.č. 1880/2 
o výměře 232 m2, st.p.č. 1881/2 o výměře 446 m2 a st.p.č. 1880/3 o výměře 84 m2 v k.ú. 
Šumperk.
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Účel nájmu: zahrada a zázemí k domu Zábřežská 4, 4A a 6, Šumperk
Nájemné: 1,--Kč/m2/rok 2012

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu dodatku ke stávající smlouvě,

ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 
lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2514/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1346/8 v k.ú. Šumperk, or. zahrada a zázemí 
k domu Blanická 16

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1346/8 o výměře 270 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k domu Blanická 15, Šumperk

b) individuální využití
c) pozemek pod stavbou

Nájemné: a) 2,--Kč/m2/rok 2012,  5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
b) 2,--Kč/m2/rok 2012,  5,--Kč/m2/rok  2013 a dále
c) 20,--Kč/m2/rok 2012, 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále

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

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2515/12 MJP – zveřejnění pronájmu  části st.p.č. 1885/2 a další, vše v k.ú. Šumperk, or. 
zahrada a zázemí k domu Balbínova  21, 21A

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část st.p.č. 1885/2, část st.p.č. 1886/2 a část 
p.p.č. 555/27 v k.ú. Šumperk, o výměře nezbytně nutné k zajištění příjezdu ke garáži.
Účel nájmu: pozemek pro účely zajištění příjezdu ke garáži na st.p.č. 2801 v k.ú. 

Šumperk
Nájemné: 50,--Kč/rok 2012, 100,--Kč/rok 2013 a dále
Doba nájmu:   neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Podmínky nájmu: povinnost údržby plochy sloužící jako příjezd ke garážím společně 
s ostatními vlastníky garáží a vlastníky domu Balbínova 21, 21A

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2516/12 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 1239/23 a st.p.č. 1141/3 v k.ú. Šumperk, or. za 
poliklinikou 

schvaluje
záměr města zveřejnit pronájem p.p.č. 1239/23 o výměře 240 m2  a st.p.č. 1141/3 o výměře 
164 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel pronájmu: vymezený pozemek k obytnému domu 
- sazba nájemného:  pro rok 2012.......... 1,--Kč/m2/rok, s povinností úhrady od 1.1.2012
                                     od 1.1.2013............5,--Kč/m2/rok  
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2517/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk, or. zahrada a zázemí 
k domu Zborovská 20

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1463/3 o výměře 1007 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: a) zahrada a zázemí k domu Zborovská 20, Šumperk

b) vymezený užitný prostor k domu Zborovská 20, Šumperk
c) volná zelená plocha u domu Zborovská 20, Šumperk/veřejně přístupná  
zelená plocha sloužící jako zázemí k domu Zborovská 20
d) individuální využití

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

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

Termín: 18.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2518/12 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor – změna usnesení RM        
č. 2442/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2442/12 ze dne 24.5.2012 týkající se zveřejnění záměru 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. Změna usnesení spočívá ve změně doby 
výpůjčky za každý sudý čtvrtek v měsíci 8 - 14 hod na každé sudé pondělí v měsíci 8 - 14 hod. 

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2519/12 MJP – změna usnesení RM č. 1660/11, or. vnitroblok za domy Komenského 8, 10, 
12, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení RM č. 1660/11 ze dne 10.11.2011 spočívající v doplnění budoucích 
oprávněných o I. D.,  bytem Šumperk. S doplněním budoucího oprávněného dochází i ke 
změnu podílu úhrady sazby za zřízení věcného břemene na jednoho budoucího oprávněného 
nově na 1.200,--Kč.
Ostatní podmínky  schválené usnesením RM č. 1660/11 ze dne 10.11.2011 zůstávají beze  
změny.

Termín: 30.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2520/12 Stav životního prostředí na území města Šumperka 2011

bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2011.

2521/12 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2011 a plán na rok 2012 ve 
městě Šumperku

bere na vědomí
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2011
- plán hospodaření s odpady v Šumperku v roce 2012

2522/12 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2012/2013

bere na vědomí
informaci o výsledcích zápisu a přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 
v Šumperku pro školní rok 2012/2013.

2523/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČ 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 
tábor Černý potok, Velká Kraš u Vidnavy v hodnotě 6.300,--Kč, od Mgr. Romana Lipavského –
sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČ 69202575 v souladu s § 27 odst. 5 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2524/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, přijmout finanční dar, v souladu          
s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v celkové výši 37.000,--Kč, a to 35.000,--Kč od Unie rodičů při 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 70892601 a 2.000,--Kč od Roberta Uherka, Bušín 
135, 789 62 Olšany, IČ 65127765, který bude účelově poskytnut na zakoupení zahradního 
herního prvku.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2525/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 120
tis. Kč.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2526/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2         
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
zahradního herního prvku, včetně dopadové zóny v celkové výši  120 tis. Kč.

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2527/12 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně 
společenské činnosti ve městě Šumperku ze dne 26.9.2006

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 na zajištění publicity města Šumperka ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor a o zajištění kulturně společenské činnosti ve městě Šumperku ze dne 26.9.2006.

Termín: 29.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková



RM 43 – 07.06.2012

17

2528/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
- Klub tanečního sportu Šumperk, o. s.,  Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČ 68318545, na dobu 

neurčitou, logo bude uvedeno na propagačních materiálech, pozvánkách, plakátech a na 
webových stránkách

- BULDOCI Dolní Studénky, o. s.,  Čsl. armády, 787 01 Šumperk, IČ 22672249, na období 
říjen-duben 2013, logo bude užíváno při sportovních akcích sdružení

- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s., Evaldova 3, 787 01 Šumperk, IČ 26999501, na 
dobu neurčitou na propagačních materiálech, pozvánkách na uvedené akce, propozicích 
k akcím, diplomech, výročních zprávách

- BMX Team Šumperk,  o.s., Kosmonautů 9, 787 01 Šumperk, IČ 27044432 na závodní 
sezóny 2012, 2013, logo bude umístěno na levém rukávu dresu mezi ostatními logy

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2529/12 Veřejná finanční podpora na zhotovení busty Leo Slezaka

schvaluje
uzavření smlouvy s Národním divadlem v Brně, Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ 00094820,     
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka na rok 2012 ve výši 
10.000,--Kč, na částečné uhrazení nákladů na vytvoření busty operního zpěváka Leo Slezaka.

Termín: 29.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2530/12 Veřejná finanční podpora na zhotovení busty Leo Slezaka

ukládá
vedoucí oboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření roku 2012 částku 10.000,--Kč – do 
rozpočtu odboru ŠKV VFP pro Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ 
00094820 na částečné uhrazení nákladů na vytvoření busty operního zpěváka Leo Slezaka.

Termín: 29.06.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2531/12 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:
Sun Ski Sport s.r.o., Ramzová 342, 788 25 Ostružná, IČ 26868881
- 22.6.2012 v době od 09:00 – 22:00 hodin, reklamní akce pro prodejnu Woox před 

obchodem Woox na Hlavní třídě 2802/16A

Termín: 07.06.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2532/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ  Vrchlického – oprava střechy“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Vrchlického – oprava střechy“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků 
členové
Ing. Petr Suchomel, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Petr Málek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jiří Frys

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Mgr. Milan Pšenčík, Ing. Hana Répalová, Ing. Monika 
Tomanová

- minimální seznam zájemců ve složení:
DACH SYSTÉM s.r.o., Na Sezníku 86/4, 774 00 Olomouc, IČ 25367501
FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě  1997/37a, 789 01 Zábřeh, IČ 46577513
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, 787 92 Šumperk, IČ 00150584
ROTAS, s.r.o., Pod Višňovkou 23, 140 00 Praha 4, IČ 25747002
Petr Žáček – ČAJDA, 788 14 Petrov nad Desnou 122, IČ 66949564
Jan Petko, J. z Poděbrad 59A, 787 01 Šumperk, IČ 64107221

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2533/12 Podání žádosti o grant – Švagrov – výukové pomůcky 

schvaluje
podání žádosti o grant ve výši 485.775,--Kč z revolvingového fondu MŽP na realizaci projektu 
„Učebna v lese“ (pořízení venkovních výukových pomůcek pro Středisko ekologické výchovy 
Švagrov).

Termín: 15.06.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2534/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory

doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Šumperka ze dne 23.5.2011, uzavřené mezi městem Šumperkem jako poskytovatelem 
a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizace Šumperk, se 
sídlem Šumavská 13, IČ 623532292, jako příjemcem. Dodatkem dojde ke změně předmětné 
smlouvy takto:
Příjemce je povinen poskytnutou VFP v částce 2.000.000,--Kč zrealizovat v roce 2011              
a profinancovat v roce 2011 částkou 1.000.000,--Kč a částkou 1.000.000,--Kč v roce 2012.

Termín: 14.06.2012
Zodpovídá:  Bc. Skálová
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2535/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. 276/2008-B, uzavřené dne 14.3.2008 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. 
K., zastoupeným zákonnými zástupci H. F. a  J. K., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 1 
v domě na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku. 
Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 
37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1.7.2012 do 30.9.2012.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2536/12 Dopis Ing. Petra Blažka

bere na vědomí
dopis zaslaný dne 6.6.2012 Ing. Petrem Blažkem, jednatelem EKOZIS spol. s r.o., k realizaci 
některých investičních akcí města Šumperka. 

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