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Spis. zn.:  50369/2012 
   Č.j.: 50999/2012 

    

U S N E S E N ÍU S N E S E N ÍU S N E S E N ÍU S N E S E N Í     

ze 44. schůze rady města Šumperka ze dne 28.6.2012.  

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. 

 
 

2537/122537/122537/122537/12    Rozpočtová  opatření č. VI roku 2012 města ŠumperkaRozpočtová  opatření č. VI roku 2012 města ŠumperkaRozpočtová  opatření č. VI roku 2012 města ŠumperkaRozpočtová  opatření č. VI roku 2012 města Šumperka    

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VI roku 2012 města Šumperka: 
příjmy ve výši   3.387 tis. Kč 
výdaje ve výši   3.518 tis. Kč 
 
příjmy celkem   463.977 tis. Kč 
výdaje celkem   453.713 tis. Kč 
 
       Termín:  30.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2538/122538/122538/122538/12    Přijetí dotací odboru SOCPřijetí dotací odboru SOCPřijetí dotací odboru SOCPřijetí dotací odboru SOC    

schvaluje  
přijetí dotací:  
 
1. neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012 ze státního 

rozpočtu kapitoly MV ČR: 
- Projekt „KLUBÍK“ dotace ve výši 44.000,--Kč 
- Projekt „Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování“ 

dotace ve výši 133.000,--Kč 
- Projekt „S Lanem bezpečně na PĚTCE“ 2012 dotace ve výši 61.000,--Kč 
- Projekt „Prázdninové pobyty a víkendový pobyt“ dotace ve výši 210.000,--Kč 

 
2. neinvestiční dotace v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ 

příspěvek ze strukturálních fondů 1.092.768,50 Kč a z národních veřejných zdrojů 
192.841,50 Kč 
 

3. neinvestiční dotace MŠMT v rámci programu na podporu integrace romských dětí, žáků 
nebo studentů ve výši 42.000,--Kč 

 
4. neinvestiční dotace MPSV na terénní programy ve výši 121.000,--Kč 
 
        Termín:  31.12.2012 
        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2539/122539/122539/122539/12    Smlouva na poskytování služebSmlouva na poskytování služebSmlouva na poskytování služebSmlouva na poskytování služeb    

schvaluje 
uzavření smlouvy na poskytování služby trvalého označování psů za cenu 450,--Kč za označení 
jednoho psa v evidenci města Šumperk a s MVDr. Kateřinou Zelikovou, IČ 71196773, 
provozovna Gen. Svobody 66A, Šumperk, s účinností od 1.7.2012. 
 
       Termín:  01.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

2540/122540/122540/122540/12    Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o.Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o.Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o.Řádná účetní závěrka Divadla Šumperk, s.r.o.    

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 
sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje: 
 
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 ve výši: 
 
Výnosy celkemVýnosy celkemVýnosy celkemVýnosy celkem                        17.516.377,17.516.377,17.516.377,17.516.377,--------Kč, zKč, zKč, zKč, z    toho:toho:toho:toho:    
Dotace na provoz      11.590.000,--Kč  
Granty Město Šumperk            60.000,--Kč 
Veřejná finanční podpora Město Šumperk        322.505,--Kč 
Dotace Olomoucký kraj          384.000,--Kč 
Dotace MK ČR            555.000,--Kč 
Dotace celkem      12.911.505,--Kč 
 
Náklady celkem Náklady celkem Náklady celkem Náklady celkem                     18.297.666,18.297.666,18.297.666,18.297.666,--------KčKčKčKč    
    
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření                                     ----781.289,781.289,781.289,781.289,--------KčKčKčKč    
    
2. uhrazení účetní ztráty z hospodaření za rok 2011 v částce 781.289,--Kč takto: 
 
429 000 neuhrazená ztráta z minulých let              781.289,--Kč 
 
       Termín:  28.07.2012 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
 
 

2541/122541/122541/122541/12    Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011    

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady bere na vědomí 
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly stavu 
účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických ukazatelů a ověření 
skutečnosti mezi propojenými osobami, a to vše prováděné za období od 1.1.2011 do 
31.12.2011 auditorem při výkonu auditorské činnosti u společnosti.  
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2542/122542/122542/122542/12    Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011    

RM ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady ukládá 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady společnosti, 
po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2011 představenstvem společnosti a 
dozorčí radou společnosti, kompletní materiály ve věci výsledků hospodaření společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s., za rok 2011 v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 

2011 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně přílohy 

k účetní závěrce za rok 2011    
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2011 
- výroční zpráva za rok 2010 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2011 
- zpráva o činnosti správce za rok 2011 – závěrečný účet 
 
        Termín:  23.08.2012 
        Zodpovídá: Mgr. Brož 

2543/122543/122543/122543/12    MJP MJP MJP MJP –––– předzahrádka předzahrádka předzahrádka předzahrádka    

schvaluje  
pronájem 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. 
Nájemce: Michal Pavelka, J. z Poděbrad 33, Šumperk, IČ 71240969 
Účel nájmu: zřízení a provozování venkovní předzahrádky u provozovny BAR BAR, Radniční 

2, Šumperk – předzahrádka typ 1 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 
2544254425442544/12/12/12/12    MJP MJP MJP MJP –––– žádost o dotaci žádost o dotaci žádost o dotaci žádost o dotaci    
    
        bere na vědomí 

informaci ředitele PMS, a.s., o podání žádosti Podniků města Šumperka, a.s., na Ministerstvo 
životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na rekonstrukci 
zimního stadionu v Šumperku ve výši 15 mil. Kč.  
        

2545/122545/122545/122545/12    Kontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usneseníKontrola usnesení    

schvaluje 
kontrolu usnesení: 2361/12, 2374/12, 2391/12, 2421/12, 2422/12, 2423/12, 2424/12, 
2425/12, 2426/12, 2427/12, 2430/12, 2444/12, 2445/12, 2446/12, 2447/12, 
2448/12, 2450/12, 2455/12, 2456/12, 2457/12, 2458/12, 2459/12, 2461/12, 
2462/12, 2463/12, 2465/12, 2466/12, 2467/12, 2468/12, 2469/12, 2470/12, 
2471/12, 2472/12, 2473/12, 2474/12, 2475/12, 2476/12, 2477/12, 2478/12, 
2479/12, 2480/12, 2481/12, 2482/12, 2483/12, 2484/12, 2485/12, 2489/12, 
2490/12, 2492/12, 2494/12, 2504/12, 2505/12, 2506/12, 2507/12, 2508/12, 
2510/12, 2511/12, 2513/12, 2514/12, 2515/12, 2516/12, 2517/12, 2523/12, 
2524/12, 2525/12, 2526/12, 2528/12, 2531/12, 2533/12, 2534/12, 2563/12, 
2410/12.     
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2546/122546/122546/122546/12    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení –––– prodloužení termínu prodloužení termínu prodloužení termínu prodloužení termínu    

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2365/12 do 12.07.2012 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
2429/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
2491/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Šperlich 
   
 

2547/122547/122547/122547/12    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení –––– zrušení usnesení RM č. 2428/12 zrušení usnesení RM č. 2428/12 zrušení usnesení RM č. 2428/12 zrušení usnesení RM č. 2428/12    

ruší 
usnesení RM č. 2428/12 ke zřízení a provozování venkovní předzahrádky u provozovny 
Pekárnička u císaře Josefa II., Hlavní třída 9, Šumperk.  
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

2548/122548/122548/122548/12    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení –––– zrušení usnesení RM č. 2443/12 zrušení usnesení RM č. 2443/12 zrušení usnesení RM č. 2443/12 zrušení usnesení RM č. 2443/12    

ruší 
usnesení RM č. 2443/12 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení 
práva provést stavbu „Šumperk – DTS SU_0537 Krytý bazén, elektroměrová skříň“. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2549/122549/122549/122549/12    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení –––– změna usnesení RM č. 2434/12 změna usnesení RM č. 2434/12 změna usnesení RM č. 2434/12 změna usnesení RM č. 2434/12    

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2434/12 k dohodě o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene – 
„Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL, plynovod Gen. Svobody“, spočívající: 
- ve změně výše přeplatku z původní částky 53.640,--Kč včetně DPH na nově stanovenou 

částku 60.768,--Kč včetně DPH  
- ve změně výše zbývající části ceny za zřízení věcného břemene z původní částky 176.040,--

Kč včetně DPH na nově stanovenou částku 168.912,--Kč včetně DPH 
V ostatním se usnesení nemění. 
 
       Termín:  30.09.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2550/122550/122550/122550/12    Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení Kontrola usnesení –––– změna usnesení RM č. 2435/12 změna usnesení RM č. 2435/12 změna usnesení RM č. 2435/12 změna usnesení RM č. 2435/12    

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 2435/12 ke smlouvě o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, NTL, plynovod Gen. Svobody“, spočívající: 
- v doplnění dotčených pozemků o p.p.č. 2035/5 v k.ú. Šumperk 
- ve změně celkové délky trasy z původních 675 bm na nově stanovenou délku 642 bm 
- ve změně výše úhrady z původní částky 176.040,--Kč včetně DPH na nově stanovenou 

částku 168.912,--Kč včetně DPH 
V ostatním se usnesení nemění. 

       Termín:  30.09.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

2551/122551/122551/122551/12    MJP MJP MJP MJP –––– změna v změna v změna v změna v    označení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostor    

schvaluje 
uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě č. MJP/NNP/0003/2011 ze dne 31. 5. 2011, kde 
pronajímatelem je město Šumperk,  se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, 
nájemcem Mgr. Kateřina Kubelová, bytem Šumperk, IČ 60969059, a předmětem nájmu 
nebytový prostor nacházející se v I. NP administrativní budovy č.p. 621 na adrese Jesenická 31 
v Šumperku, pronajatý za účelem umístění nápojového automatu. Předmětem dodatku je 
změna označení nájemce, kdy místo původního nájemce Mgr. Kateřiny Kubelové se novým 
nájemcem na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 1. 3. 2012 stává společnost 
Kompletní nápojový servis, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1286/2, Šumperk, IČ 29388422, 
zastoupená Michalem Ciffrou. 
 
       Termín:  30.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2552/122552/122552/122552/12    MJP MJP MJP MJP –––– změna v změna v změna v změna v    označení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostoroznačení nájemce ve smlouvách o nájmu nebytových prostor    

schvaluje 
uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě č. MJP/NNP/0004/2011 ze dne 31. 5. 2011, kde 
pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, 
nájemcem Mgr. Kateřina Kubelová, bytem Šumperk, IČ 60969059, a předmětem nájmu 
nebytový prostor  nacházející se v I. NP administrativní budovy č.p. 364 na adrese nám. Míru 1 
v Šumperku, pronajatý za účelem umístění nápojového automatu. Předmětem dodatku je 
změna označení nájemce, kdy místo původního nájemce Mgr. Kateřiny Kubelové se novým 
nájemcem na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 1. 3. 2012 stává společnost 
Kompletní nápojový servis, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1286/2, Šumperk, IČ 29388422, 
zastoupená Michalem Ciffrou. 
 
       Termín:  30.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2552552552553333/12/12/12/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření nájemní smlouvy  uzavření nájemní smlouvy  uzavření nájemní smlouvy  uzavření nájemní smlouvy     

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+1 obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a H. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou,  předpokládaný počátek nájmu od  15. 7. 2012  do                 
30. 6. 2013, smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2554/122554/122554/122554/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření nájemní sm uzavření nájemní sm uzavření nájemní sm uzavření nájemní smlouvy louvy louvy louvy     

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné  a A. V.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou  předpokládaný počátek nájmu od  15. 7. 2012  do  30. 6. 
2013, smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

2555/122555/122555/122555/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy      

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 o velikosti 1+kk obytných místností ve 4. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Lidické 1313/77 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                
a A. S.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou  předpokládaný počátek nájmu od  15. 7. 2012  do                
30. 6. 2013, smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2556/122556/122556/122556/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření  uzavření  uzavření  uzavření dodatku č. 1 k dodatku č. 1 k dodatku č. 1 k dodatku č. 1 k nájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvěěěě        

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0005/2011 uzavřené dne 27. 6. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. H.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 12  v domě  na ulici Banskobystrické 1275/43 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2012  do  31. 7. 
2013.  
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2557/122557/122557/122557/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření  uzavření  uzavření  uzavření dododododatku č. 4 k datku č. 4 k datku č. 4 k datku č. 4 k nájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvěěěě    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 245/2008-P  
uzavřené dne 17. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a B. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemce, jejímž předmětem 
je  byt  č. 11  v domě  na ulici Banskobystrické 1276/44 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4 
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2012  do  31. 7. 2013.  
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2558/122558/122558/122558/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0004/2011  uzavřené dne 29. 6. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Š. Č.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 5  v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2012  do  31. 7. 
2013.  
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2559/122559/122559/122559/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření  uzavření  uzavření  uzavření dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k nájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvěěěě    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0003/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. a B. P.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 17  v domě  na ulici Jeremenkově  1571/19 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 8. 2012  do  30. 6. 2013.   
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2560/122560/122560/122560/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření  uzavření  uzavření  uzavření dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k dodatku č. 3 k nájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvěěěě    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0002/2009  uzavřené dne 30. 7. 2009  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Zahradní 2722/33  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od   1. 8. 2012  do  31. 10. 2012.  
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2561/122561/122561/122561/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření  uzavření  uzavření  uzavření dodatku č. 2 k dodatku č. 2 k dodatku č. 2 k dodatku č. 2 k nájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvnájemní smlouvěěěě    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě    č. 980/2008-N 
uzavřené dne 7. 7. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a M. L.,  bytem Šumperk,  jako nájemce, jejímž předmětem je  
byt č. 1   v objektu Základní školy Šumperk na ulici Šumavské 21. Předmětem dodatku č. 2 
bude prodloužení doby nájmu  od 1.7.2012  do  30. 6. 2014.  
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2562/122562/122562/122562/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová prob bytová prob bytová prob bytová problematika lematika lematika lematika –––– uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy      

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 1+3 obytných místností  ve  3. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Balbínově 879/19 v Šumperku, mezi městem Šumperk, IČ 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  jako pronajímatelem na straně 
jedné   a F. a K. M., oba bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva  na dobu  určitou od 1.7.2012 do 30.6.2014, smluvní nájemné  ve výši  47,--
Kč/m²/měs.   
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2563/122563/122563/122563/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy      

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+2 obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné  a Z. Š.,  bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou   od  1.7.2012  do  30.9.2012, smluvní nájemné ve výši    
47,--Kč/m²/měs.   
       Termín:    30.06.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2564/122564/122564/122564/12    MJP MJP MJP MJP –––– bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika  bytová problematika –––– uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy   uzavření nájemní smlouvy      

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1+3 obytných místností v 7. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a 
M. S.,  první  bytem  Bludov, druhá bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou  předpokládaný počátek nájmu od  15. 7. 2012  do  30. 6. 
2013, smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.   
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2565/122565/122565/122565/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění pronájmu č zveřejnění pronájmu č zveřejnění pronájmu č zveřejnění pronájmu části p.p.č. 2009/1 vásti p.p.č. 2009/1 vásti p.p.č. 2009/1 vásti p.p.č. 2009/1 v    k.ú. Šumperk, or. u parkoviště na k.ú. Šumperk, or. u parkoviště na k.ú. Šumperk, or. u parkoviště na k.ú. Šumperk, or. u parkoviště na 
konci  ul. Reissovykonci  ul. Reissovykonci  ul. Reissovykonci  ul. Reissovy    

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 2009/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
 
- účel  pronájmu: výstavba informačního centra s občerstvením 
- sazba nájemného: min. 55,--Kč/m2/rok s možností zvýšení nájemného dle vyhlášených 

sazeb nájemného pro daný rok a účel nájmu 
- doba nájmu: určitá  20 let s povinností  úhrady nájemného od data pravomocného 

stavebního povolení  ke stavbě  informačního centra s občerstvením s povinností nájemce 
po skončení nájmu pozemek vyklidit a předat pronajímateli  

- pokud nebude předmět nájmu využíván v souladu se sjednaným účelem nájmu a jeho 
provozováním, sjednává se 6 měsíční výpovědní lhůta  

- náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu nese 
výhradně nájemce, v případě, pokud se prokáže v územním řízení, že nelze stavbu na 
předmětu pronájmu umístit, sjednává si pronajímatel právo od smlouvy odstoupit bez 
nároku nájemce na kompenzaci nákladů spojených s přípravou stavby 

- územní rozhodnutí na stavbu bude předloženo pronajímateli nejpozději do 12 měsíců ode 
dne podpisu nájemní smlouvy a do 6 měsíců od pravomocného územního rozhodnutí bude 
předloženo pronajímateli  pravomocné stavební povolení 

- stavba informačního centra s občerstvením, včetně inženýrských sítí  bude postavena 
výhradně na náklady nájemce bez nároku kompenzace nákladů na výstavbu a 
inženýrských sítí po ukončení sjednaného nájemního vztahu, nebo po ukončení sjednané 
nájemní smlouvy z důvodu podání výpovědi 

- pokud nebude nájemcem předloženo územní rozhodnutí  a stavební povolení  
pronajímateli  ve stanoveném termínu, sjednává si pronajímatel právo od smlouvy 
odstoupit 

- v případě odstoupení nebudou nájemci hrazeny náklady spojené s PD stavby 
- nájemce uhradí při podpisu nájemní smlouvy kauci na případné náklady spojené s 

odstraněním stavby a to ve výši, která bude stanovena podle druhu schválené výstavby 
objektu 

- kauce bude vrácena pronajímateli do 14 dnů ode dne  odstranění stavby, kauce nebude 
úročena 

- stavba bude umístěna na pozemku v rámci regulativ z územního plánu Šumperka 
- nájemce před sepsáním nájemní smlouvy prostřednictvím odboru RÚI předloží  

urbanistický návrh s hmotovým řešením zasazeným do terénu k projednání komisí 
architektury a obnovy MPZ 

- nájemní smlouva bude uzavřena  po odsouhlaseném záměru výstavby  
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- stavba bude přízemní bez ubytování  se sociálním zařízením do 80 m2  
- v případě podání více žádostí na pronájem bude o nájemci rozhodnuto  tzv. „uzavřenou 

dražbou“, při níž bude rozhodovat nejvyšší nabídka nájemného za 1m2/rok. Termín dražby 
bude předem oznámen jednotlivým žadatelům o pronájem  

- pronajímatel se zavazuje, že společně s nájemní smlouvou bude uzavřena smlouva s 
právem užívat parkoviště na p.p.č. 2009/2 v k.ú. Šumperk za podmínek, které budou 
schvalovány samostatně  

 
       Termín:  05.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2566/122566/122566/122566/12    MJP MJP MJP MJP –––– výpůjčka nebytového prostoru  výpůjčka nebytového prostoru  výpůjčka nebytového prostoru  výpůjčka nebytového prostoru –––– zasedací místnosti Jesenická  31 zasedací místnosti Jesenická  31 zasedací místnosti Jesenická  31 zasedací místnosti Jesenická  31    

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.5.2012 do 13.6.2012 dle usnesení RM č. 2442/12 ze dne 24.5.2012, ve 
znění usnesení RM č. 2518/12 ze dne 7.6.2012 zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.6.2012 do 27.6.2012, 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 za následujících podmínek: 

 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- vypůjčitel: MINISTERSTVO VNITRA, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3,  

PSČ 170 34, IČ 00007064 
- účel: poskytování metodické pomoci obcím  
- doba výpůjčky: neurčitá, od 1.10.2012 každé sudé pondělí v měsíci 8 - 14 hod.  
 
       Termín:  31.07.2012  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2567/122567/122567/122567/12    MJP MJP MJP MJP –––– výp výp výp výpůjčka pozemku p.č.  607/7 vůjčka pozemku p.č.  607/7 vůjčka pozemku p.č.  607/7 vůjčka pozemku p.č.  607/7 v    k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova k.ú. Dolní Temenice, or. u areálu Domova 
důchodcůdůchodcůdůchodcůdůchodců    

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.6.2012 do 27.6.2012 dle usnesení RM č. 2496/12 ze dne 7.6.2012 vypůjčit 
pozemek p.č. 607/7 o výměře 2 216 m2 v k. ú. Dolní Temenice za následujících podmínek: 

 
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČ 00303461, DIČ CZ00303461 
- vypůjčitel: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem  Šumperk,          

U sanatoria 2631/25, PSČ 787 01, IČ 75004011 
- 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:  31.08.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2568/122568/122568/122568/12    MJP MJP MJP MJP –––– směrnice o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek  směrnice o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek  směrnice o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek  směrnice o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahumalého rozsahumalého rozsahumalého rozsahu    

schvaluje 
směrnici o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
       Termín:  01.07.20112 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2569/122569/122569/122569/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Novostavba sídla společnosti  Smart Connections s.r.o. vstavbu „Novostavba sídla společnosti  Smart Connections s.r.o. vstavbu „Novostavba sídla společnosti  Smart Connections s.r.o. vstavbu „Novostavba sídla společnosti  Smart Connections s.r.o. v    Šumperku, přípojky Šumperku, přípojky Šumperku, přípojky Šumperku, přípojky 
IS“, roh křižovatky ul. Lidické a 8. května, naproti objektu býv.IS“, roh křižovatky ul. Lidické a 8. května, naproti objektu býv.IS“, roh křižovatky ul. Lidické a 8. května, naproti objektu býv.IS“, roh křižovatky ul. Lidické a 8. května, naproti objektu býv. lázní lázní lázní lázní    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Novostavba sídla společnosti Smart Connections s.r.o. v  Šumperku, přípojky IS“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva uložení a správy: 
- přípojky zemního vedení STL plynovodu přes pozemek p.č. 1420/18 v k.ú. Šumperk 
- vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 1420/18 a p.č. 2126 v k.ú. Šumperk,  
- přípojky splaškové kanalizace přes pozemky p.č. 1420/18 a p.č. 2126 v k.ú. Šumperk, 
v předpokládané celkové délce 25 bm. 
 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Smart Connections s.r.o., se sídlem Radniční 231/4, Šumperk, IČ 27854647. 
 
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 č. 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 4.500,--Kč 
včetně platné sazby DPH  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.09.2014 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015 

 
        Termín:  30.09.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2570/122570/122570/122570/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva smlouva smlouva smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“stavbu „REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“stavbu „REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“stavbu „REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a správy  
zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 1450/20, 
1425/29, 1425/20, 1425/21, 1425/1 a 1425/24 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové 
délce 920 bm. 
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 č. 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 uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 101.200,--Kč včetně platné 
sazby DPH  

- v případě, že budoucí oprávněný doloží doklad o prokazatelném odstranění stávajícího 
potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty věcného břemene   

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.09.2014 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015 

 
        Termín:  30.09.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2571/122571/122571/122571/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni –––– plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul.  plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul.  plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul.  plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul.                                         
U Potoka“U Potoka“U Potoka“U Potoka“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 2046/1 a 1122/3  v k.ú. Šumperk. 
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. 
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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  13.392,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 12.292,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 
1.100,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0085/08/Foj ze dne 27.3.2009, 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 

 

2572/122572/122572/122572/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni –––– umístění technologického zařízení komunikační  umístění technologického zařízení komunikační  umístění technologického zařízení komunikační  umístění technologického zařízení komunikační 
sítě o.s. SPKFree.Net vsítě o.s. SPKFree.Net vsítě o.s. SPKFree.Net vsítě o.s. SPKFree.Net v    komplexu bytových domů Zahradní 33, 35, 37 v Šumperkukomplexu bytových domů Zahradní 33, 35, 37 v Šumperkukomplexu bytových domů Zahradní 33, 35, 37 v Šumperkukomplexu bytových domů Zahradní 33, 35, 37 v Šumperku    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a správy 
technologického zařízení komunikační sítě včetně přijímacího anténního systému v domech 
č.p. 2722 na pozemku st.p.č. 561, č.p. 2707 na pozemku st.p.č. 562 a č.p. 2708 na pozemku 
st.p.č. 563 v k.ú. Dolní Temenice (or. Zahradní 33, 35 a 37 v Šumperku).  
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Občanské sdružení SPKFree.Net, se sídlem Uničovská 295/44, Šumperk, IČ 26989778. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v jednorázové výši 3.000,--Kč, 

kterou oprávněný uhradil na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene VBb/0043/2010/Foj ze dne 8.10.2010 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  31.08.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2573/122573/122573/122573/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouv smlouv smlouv smlouva o věcném břemeni a o věcném břemeni a o věcném břemeni a o věcném břemeni –––– telekomunikační vedení „Šumperk, ul.  telekomunikační vedení „Šumperk, ul.  telekomunikační vedení „Šumperk, ul.  telekomunikační vedení „Šumperk, ul. 
Zábřežská, Polyfunkční dům, ÚPS“, přestavba býv. budovy Geodézie na polyfunkční Zábřežská, Polyfunkční dům, ÚPS“, přestavba býv. budovy Geodézie na polyfunkční Zábřežská, Polyfunkční dům, ÚPS“, přestavba býv. budovy Geodézie na polyfunkční Zábřežská, Polyfunkční dům, ÚPS“, přestavba býv. budovy Geodézie na polyfunkční 
dům na rohu křižovatky ul. Zábřežské sdům na rohu křižovatky ul. Zábřežské sdům na rohu křižovatky ul. Zábřežské sdům na rohu křižovatky ul. Zábřežské s    ul. Nemocničníul. Nemocničníul. Nemocničníul. Nemocniční    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemek p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,             
PSČ 140 22, IČ 60193336. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  3.193,--Kč včetně 
platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 10.307,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 
13.500,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/22/04/Foj ze dne 29.10.2004, uhradí povinný oprávněnému nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy 

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín:  30.09.2012  
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
 

2574/122574/122574/122574/12    MMMMJP JP JP JP –––– smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni  smlouva o věcném břemeni –––– telekomunikační vedení „Novostavba  telekomunikační vedení „Novostavba  telekomunikační vedení „Novostavba  telekomunikační vedení „Novostavba 
Optomedic DD na ul. Gen. Svobody, Šumperk“, lokalita mezi ul. A. Kašpara a Gen. Optomedic DD na ul. Gen. Svobody, Šumperk“, lokalita mezi ul. A. Kašpara a Gen. Optomedic DD na ul. Gen. Svobody, Šumperk“, lokalita mezi ul. A. Kašpara a Gen. Optomedic DD na ul. Gen. Svobody, Šumperk“, lokalita mezi ul. A. Kašpara a Gen. 
SvobodySvobodySvobodySvobody    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
telekomunikačního vedení přes pozemky p.č. 25/1 a p.č. 25/9 v k.ú. Šumperk. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Oprávněný z věcného břemene:   
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ      
140 22, IČ 60193336. 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  756,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 144,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 900,-- 
Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/36/04/Foj ze 
dne 13.12.2004, uhradí povinný oprávněnému nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy 

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu 
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín:  30.09.20112 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2575/122575/122575/122575/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o budoucí smlouvě o zříze smlouva o budoucí smlouvě o zříze smlouva o budoucí smlouvě o zříze smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést ní věcného břemene a zřízení práva provést ní věcného břemene a zřízení práva provést ní věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk stavbu „Šumperk –––– ČSA, parc. č. 2137, NNk“, lokalita plánované výstavby okružní  ČSA, parc. č. 2137, NNk“, lokalita plánované výstavby okružní  ČSA, parc. č. 2137, NNk“, lokalita plánované výstavby okružní  ČSA, parc. č. 2137, NNk“, lokalita plánované výstavby okružní 
křižovatky ul. Lidické a Čsl. armády křižovatky ul. Lidické a Čsl. armády křižovatky ul. Lidické a Čsl. armády křižovatky ul. Lidické a Čsl. armády     

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – ČSA, parc. č. 2137, NNk“, jejímž předmětem bude právo uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 1405/1 a p.č. 2315 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                     
IČ 24729035. 
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Podmínky: 
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno se stanovuje dohodou ve výši jednorázové částky 

1.000,--Kč, kterou budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí do 30 dnů ode dne 
uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene  

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.09.2014 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015 

 
        Termín:  30.09.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2576/122576/122576/122576/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č 1326 v zveřejnění prodeje p.p.č 1326 v zveřejnění prodeje p.p.č 1326 v zveřejnění prodeje p.p.č 1326 v    k.ú. Šumperk, or. vymezený prostor kk.ú. Šumperk, or. vymezený prostor kk.ú. Šumperk, or. vymezený prostor kk.ú. Šumperk, or. vymezený prostor k    domům domům domům domům 
Čsl. armády 62, Krameriova 1Čsl. armády 62, Krameriova 1Čsl. armády 62, Krameriova 1Čsl. armády 62, Krameriova 1    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1326 o výměře 379 m2 v  k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje:   vymezený prostor k obytným domům  
- 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo                
k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

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

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2577/122577/122577/122577/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 1171/4 v zveřejnění prodeje p.p.č. 1171/4 v zveřejnění prodeje p.p.č. 1171/4 v zveřejnění prodeje p.p.č. 1171/4 v    k.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada k    domu domu domu domu 
M.R.Štefánika 22M.R.Štefánika 22M.R.Štefánika 22M.R.Štefánika 22    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1171/4 o výměře 328 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo               
k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   
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- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2578/122578/122578/122578/12    MJP MJP MJP MJP –––– pronájem části p.p.č. 1713/1 v pronájem části p.p.č. 1713/1 v pronájem části p.p.č. 1713/1 v pronájem části p.p.č. 1713/1 v    k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná, mezi k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná, mezi k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná, mezi k.ú. Šumperk, or. lokalita ul. Příčná, mezi 
kolejemi a „betonárkou“  kolejemi a „betonárkou“  kolejemi a „betonárkou“  kolejemi a „betonárkou“      

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
28.5.2012  do 13.6.2012 dle usnesení rady města 2447/12 ze dne 24.5.2012, schválit   
pronájem části  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 
- nájemce:  I. D.,  bytem  Šumperk 
- doba nájmu: neurčitá od 1.7.2012 s výpovědní lhůtou  1 měsíc 
 
        Termín:  30.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2579/122579/122579/122579/12    MJP MJP MJP MJP ––––zveřejnění prodeje zveřejnění prodeje zveřejnění prodeje zveřejnění prodeje objektu bez č.p. objektu bez č.p. objektu bez č.p. objektu bez č.p. –––– občanská vybavenost (studna) na st.p.č.  občanská vybavenost (studna) na st.p.č.  občanská vybavenost (studna) na st.p.č.  občanská vybavenost (studna) na st.p.č. 
949, st.p.č. 949 a část p.p.č. 1713/1, vše v949, st.p.č. 949 a část p.p.č. 1713/1, vše v949, st.p.č. 949 a část p.p.č. 1713/1, vše v949, st.p.č. 949 a část p.p.č. 1713/1, vše v    k.ú. Šumperk, or. objekt studny u kolejí k.ú. Šumperk, or. objekt studny u kolejí k.ú. Šumperk, or. objekt studny u kolejí k.ú. Šumperk, or. objekt studny u kolejí 
mezi ul. Příčnou a Hybešovoumezi ul. Příčnou a Hybešovoumezi ul. Příčnou a Hybešovoumezi ul. Příčnou a Hybešovou    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat objekt bez č.p. – občanská vybavenost  (studna) na st.p.č. 949,  
st.p.č. 949 o výměře 72 m2 a část p.p.č. 1713/1 o výměře cca 450 m2 vše v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- kupní cena: p.p.č. 1713/1.........min.  300/Kč/m2 

                      objekt bez č.p. na st.p.č. 949, včetně st.p.č. 949 .............. min. 163.328,--Kč 
- účel prodeje: v souladu s územním plánem 
- zájemci o koupi objektu bez č.p. – občanská vybavenost  (studna) na st.p.č. 949,  st.p.č. 

949 o výměře 72 m2 a část p.p.č. 1713/1 o výměře cca 450 m2 vše v k.ú. Šumperk 
podají písemné nabídky kupní ceny v termínu nejpozději do 31.7.2012 do 12.00 hod.          
v uzavřené obálce s označením neotvírat a dále popisem „Prodej objektu bez č.p. – 
občanská vybavenost  (studna) na st.p.č. 949,  st.p.č. 949 o výměře 72 m2 a část p.p.č. 
1713/1 o výměře cca 450 m2, vše v k.ú. Šumperk“ a označením adresáta 

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

- o kupujícím rozhodne nejvyšší nabídka kupní ceny jako celku (objekt a pozemky 
dohromady) 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  
- rada města současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek, a to 2. místostarostu Ing. 

Petra Suchomela, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hanu Répalovou a vedoucí 
finančního odboru Ing. Milenu Peluhovou a pracovnicí odboru majetkoprávního Dagmar 
Vernerovou s tím, že u otevírání obálek musí být přítomni nejméně  3 členové komise. Den 
a hodinu otevření obálek  si určí komise sama 
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- v případě shodné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce bude o kupujícím rozhodnuto  tzv. 

„uzavřenou dražbou“, při níž bude rozhodovat nejvyšší nabídka kupní ceny. Termín dražby 
bude předem oznámen jednotlivým zájemcům 

 
        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2222580/12580/12580/12580/12    MJP MJP MJP MJP –––– prodej části p.p.č. 1469/1, dle GP p.p.č. 1469/19 a p.p.č. 1469/15, vše v prodej části p.p.č. 1469/1, dle GP p.p.č. 1469/19 a p.p.č. 1469/15, vše v prodej části p.p.č. 1469/1, dle GP p.p.č. 1469/19 a p.p.č. 1469/15, vše v prodej části p.p.č. 1469/1, dle GP p.p.č. 1469/19 a p.p.č. 1469/15, vše v    k.ú. k.ú. k.ú. k.ú. 
Šumperk, or. zahrada u domu 8. května 39 Šumperk, or. zahrada u domu 8. května 39 Šumperk, or. zahrada u domu 8. května 39 Šumperk, or. zahrada u domu 8. května 39     

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
23.9.2008 do 9.10.2008 dle usnesení rady města 2658/08 ze dne 18.9.2008, schválit   
prodej části p.p.č. 1469/1 o výměře cca 26 m2, dle GP p.p.č. 1469/15 o výměře 17 m2 a 
p.p.č. 1469/19 o výměře 9 m2 vše  v k.ú. Šumperk,,,,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje:  sloučení vlastnictví s užíváním 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující:  p.p.č. 1469/15 FGH plus, s.r.o. se sídlem Nad Primaskou 1028/30, Praha,  

PSČ 100 00, IČ 25823019 
p.p.č. 1469/19, L. H., M. P.,  všichni bytem  Šumperk a  J. K.,  bytem Jeseník, 
PSČ 790 01, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3  

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku  
 

        Termín:  12.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2581/122581/122581/122581/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje stavby garáže na části p.p.č. 1469/1, dle GP st.p.č. 6308,  zveřejnění prodeje stavby garáže na části p.p.č. 1469/1, dle GP st.p.č. 6308,  zveřejnění prodeje stavby garáže na části p.p.č. 1469/1, dle GP st.p.č. 6308,  zveřejnění prodeje stavby garáže na části p.p.č. 1469/1, dle GP st.p.č. 6308, 
včetně st.p.č. 6308 vvčetně st.p.č. 6308 vvčetně st.p.č. 6308 vvčetně st.p.č. 6308 v    k.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada k    domu 8. května 39domu 8. května 39domu 8. května 39domu 8. května 39    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat stavbu garáže na části p.p.č. 1469/1 o výměře 24 m2, dle GP 
st.p.č. 6308 o výměře 24 m2, včetně st.p.č. 6308   v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel  prodeje:   garáž včetně pozemku 
- kupní cena: st.p.č. 6308.....1.725,--Kč/m2, objekt garáže ..dle znaleckého posudku 

42.268,--Kč, kupní cena celkem 83.668,--Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- garáž bude prodána pouze vlastníku bytové jednotky v domě 8. května 661/39, Šumperk z 

důvodu zajištění vjezdu ke garáži přes p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk, který je předmětem 
prodeje a kupujícími jsou vlastníci bytových jednotek  domu 8. května 661/39, Šumperk  

- 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  

- prodej bude realizován po zápisu stavby garáže na st.p.č. 6308 v k.ú. Šumperk v katastru 
nemovitostí 
 
       Termín:  05.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2582/122582/122582/122582/12    MJP MJP MJP MJP –––– zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívan zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívan zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívan zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných ých ých ých 
příspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperka    

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3865/09 ze dne 4.6.2009, kterým byla odboru MJP svěřena 
působnost v oblasti udělování souhlasu města Šumperk jako vlastníka nemovitostí subjektům, 
které mají užívací vztah k těmto nemovitostem ve vlastnictví města Šumperka, k provádění 
oprav a stavebních úprav – technického zhodnocení užívaných nemovitostí města za 
stanovených podmínek. Změna usnesení spočívá v doplnění za slovo subjektů slovního spojení 
s výjimkou příspěvkových organizací města Šumperk.  
 
       Termín:  01.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

  2583/12  2583/12  2583/12  2583/12    MJP MJP MJP MJP –––– zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných 
příspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperka    

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2012 odboru RÚI působnost 
v oblasti udělování souhlasu města Šumperk jako vlastníka nemovitostí příspěvkovým 
organizacím města Šumperk, které mají užívací vztah k těmto nemovitostem ve vlastnictví 
města Šumperka (dále jen „užívané nemovitosti“), k provádění stavebních úprav – 
technického zhodnocení užívaných nemovitostí města, a to za následujících podmínek:  

 
- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně technické požadavky, zejména 

stavební zákon a další související zákony 
- po provedení technického zhodnocení bude provedeno předání technického zhodnocení 

na vlastníka město Šumperk, pokud nebude dohodnuto jinak. Součástí předávacího 
protokolu bude kopie smlouvy o dílo včetně rozpočtu, protokol o převzetí dokončeného 
díla, kopie faktur a výpisu z bankovního účtu o provedených úhradách, kopii stavebního 
povolení nebo ohlášení stavby – pokud byly k realizaci nutné. Tato dokumentace bude 
předána příspěvkovými organizacemi města Šumperk odboru finančnímu a plánovacímu.  

 
Současně RM uděluje vedoucímu odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic 
podpisové právo k udělení těchto souhlasů vlastníka.   
 
       Termín:  01.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

  2584/12  2584/12  2584/12  2584/12    MJP MJP MJP MJP –––– zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných  zmocnění pro opravy a technické zhodnocení nemovitostí užívaných 
příspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperkapříspěvkovými organizacemi města Šumperka    

svěřuje 
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2012 odboru MJP působnost 
v oblasti udělování souhlasu města Šumperk jako vlastníka nemovitostí příspěvkovým 
organizacím města Šumperk, které mají užívací vztah k těmto nemovitostem ve vlastnictví 
města Šumperka (dále jen „užívané nemovitosti“), k provádění oprav užívaných nemovitostí 
města, a to za podmínky:  
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- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně technické požadavky, zejména 
stavební zákon a další související zákony. 

 
Současně RM uděluje vedoucí  majetkoprávního odboru podpisové právo k udělení těchto 
souhlasů vlastníka.   
 
       Termín:  01.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2585/122585/122585/122585/12    MJP MJP MJP MJP –––– vypsání veřejné zakázky  „ČSA 22,  Šumperk  vypsání veřejné zakázky  „ČSA 22,  Šumperk  vypsání veřejné zakázky  „ČSA 22,  Šumperk  vypsání veřejné zakázky  „ČSA 22,  Šumperk –––– výměna oken a balkónových  výměna oken a balkónových  výměna oken a balkónových  výměna oken a balkónových 
dveří“ dveří“ dveří“ dveří“     

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci: „ČSA 22, Šumperk – výměna oken a balkónových 
dveří“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Rudolf Krňávek, Pavel Hegedüs  
  
náhradníci 
Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Marek Pospíšil, Mgr. Petra Hatoňová,  Ing. Irena Bittnerová, 
Lubomír Polášek   

 
- minimální seznam oslovených zájemců: 

DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, se sídlem Nemocniční 
734/13, Šumperk, IČ 25391941 
AKTOS OKNA, s.r.o., se sídlem Blatenská 2138/19, Praha, PSČ 149 00, IČ 25823515 
HM – okna a dveře, s.r.o., se sídlem Tyršova 1133/2, Šumperk, IČ 27792382 
ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Rychnovská 121, Praha, PSČ 199 00, IČ 27563936 
SULKO s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh, IČ 47976969 
 
       Termín:  15.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2586/122586/122586/122586/12    MJP MJP MJP MJP –––– vypsání veřejné zakázky „Transfúzní služba, Šumperk  vypsání veřejné zakázky „Transfúzní služba, Šumperk  vypsání veřejné zakázky „Transfúzní služba, Šumperk  vypsání veřejné zakázky „Transfúzní služba, Šumperk ––––    výměna oken a výměna oken a výměna oken a výměna oken a 
balkónových dveří“balkónových dveří“balkónových dveří“balkónových dveří“    

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci: „Transfúzní služba, Šumperk – výměna oken a 
balkónových dveří“ 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

členové 
Ing. Hana Répalová, Ing. Luděk Felkl, Mgr. Milan Šubrt, Rudolf Krňávek, Lubomír Polášek  
 
náhradníci 
Ing.  Lenka Salcburgerová, Ing.  Marek Pospíšil, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Irena Bittnerová, 
Pavel Hegedüs  
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- minimální seznam oslovených zájemců: 

DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s., Šumperk, se sídlem Nemocniční 
734/13, Šumperk, IČ 25391941 
AKTOS OKNA, s.r.o., se sídlem Blatenská 2138/19, Praha, PSČ 149 00, IČ 25823515 
HM – okna a dveře, s.r.o., se sídlem Tyršova 1133/2, Šumperk, IČ 27792382 
ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Rychnovská 121, Praha, PSČ 199 00, IČ 27563936 
SULKO s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh, IČ 47976969 
 

       Termín:  15.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2587/122587/122587/122587/12    MJP MJP MJP MJP –––– real real real realizace příslibu prodeje části p.p.č. 262/1 pod zahrádkou u restaurace Blue izace příslibu prodeje části p.p.č. 262/1 pod zahrádkou u restaurace Blue izace příslibu prodeje části p.p.č. 262/1 pod zahrádkou u restaurace Blue izace příslibu prodeje části p.p.č. 262/1 pod zahrádkou u restaurace Blue 
Star BowlingStar BowlingStar BowlingStar Bowling    

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
10.12.2009 do 28. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4665/09 ze dne 3. 12. 2009 a na 
základě usnesení ZM č. 1509/09 ze dne 28. 1. 2010 a č. 1545/10 ze dne 11.3.2010, 
kterými byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části pozemku p.č. 262/1 o výměře 
75 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 6115-92/2012 ze dne 22. 5. 2012 označené 
jako díl „a“, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod restaurační zahrádkou  
- kupující: LUCKY Plus, s.r.o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 2802/16A, PSČ 787 01, IČ 

25390406 
- kupní cena pozemku:  500,--Kč/m2,  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupní smlouva bude předána na katastr nemovitostí po předložení kolaudačního 

rozhodnutí kupujícím 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí   a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu    
 
        Termín:  12.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2588/122588/122588/122588/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 2047/9 v zveřejnění prodeje p.p.č. 2047/9 v zveřejnění prodeje p.p.č. 2047/9 v zveřejnění prodeje p.p.č. 2047/9 v    k.ú. k.ú. k.ú. k.ú. Šumperk, or. ul. Žerotínova, při vjezdu Šumperk, or. ul. Žerotínova, při vjezdu Šumperk, or. ul. Žerotínova, při vjezdu Šumperk, or. ul. Žerotínova, při vjezdu 
kkkk    uhelným skladůmuhelným skladůmuhelným skladůmuhelným skladům    

neschvaluje 
zveřejnit záměr města prodat  část p.p.č. 2047/9 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Šumperk z 
důvodu ponechání si p.p.č. 2047/9 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města, protože se jedná o 
rozvojovou plochu určenou k přestavbě a v současné době nelze,  s ohledem na vlastnictví 
všech sousedních nemovitostí,  způsob rozvoje určit. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2589/122589/122589/122589/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 546/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 546/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 546/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 546/5 v    k.ú. Šumperk,k.ú. Šumperk,k.ú. Šumperk,k.ú. Šumperk, or. zahrada k or. zahrada k or. zahrada k or. zahrada k    domu domu domu domu 
Myslbekova 26Myslbekova 26Myslbekova 26Myslbekova 26    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 546/5 o výměře 195 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- pokud nebude kupující nájemcem pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
bude povinen strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2590/122590/122590/122590/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 571/7 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/7 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/7 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/7 v    k.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada k    domu  domu  domu  domu  
Vančurova 29Vančurova 29Vančurova 29Vančurova 29    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 571/7 o výměře 303 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

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

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
       Termín:  05.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2591/122591/122591/122591/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 571/6 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/6 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/6 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/6 v    k.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada k    domu  domu  domu  domu  
Vančurova 27Vančurova 27Vančurova 27Vančurova 27    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 571/6 o výměře 298 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

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

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2592/122592/122592/122592/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 571/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/5 v zveřejnění prodeje p.p.č. 571/5 v    k.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada kk.ú. Šumperk, or. zahrada k    domu domu domu domu         
Vančurova 25Vančurova 25Vančurova 25Vančurova 25    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 571/5 o výměře 291 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

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

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 

        Termín:  05.07.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2593/122593/122593/122593/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění prodeje p.p.č. 399 v zveřejnění prodeje p.p.č. 399 v zveřejnění prodeje p.p.č. 399 v zveřejnění prodeje p.p.č. 399 v    k.ú.  Šumperk, or. zahrada kk.ú.  Šumperk, or. zahrada kk.ú.  Šumperk, or. zahrada kk.ú.  Šumperk, or. zahrada k    domu Radniční 9domu Radniční 9domu Radniční 9domu Radniční 9    

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 399 o výměře 123 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 nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

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

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat  

- nabídka platí do 30.9.2012 
 
       Termín:  05.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2594/122594/122594/122594/12    MJP MJP MJP MJP –––– podnájem pozemku p.č. 565/1 v podnájem pozemku p.č. 565/1 v podnájem pozemku p.č. 565/1 v podnájem pozemku p.č. 565/1 v    k.ú. Dolní Temenice, Bratrušovské koupalištěk.ú. Dolní Temenice, Bratrušovské koupalištěk.ú. Dolní Temenice, Bratrušovské koupalištěk.ú. Dolní Temenice, Bratrušovské koupaliště    

souhlasí 
s uzavíráním podnájemních smluv částí pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice po dobu 
trvání nájemní smlouvy č. MP 25/2007 ze dne 28.2.2007, kde pronajímatelem je město 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem Šumperské 
sportovní areály s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, IČ 27786781, a to za  podmínek: 
- výběr podnájemce je v kompetenci nájemce 
- podnájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu max. 1 roku  
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouvy budou na vyžádání předkládány pronajímateli městu Šumperku 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  

 
       Termín:  15.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2595/122595/122595/122595/12    MJP MJP MJP MJP –––– zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4697 v zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4697 v zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4697 v zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4697 v    k.ú. k.ú. k.ú. k.ú. 
Šumperk, řadové garáže mezi ul. Langrovou a nám. RepublikyŠumperk, řadové garáže mezi ul. Langrovou a nám. RepublikyŠumperk, řadové garáže mezi ul. Langrovou a nám. RepublikyŠumperk, řadové garáže mezi ul. Langrovou a nám. Republiky    

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 4697 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel nájmu:  pozemek pod garáží ve vlastnictví nájemce. 
Nájemné:  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:  09.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2596/122596/122596/122596/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Reko NTL MS stavbu „Reko NTL MS stavbu „Reko NTL MS stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. ČS Armády + 1“Šumperk, ul. ČS Armády + 1“Šumperk, ul. ČS Armády + 1“Šumperk, ul. ČS Armády + 1“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Reko NTL MS Šumperk, ul. ČS Armády + 1“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a 
správy zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2033, 
2219, 1335/1, 1391/1, 1340/2, 2137, 1405/1, st. 1955/2, 1404/1, 2295, 1466/4, 
1434/3, 1662/6, 1565, 2285, 2286, 1435, 2315, 1455/1 a 1442/1 v k.ú. Šumperk, 
v předpokládané celkové délce 1661,75 bm. 
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 a 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 uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 221.993,--Kč včetně platné 
sazby DPH  

- v případě, že budoucí oprávněný doloží doklad o prokazatelném odstranění stávajícího 
potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty věcného břemene,   

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.09.2014 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015 

 
        Termín:  30.09.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2597/122597/122597/122597/12    MJP MJP MJP MJP –––– smlouva o budoucí smlou smlouva o budoucí smlou smlouva o budoucí smlou smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést vě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést vě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést vě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“    

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Reko NTL MS Šumperk, ul. Dobrovského“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a 
správy  zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 548/1, 
2297, 539/41, 2169/1, 539/14, 2080/2 a 2267/1 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové 
délce 1038,28 bm. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461. 
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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 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 uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 114.211,--Kč včetně platné 
sazby DPH  

- v případě, že budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném 
odstranění stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty 
věcného břemene   

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  30.09.2014 

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

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.03.2015 

 
        Termín:  30.09.2012 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2598/122598/122598/122598/12    MJP MJP MJP MJP –––– souhlas města Šumperka s souhlas města Šumperka s souhlas města Šumperka s souhlas města Šumperka s    umístěním sídla Bytového družstva Dolní umístěním sídla Bytového družstva Dolní umístěním sídla Bytového družstva Dolní umístěním sídla Bytového družstva Dolní 
TemeniceTemeniceTemeniceTemenice    

uděluje 
souhlas města Šumperka jako spoluvlastníka nemovitosti – budovy č.p. 2994, ul. Prievidzská 
29, Šumperk, situované na pozemku st.p.č. 759 v k.ú. Dolní Temenice, s umístěním sídla 
Bytového družstva Dolní Temenice, se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 26798832, do této 
budovy. 
 
       Termín:  31.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

2599/122599/122599/122599/12    Pověření řízením Kina Oko ŠumperkPověření řízením Kina Oko ŠumperkPověření řízením Kina Oko ŠumperkPověření řízením Kina Oko Šumperk    

pověřuje 
Kamilu Šeligovou, bytem Šumperk, dočasným řízením příspěvkové organizace Kino Oko 
Šumperk, se sídlem Masarykovo náměstí 3, Šumperk, IČ 851400, spočívajícím ve vedení této 
příspěvkové organizace a jednáním jejím jménem ve vztahu k třetím osobám s účinností od 
1.7.2012 do 31.8.2012.   
 
       Termín:  01.07.2012 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2600/122600/122600/122600/12    Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Vrchlického  Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Vrchlického  Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Vrchlického  Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Vrchlického  ---- úp úp úp úprava vstupu do budovy“rava vstupu do budovy“rava vstupu do budovy“rava vstupu do budovy“    

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem akce 
„ZŠ Vrchlického – úprava vstupu do budovy firmu EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh,  
IČ 41031024. Nabídková cena je 327.854,--Kč bez DPH, tj. 393.425,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  23.08.2012 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2601/122601/122601/122601/12    Veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice vVeřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice vVeřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice vVeřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice v    Dolní Dolní Dolní Dolní 
Temenici, Šumperk Temenici, Šumperk Temenici, Šumperk Temenici, Šumperk –––– přípojky“  přípojky“  přípojky“  přípojky“     

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu  „Objekt 
hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk- přípojky“ firmu EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 
980/21, 789 01  Zábřeh. Nabídková cena je 526.635,--Kč bez DPH, tj. 631.962 ,--Kč    včetně 
DPH. 
 
       Termín:  12.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2602/122602/122602/122602/12    Podání žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem dopravy a Státním fondem Podání žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem dopravy a Státním fondem Podání žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem dopravy a Státním fondem Podání žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem dopravy a Státním fondem 
dopravní  infrastrukturydopravní  infrastrukturydopravní  infrastrukturydopravní  infrastruktury    

schvaluje 
podání žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní 
infrastruktury na realizaci akce: „Přechodový ostrůvek Jesenická - Banskobystrická“ v rámci 
iniciativy „Bezpečný přechod“. 
 
       Termín:  30.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2603/122603/122603/122603/12    Změna platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. EZměna platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. EZměna platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. EZměna platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 a Mgr. . Beneše 1 a Mgr. . Beneše 1 a Mgr. . Beneše 1 a Mgr. 
Yvony Šimkové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1Yvony Šimkové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1Yvony Šimkové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1Yvony Šimkové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1    

schvaluje 
změnu platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1,          
IČ 00852295 a Mgr. Yvony Šimkové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,       
IČ 00852091 s účinností od 1.8.2012. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2604/122604/122604/122604/12    Výjimka zVýjimka zVýjimka zVýjimka z    maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22    

povoluje  
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s § 4 odst. 7 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní 
docházky, v platném znění, výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě VI.A Základní školy 
Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, od školního roku 2012/2013 do konce školního roku 
2015/2016, kdy žáci této třídy ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků ve třídě 
nepřesáhne maximální počet 34 žáků. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2605/122605/122605/122605/12    Jmenování ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Jmenování ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Jmenování ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Jmenování ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3    

jmenuje 
MgA. Kamila Navrátila do funkce ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČ 
00851400, s účinností od 1.9.2012 se zkušební dobou 6 měsíců. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2606/122606/122606/122606/12    Stanovení platu ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Stanovení platu ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Stanovení platu ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3Stanovení platu ředitele Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3    

schvaluje 
plat MgA. Kamilu Navrátilovi, řediteli Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3, 
IČ00851400, s účinností od 1.9.2012 ve výši dle předloženého návrhu.    
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2607/122607/122607/122607/12    Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012    

bere na vědomí 
informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012. 
 
     

2608/122608/122608/122608/12    Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk a Městské knihovny Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk a Městské knihovny Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk a Městské knihovny Finanční odměny ředitelů MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk a Městské knihovny 
Šumperk vŠumperk vŠumperk vŠumperk v    I. pololetí 2012I. pololetí 2012I. pololetí 2012I. pololetí 2012    

schvaluje 
finanční odměny ředitelům MŠ, ZŠ, DDM U radnice Šumperk  a Městské knihovny Šumperk dle 
předloženého návrhu. 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2609/122609/122609/122609/12    Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka –––– investiční fond investiční fond investiční fond investiční fond    

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, 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 provedení 
technického zhodnocení budovy – zhodnocení bočního schodiště se zastřešením a úpravu 
rozvodnice, v celkové výši do 56 tis. Kč. Realizace technického zhodnocení je podmíněno 
udělením souhlasu vlastníka nemovitosti.  
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

2610/122610/122610/122610/12    Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka –––– investiční fond investiční fond investiční fond investiční fond    

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, 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     
100 tis. Kč. 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

2611/122611/122611/122611/12    Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka –––– investiční fond investiční fond investiční fond investiční fond    

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 
majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu WC v hlavní 
budově školy v celkové výši do 270 tis. Kč. Realizace opravy je podmíněna udělením souhlasu 
vlastníka nemovitosti.  
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

2612/122612/122612/122612/12    Žádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu kŽádost o udělení souhlasu k    užití loga města Šumperkaužití loga města Šumperkaužití loga města Šumperkaužití loga města Šumperka    

schvaluje 
užití loga města Šumperka pro: 
- Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČ 65138163 na dobu 

neurčitou, logo bude uvedeno na webových stránkách společnosti jako odkaz na webové 
stránky města 

- FbC Asper Šumperk, o.s., Potoční 70, 787 01 Šumperk, IČ 26550881 na dobu neurčitou  
na všechny pořádané akce, letáky, domácí zápasy, web, bannery, mantinely, bulletin 

- Fotbalový klub SAN –JV Šumperk, Hlavní třída 20, 787 01 Šumperk, IČ 27847861                         
na dobu neurčitou na webové stránky www.fotbal-sumperk.cz, klubové plakáty, zápasové 
zpravodaje, tabule s logy sponzorů 

- Magnus Orienteering. Revoluční 10B, 787 01 Šumperk, IČ 26676214 na dobu neurčitou 
www stránky, na pořádané akce, tiskový materiál 

 
        Termín:  28.06.2012 
        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2613/122613/122613/122613/12    Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka Příspěvková organizace města Šumperka –––– přijetí daru přijetí daru přijetí daru přijetí daru    

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085, 
přijmout věcný dar – školní potřeby pro děti v hodnotě 2.642,--Kč, od společnosti FORCORP 
GROUP, spol. s r.o., Hamerská 812/17, 779 00 Olomouc, IČ 27841031, zastoupená 
jednatelkou Mgr. Irenou Jelínkovou, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

2614/122614/122614/122614/12    Veřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora z    rozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperka    

doporučuje ZM schválit 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:      Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864   
Zastoupený:   ředitelem Mgr. Hynkem Pálkou 
Účel použití:   na dopravu na Mistrovství Evropy ve Francii pro soubor mažoretek 
Výše částky:  70.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2012 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2013 
 
       Termín:  12.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

2615/122615/122615/122615/12    Veřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora zVeřejná finanční podpora z    rozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperkarozpočtu města Šumperka    

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka:  
Příjemce:      Schola od svatého Jana Křtitele, Šumperk, IĆ 45212732 
Zastoupený:   předsedou MUDr. Karlem Černým 
Účel použití:   na dopravu na koncertní zájezd 
Výše částky:  30.000,--Kč 
Termín realizace a profinancování finančních prostředků:   do 31.12.2012 
Termín vyúčtování finančních prostředků:   do 15.01.2013 
 
       Termín:  28.06.2012 
       Zodpovídá: Ing. Miterková  
 

2616/122616/122616/122616/12    Byty podle opatření č. 4/2012Byty podle opatření č. 4/2012Byty podle opatření č. 4/2012Byty podle opatření č. 4/2012    

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem změny výše měsíčního základního nájemného a prodloužení 
doby nájmu k nájemní smlouvě č. MJP/DPS/0012/2011, uzavřené dne 20.9.2011 mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 354/1, Śumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem a B. V.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem bytu č. 10 v domě na ul. Gagarinově 
2376/11 v Šumperku. 
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Předmětem dodatku bude stanovení měsíčního základního nájemného od 1.7.2012 ve výši 
37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu a prodloužení doby nájmu od 1.7.2012 do 30.6.2013. 
 
       Termín:  31.07.2012 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2617/122617/122617/122617/12    Havarijní pojištění a poHavarijní pojištění a poHavarijní pojištění a poHavarijní pojištění a povinné ručení osobního vozidla Lada Nivavinné ručení osobního vozidla Lada Nivavinné ručení osobního vozidla Lada Nivavinné ručení osobního vozidla Lada Niva    

schvaluje 
- s účinností od 29.6.2012 pojistit osobní automobil Lada Niva, RZ 4M9 6417, rok výroby 

2012 dle pojistné smlouvy č. 53059436-28 o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperkem a 
Českou pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, roční pojistné ve výši 4.658,--Kč 

 
- s účinností od 29.6.2012 pojistit osobní automobil Lada Niva, RZ 4M9 6417, rok výroby 

2012 dle pojistné smlouvy č. 53059579-15 o pojištění vozidel a dopravovaných věcí 
(havarijní pojištění), uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperkem a Českou 
pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků. Pořizovací cena automobilu dle uzavřené 
kupní smlouvy je 257.300,--Kč, roční pojištěné činí 8.748,--Kč. 

 
        Termín:  29.06.2012 
        Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

2618/122618/122618/122618/12    Dopisy jednatele EKOZIS spol. sDopisy jednatele EKOZIS spol. sDopisy jednatele EKOZIS spol. sDopisy jednatele EKOZIS spol. s    r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřehr.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřehr.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřehr.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh    

bere na vědomí 
dopisy Ing. Petra Blažka, jednatele EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh ze dne 
6.6.2012 a 12.6.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 




