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U S N E S E N Í  

z 1. schůze rady města ze dne 9. 11. 2006. 
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. 
 
 

1/06 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku od nadace ČEZ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku od nadace 
ČEZ na realizaci projektu Oranžová hřiště. Předmětem dodatku je změna 
smluvního závazku kolaudace hřiště na protokol o předání. 
 
        Termín: 15.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

2/06 Kontrola usnesení  

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení:  
3235/05, 4078/05, 4381/06, 4434/06, 4869/06, 4873/06, 4965/06, 4998/06, 
5010/06, 5029/06, 5033/06, 5034/06, 5036/06, 5040/06, 5042/06, 5049/06, 
5075/06, 5090/06, 5100/06, 5114/06, 5115/06, 5117/06, 5123/06, 5124/06, 
5125/06, 5129/06, 5131/06, 5132/06, 5133/06, 5134/06, 5135/06, 5136/06, 
5137/06, 5138/06, 5140/06, 5141/06, 5142/06, 5146/06, 5147/06, 5148/06, 
5149/06, 5150/06, 5151/06, 5153/06, 5154/06, 5155/06, 5156/06, 5157/06, 
5158/06, 5159/06, 5162/06, 5163/06, 5164/06, 5165/06, 5166/06, 5167/06, 
5168/06, 5169/06, 5172/06, 5173/06, 5174/06, 5175/06, 5176/06, 5178/06, 
5179/06, 5181/06, 5182/06, 5186/06, 5187/06, 5188/06, 5189/06, 5190/06, 
5191/06, 5192/06, 5193/06, 5194/06, 5199/06, 5201/06, 5202/06, 5205/06, 
5207/06, 5209/06, 5210/06, 5211/06, 5212/06, 5213/06, 5214/06, 5215/06, 
5216/06, 5218/06, 5219/06, 5220/06, 5221/06, 5222/06, 5224/06, 5226/06, 
5227/06, 5228/06, 5230/06, 5233/06, 5234/06, 5235/06, 5236/06, 5237/06, 
5238/06, 5239/06, 5240/06, 5241/06, 5242/06, 5244/06, 5245/06, 5246/06, 
5247/06, 5248/06, 5250/06, 5251/06, 5252/06, 5253/06, 5254/06, 5255/06, 
5256/06, 5257/06, 5258/06, 5259/06, 5260/06, 5263/06, 5265/06, 5266/06, 
5267/06, 5268/06, 5269/06, 5270/06, 5271/06, 5272/06, 5275/06, 5276/06, 
5279/06, 5286/06, 5288/06, 5289/06, 5290/06, 5291/06, 4240/06, 4809/06. 
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3/06 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
2400/04 do 28.2.2007, Z: Ing. Ficnar, CSc. 
4750/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Suchý 
4900/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Répalová 
4989/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Répalová 
5143/06 do 30.11.2006, Z: PaedDr. Holub 
5281/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Suchomel 
5282/06 do 31.1.2007, Z: Ing. Suchomel 
5287/06 do 30.11.2006, Z: Mgr. Brož 
 

4/06 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 1597/03 

ruší 
usnesení RM č. 1597/03 k zadání způsobu řešení výstavby RD v lokalitě nad ul. 
Anglickou.  
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

5/06 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4240/05 

ruší 
usnesení RM č. 4240/05 k termínu platnosti stávajících smluvních vztahů mezi 
PMŠ, a.s., a Ing. Jaroslavem Chlubnou-Aquatoll. 
 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
         Ing. Zapletal 

6/06 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4488/06 

ruší 
usnesení RM č. 4488/06 k problematice přenosných reklamních zařízení – 
reklama typu „A“. 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

7/06 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5128/06 

ruší 
usnesení RM č. 5128/06 k zadání způsobu řešení výstavby RD v lokalitě nad ul. 
Anglickou. 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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 8/06 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5204/06 

ruší 
usnesení RM č. 5204/06 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního 
určení – DPS Gagarinova 11, Šumperk s B. M.  
 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

9/06 Rozpracování usnesení ZM č. 1846/06 

ukládá 
PMŠ, a.s., předložit nový návrh textu smlouvy o spolupráci s novým 
provozovatelem bazénů Na Benátkách v Šumperku. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

10/06 MJP – dar prof. Viktora Dostala šumperským neziskovým organizacím 

schvaluje 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou 
dárce prof. Dr. Med. Viktor Dostal, bytem Kahlenbergerstrasse 47/2, Vídeň 1190, 
Rakousko, daruje podle svého určení šumperským neziskovým organizacím 
peněžitý dar v celkové částce 102.373,20 Kč.  
Město Šumperk jako vedlejší účastník dle darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účty obdarovaných do 30 dnů po 
uzavření darovací smlouvy,   

- dohlédne, aby obdarovaní využili peněžité dary v souladu s účelovým určením 
dle smlouvy a aby obdarovaní předložili městu Šumperk vyúčtování nejpozději 
do  30.9.2007, 

- podá prof. Dostalovi zprávu o využití peněžitého daru obdarovanými nejpozději 
do 31.10.2007,  

- zpracuje darovací smlouvu. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   Ing. Peluhová  
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11/06 MJP – dar prof. Viktora Dostala šumperským neziskovým organizacím 

ukládá 
odboru ŠKV  v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy, kterou dárce prof. Dr. 
Med. Viktor Dostal, bytem Kahlenbergerstrasse 47/2, Vídeň 1190, Rakousko, 
daruje podle svého určení šumperským neziskovým organizacím peněžitý dar 
v celkové částce 102.373,20 Kč: 
- dohlédnout, aby obdarovaní využili peněžité dary v souladu s účelovým 

určením dle darovací smlouvy a aby obdarovaní předložili městu Šumperk 
vyúčtování nejpozději do  30.9.2007, 

- podat prof. Dostalovi zprávu o využití peněžitého daru obdarovanými 
nejpozději do 31.10.2007. 

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

12/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XX roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XX roku 2006: 
Příjmy ve výši     686 tis. Kč 
Výdaje ve výši     673 tis. Kč 
 
Příjmy celkem     644 253 tis. Kč 
Výdaje celkem     636 348 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

13/06 Žádost ZŠ Dr. E. Beneše 1, Šumperk 

schvaluje 
základní škole, Dr. E. Beneše 1, Šumperk, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2) 
písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených 
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele 
v celkové výši do 160 tis. Kč, a to na opravu ústředního topení – výměnu radiátorů 
a ventilů. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
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14/06  Dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Základní škola,    
8. května 83, Šumperk 

schvaluje 
dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Základní škola 8. května 
83, Šumperk, dle předloženého materiálu ve výši 10 634,-Kč pro rok 2006. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

15/06  Dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Základní škola, 
Šumavská 21, Šumperk, 

schvaluje 
dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Základní škola 
Šumavská 21, Šumperk, dle předloženého materiálu ve výši 21 875,10 Kč pro rok 
2006. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

16/06 Problematika provozování krytého bazénu 

jako valná hromada PMŠ, a.s., schvaluje 
založení dceřinné společnosti, kdy jediným zakladatelem bude společnost Podniky 
města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, zast. Mgr. 
Zdeňkem Brožem, předsedou představenstva s tím, že tato společnost bude: 
 
název společnosti: Šumperské sportovní areály, s.r.o. 
 
sídlo:   Šumperk, Lidická 2819/81, PSČ 787 01 
 
předmět podnikání: -    provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících  

     k regeneraci a rekondici 
- velkoobchod 
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

zbožím 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- technické činnosti v dopravě 
- poskytování technických služeb 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- realitní činnost 
- správa a údržba nemovitostí 
- organizování sportovních soutěží 
- reklamní činnost a marketing 
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 



RM 1 

 
6 

 
 
 

základní kapitál: 700 000,-Kč 
 
jednatel:  Ing. Luděk Šperlich, gen. Svobody 7, Šumperk 
 
dozorčí rada:  počet členů 5 
   Ing. Jaromír Mikulenka, Zábřežská 23, Šumperk 
   Ing. Zdeněk Muroň, Prievidzská 40, Šumperk  
   Miroslav Mitrofan, nám. Míru 11, Šumperk 
   Ing. Petr Kuba, Březinova 6, Šumperk 
   Ing. Pavel Špatný, M. R. Štefánika 26, Šumperk 
 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

17/06 Problematika provozování krytého bazénu 

jako valná hromada PMŠ, a.s., schvaluje 
zakladatelskou listinu nově založené společnosti Šumperské sportovní areály, 
s.r.o. 
       Termín: 9.11.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

18/06 Problematika provozování krytého bazénu 

jako valná hromada PMŠ, a.s., ukládá 
předsedovi představenstva PMŠ, a.s., zajistit vypracování: 
- podnikatelského záměru nově založené společnosti 
- návrhu organizačního schématu  
- finančního plánu společnosti 
- stanov společnosti 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

19/06 Problematika provozování krytého bazénu 

jako valná hromada PMŠ, a.s., schvaluje 
systém odměňování členů dozorčí rady nově založené společnosti takto: 
- 2.000,-Kč/zasedání DR/člen 
- maximální počet zasedání DR 5x/rok 
       Termín: 1.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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20/06 Veřejná pohřebiště v Šumperku 

schvaluje 
vyhodnotit veřejnou zakázku dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka, v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro zpracování 
nabídky dle usnesení RM č. 5211/06 ze dne 5.10.2006. 
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

21/06 MJP – jednostranné zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka 

schvaluje  
jednostranné zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka pro období od 
1.4.2007 do 31.12.2007 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v maximální možné výši dle Sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. ze dne 20.6.2006 o roztřídění obcí 
do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí 
seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy 
bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, 
o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání 
maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt.   
 
       Termín: 1.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

22/06 MJP – zveřejnění pronájmu NP Starobranská 20 

schvaluje 
zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Starobranská 20, č.p. 249, p.č. 140/1, 
v k.ú. Šumperk o velikosti cca 190 m2 za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: železářství nebo prodejna spotřebního zboží 
Nájemné: 2.000,-Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

23/06 MJP – pronájem NP Temenická 109  

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru – garáže č. 104 Temenická 109, č.p. 2795, p.č. 
652, v k.ú. Dolní Temenice o velikosti cca 23 m2 paní B. M. , bytem  Šumperk, a 
to na základě zveřejněného záměru města ve dnech 20.10.2006-4.11.2006 
v souladu s usnesením RM č. 5213/06 z 5.10.2006, za podmínek: 
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Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: garáž 
Nájemné: 190,-Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

24/06 MJP – pronájem NP Temenická 95 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru Temenická 95, č.p. 2784, p.č. 609/3, v k.ú. Dolní 
Temenice o velikosti cca 98,70 m2 paní L. M. , bytem  Šumperk, a to na základě 
zveřejněného záměru města ve dnech 14.7.2006-31.7.2006 v souladu 
s usnesením RM č. 4868/06 z 29.6.2006, za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: prodejna textilu 
Nájemné: 500,-Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

25/06 MJP -  pronájem NP Hlavní třída 12 (dvorní trakt) 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru Hlavní třída 12 (dvorní trakt), č.p. 289, p.č. 175, 
v k.ú. Šumperk o velikosti cca 72,78 m2 pí I. J. , bytem  Šumperk, a to na základě 
zveřejněného záměru města ve dnech 27.4.2005-12.5.2005 v souladu 
s usnesením č. 3323/05 z 14.4.2005 za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: kanceláře 
Nájemné: 500,-Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

26/06 MJP – podnájem v areálu nemocnice 

uděluje souhlas 
s podnájmem nebytového prostoru v areálu nemocnice v objektu st.p. 869 v k.ú. 
Šumperk, I. PP – místnost č. 176, 174, 1/2 místnosti 163 a soc. zázemí 
Šumperské  nemocnici, a.s., Nerudova 41, Šumperk, pro CGB laboratoř, spol. 
s r.o., Kořenského 10, Ostrava – Vítkovice, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
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- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku, 
tj. ŠMR, a.s. 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem.  

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

27/06 MJP –  souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v budově kina Oko 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 
4616/06 ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 
v budově kina č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk 
(or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: D. P. , bytem  Šumperk 
- doba podnájmu: 2 roky, a to od 1.12.2006 do 30.11.2008 
- úplata za podnájem: 3.500,-Kč/měsíc, z toho 3.000,-Kč za podnájem bytu a 

500,-Kč za vodné a stočné. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

28/06  MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 33 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/33 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.12.2006 s nájemcem panem Z. S., bytem Vikýřovice,  
zastoupeným paní Z. S.,  bytem Vikýřovice dle plné moci ze dne 18.7.2006. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2007, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/33 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
L. P.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 30.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

29/06  MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 33 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/33 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, uzavřené 
s panem Z. S. , bytem Vikýřovice,  zastoupeným paní  Z. S., bytem Vikýřovice, dle 
plné moci ze dne 18.7.2006, a to ke dni 31.12.2006. Pan Z. S.  v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
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zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnal s paní L. P. , bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/33 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku  s paní L. P. , bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.1.2007.   
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

30/06 MJP – nájem jižního a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora 
Domem kultury Šumperk, s.r.o. 

vydává 
nájemci - Domu kultury Šumperk, s.r.o., IČ 25818830, se sídlem Šumperk, Fialova 
3, PSČ 787 01, dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění 
kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 
ze dne 26.9.2006 souhlas k podnájmu části pronajatých budov s účinností 
od 1.10.2006, a to budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/4 a 
budovy bez č.p./č.e. obč.vybav. na pozemku st.p.č. 184/5 v kat. území Šumperk 
(or. jižní křídlo a jižní část východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku) 
podnájemcům dle žádosti Domu kultury Šumperk, s.r.o. ze dne 1.10.2006, takto: 
- Antonín Plšek, Finská 2729/18, Šumperk, IČ 68195591 
- CIRKEL, spol. s r.o., Fialova 342/3, Šumperk, IČ 61944459 
- Český rozhlas Olomouc, Horní nám. 21, Olomouc, IČ 45245053 
- Dimitrios Dimoschakis, Pod Senovou 63, Šumperk  IČ 10028765 
- GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, IČ 25672720 
- Jiří Klimek-JVK Software, Na Borech 396, Postřelmov, IČ 14594137 
- Mgr. Hana Písková, Zábřežská 69/41, Šumperk, IČ 60307676 
- Lenka Zahradová, Fibichova 2321/11, Šumperk, IČ 48434540. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

31/06  MJP – cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín – přijetí daru pozemku p.č. 
2118/3 

doporučuje ZM 
schválit přijetí daru pozemku p.č. 2118/3 o výměře 361 m2 v k.ú. Šumperk. Dárce:  
Olomoucký kraj, se sídlem  Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ: 779 11, IČ:  
60609460. Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 
787 93, IČ: 00303461. Náklady na vyhotovení darovací smlouvy včetně správního 
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese ze svého 
obdarovaný Město Šumperk. 
 
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 



RM 1 

 
11 

32/06 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 142/1 

schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní a splaškové  kanalizační  přípojky  přes  p.p.č.  142/1 v  k.ú. Šumperk 
povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, zastoupené starostou, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 
00303461 a 
oprávněný z věcného břemene:  
Společnost UNING, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Petrem Unzeitigem, se 
sídlem Jesenická 21, Šumperk, IČ: 25899902  
podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy 

o  zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“ 

- věcné břemeno bude zřízeno k nemovitosti p.p.č. 163/4, budově č.p. 3101 na 
pozemku st. p.č. 6103  a k pozemku st. p.č. 6103 v k.ú. Šumperk 

- skutečná částka za věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní a kanalizační  přípojky je na základě  zaměření trasy dle 
geometrického plánu č. 5122-164/2006 vyčíslena na částku 816,-- Kč, a to  
podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, oprávněný z věcného břemene 
uhradil finanční zálohu za  úhradu předmětu věcného  břemene uvedeného ve 
smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/18/05-Foj ve 
výši 2 000,-- Kč, finanční rozdíl – přeplatek mezi skutečnou částkou a zálohou 
částkou, který  činí 1 184,-Kč, uhradí povinný z věcného břemene do 15ti dnů 
ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni na účet straně oprávněné 
z věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady doloží vyhotovení  
geometrického zaměření při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 

 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

33/06 MJP – bezúplatný převod pozemku ve ZJE původ Grafický příděl p.č. 663/3 

doporučuje ZM 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR- 
správa Pozemkový fond ČR  v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
pozemek ve ZJE původ Grafický příděl parcela čísla 663/3 o výměře 915 m2  
v k.ú. Dolní Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označenou 
pozemkovou parcelu přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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34/06 MJP – pronájem p.p.č. 1484/16 a dalších 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006 do 2.11.2006  dle usnesení rady města č. 5236/06 ze 
dne 5.10.2006, pronájem  p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1487/1 o výměře 
260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a část 
p.p.č. 1491/2 o výměře cca 600 m2  v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:   provozování lovného rybníka 
Nájemce: Český rybářská svaz – místní organizace Šumperk, se sídlem Šumperk,  
Kozinova 11 
Podmínky pronájmu:   
- doba určitá 1 rok  od 1.1.2007 do 31.12.2007 
- nájemce uzavře společně s nájemní smlouvou dohodu o stanovení podrobných 

podmínek údržby areálu rybníka Benátky se správcem PMŠ a.s., která bude 
nedílnou součástí nájemní smlouvy 

- sazba nájemného 10.000,-Kč/rok bude nájemcem uhrazena správci PMŠ a.s., 
s možností vrácení nájemného za provádění údržby pronajatého areálu a to za 
podmínek stanovených dohodou o podrobných podmínkách údržby areálu 
rybníka Benátky v Šumperku 

- nájemce uhradí za vyhotovení nájemní smlouvy 100,-Kč, stanoveno  
„Postupem...“ 

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

35/06 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2047/5 a dalších 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 2047/5 o výměře 173 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5154-8107/2006 ze dne 3.10.2006 pozemky označeny 
jako p.p.č. 2047/29 o výměře 111 m2 a p.p.č. 2047/30 o výměře 62 m2 v k.ú. 
Šumperk.  
Účel prodeje:  připojovací jízdní pruh z komunikace E I/11 a zpevněná část u 
objektu čerpací stanice 
Podmínky prodeje:  
- kupní cena 800,-Kč/m2 
- převod vlastnického práva k pozemkům po zápisu kolaudačního rozhodnutí na 

stavbu čerpací stanice 
- kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do KN    
 

Termín: 14.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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36/06 MJP – dohoda k ukončení NS MP 45/2004/ProVr na pronájem p.p.č. 198/2 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy MP 45/2004/Pro/Vr, pronájem p.p.č. 
198/2 v k.ú.Dolní Temenice. Důvodem ukončení nájemní smlouvy je žádost o 
ukončení pronájmu nájemců paní M. K.  a pana S. S.  Ostatní nájemci z nájemní 
smlouvy MP 45/2004/Pro/Vr  zůstávají beze změny. Odstupující nájemci budou 
nahrazeny novými žadateli o pronájem p.p.č. 198/2 v k.ú. Dolní Temenice. 
Dohoda bude podepsána současně s novou nájemní smlouvou na pronájem p.p.č. 
198/2 v k.ú. Dolní Temenice. 

 
Termín: 31.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

37/06 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 198/2 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 198/2 o výměře 522 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice v k.ú. Dolní Temenice.  
Účel pronájmu:  zahrádkářské využití 
Podmínky pronájmu:  
- sazba nájemného 2,-Kč/m2 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 100,-Kč. Poplatek bude uhrazen novými 

nájemci pozemku oproti nájemcům z nájemní smlouvy MP 45/2004. 
 

Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

38/06 MJP – prodej pozemku p.č. 585/2 a další 

schvaluje 
ponechat si p.p.č. 585/2 o výměře 1547 m2 a p.p.č. 585/3 o výměře 915 m2 v k.ú. 
Šumperk ve svém vlastnictví města jako rezervu pro výstavbu občanské 
vybavenosti a výroby a pozemky nezveřejňovat. 

 
Termín: 9.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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39/06 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 2710/3 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  p.p.č. 2710/3 o výměře 78 m2 v k.ú. 
Rapotín: 
Účel pronájmu:  provozování zemědělské činnosti – pastevní areál pro chov ovcí  
Podmínky pronájmu:  
- nájemné dohodou 50,-Kč/rok, povinnost úhrady od 1.10.2006 
- nájemné na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí paušální poplatek  ve výši 500,-Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, pokud si nájemní smlouvu nevyhotoví sám. 
 

Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

40/06 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1431/10 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1431/10 o výměře cca 156 m2    
v k.ú. Šumperk.  
Účel pronájmu:  zahrada  
Podmínky pronájmu:  
- sazba nájemného 2,-Kč/m2/rok s povinností úhrady od 1.1.2006 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 100,-Kč za vyhotovení nájemní smlouvy 
- právo podnajímat předmět pronájmu bez souhlasu pronajímatele. 

 
Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

41/06 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 225 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 225 o výměře 751 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice. 
Účel prodeje:  zahrada  
Podmínky prodeje:  
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 1000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy 
- úhrada kupní ceny před vkladem vlastnického práva do KN 
- prodávající výslovně upozorňuje na skutečnost, že v pozemku jsou uloženy 

inženýrské sítě 
 
Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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42/06  MJP – problematika špatného stavu oplocení u domu Rooseveltova 5, 
Šumperk 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu učinit nabídku  k prodeji  p.p.č.1342/6 o výměře 1228 m2 
v k.ú. Šumperk vlastníkům bytových jednotek v domě Rooseveltova 5, Šumperk, 
za kupní cenu 300,-Kč/m2 s možností splátek po dobu maximálně 3 roky 
s podmínkami:   
- kupující  provedou opravu oplocení výhradně na své náklady, a to nejpozději 

do 31.12.2007, s možností zápočtu oproti kupní ceně 
- na základě předloženého rozpočtu oprav oplocení bude výše nákladů, event. 

část nákladů kompenzována v kupní ceně.  
 

Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

43/06 MJP – zveřejnění záměru pronájmu pozemků v areálu Na Benátkách  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky ve vlastnictví města, které 
souvisejí s provozem "Plaveckého areálu Na Benátkách", budoucímu 
provozovateli tohoto areálu. Jedná se o tyto pozemkové parcely: 

 
p.p.č.              výměra v m2             p.p.č.     výměra v m2 
 
1484/10    -     2532 m2                  1488/1  -        48 m2 
1484/11    -       402 m2                       1488/4  -      704 m2 
1484/13    -       146 m2                      1488/5  -    1953 m2 
1484/14    -       863 m2                      1488/6  -    1436 m2 
1484/15    -     1347 m2    1488/7   -   1119 m2 
1487/6      -     7298 m2      1488/8   -   1586 m2 
1487/7      -       791 m2       1488/9   -     355 m2 
1487/8      -       466 m2                                              
1487/9      -     1029 m2 
 
všechny v k.ú. Šumperk. 
       Termín: 15.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

44/06 MJP – prodej pozemku p.č. 2/1 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  13.10.2006  do  2.11.2006  dle usnesení  rady  města č. 5224/06  
ze dne 5.10.2006, schválit  prodej pozemku p.č. 2/1 – zahrada  o výměře 433 m2 
v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
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- prodávající: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 

- kupující: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 
1106, PSČ 501 68, IČ: 421 96 451 

- kupní cena: 350,-- Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1 000,-- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno dle „Postupu…“ 
- kupující uhradí správní poplatek 500,-- Kč za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 
Termín: 31.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

45/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1431/7 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1431/7 o výměře 
63 m2 v  k.ú. Šumperk (or. pozemek vymezený k domu Lidická 53, Šumperk). Účel 
pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

46/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1998/1 o výměře 
290 m2 v  k.ú. Šumperk. Účel pronájmu – zelená plocha k rekreaci, prostor pod 
sušáky prádla, vymezený prostor k domu Reissova 17, Šumperk. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

47/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 553/15 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 553/15 o výměře 
136 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Bří. Čapků 4, Šumperk). 
Účel pronájmu – zelená plocha k rekreaci, prostor pod sušáky prádla. 

 
        Termín: 13.11.2006 

Zodpovídá: Ing. Répalová  
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48/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st.p.č. 1916/2 a st. 
p.č. 1917/2 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku stavební parcela č. 1916/2 a 
stavební parcela č. 1917/2 v  k.ú. Šumperk o výměře nezbytně nutné k umožnění 
vjezdu ke garáži. Účel pronájmu – vjezd ke garáži. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

49/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1346/9  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/9 o výměře 
15 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek u domu Javoříčko 11, Šumperk). 
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou garážového provizoria. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

50/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 555/6 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část pozemku parcela č. 555/6 o výměře 
498 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Vančurova 40,42,44, 
Šumperk). Účel pronájmu – zelená plocha k rekreaci, prostor pod sušáky prádla a 
klepači, přístup k domu, zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
        

51/06  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 553/2 a p.č. 
553/15 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část pozemku parcela č. 553/2 o výměře 
57 m2 a část pozemku parcela č. 553/15 o výměře 52 m2, vše v  k.ú. Šumperk (or. 
vymezený pozemek k domu Bří. Čapků 6, Šumperk). Účel pronájmu – 
zahrádkářské využití, zelená plocha k rekreaci, prostor pod sušáky prádla. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

       



RM 1 

 
18 

 

52/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1397/7 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část pozemku parcela č. 1397/7 o výměře  
9 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Horova 6, Šumperk). Účel 
pronájmu – zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

      

53/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1171/10 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1171/10 o výměře 
217 m2 v  k.ú. Šumperk.  Účel pronájmu – zahrada u domu M. R. Štefánika 24, 
Šumperk. 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

       

54/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1992/4  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1992/4 o výměře 
35 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu U Sanatoria 6, Šumperk).  
Účel pronájmu – zahrádkářská činnost,  zelená plocha k rekreaci. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

55/06 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1484/5 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1484/5 o výměře 
103 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Lidická 77, Šumperk).  
Účel pronájmu – zahrádkářská činnost,  přístupové plochy. 
 
       Termín: 13.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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56/06 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1534/3 a 1534/3 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1534/3 o výměře cca 
400 m2 a části p.p.č. 1534/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Šumperk 
Účel příslibu prodeje: výstavba polyfunkčního domu 
Podmínky příslibu prodeje:  
- kupní cena 600,-Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 70% bude uhrazena do 

30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
- veškeré náklady spojené s přípravou podkladů pro vydání územního a 

stavebního rozhodnutí hradí budoucí kupující bez nároku na kompenzaci 
nákladů v případě odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

- budoucí kupující předloží nejpozději do 31.10.2007 pravomocné stavební 
povolení 

- pokud nebude stavba zahájena 30.9.2008, sjednává si budoucí prodávající 
právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu 

- stavba bude zkolaudována do 31.12.2010, pro případ nesplnění této podmínky 
se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10.000,-Kč 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno  po dokončení 1 m hrubé stavby 
nad terénem a to na základě výzvy budoucího kupujícího a předložení 
geometrického plánu na zaměření předmětu prodeje, kdy geometrický plán 
uhradí budoucí kupující 

- při nedodržení podmínek stanovených smlouvou o budoucí smlouvě kupní si 
budoucí prodávající sjednává právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu 
s tím, že bude budoucímu kupujícímu vrácena záloha na kupní cenu bez 
nároku na úrok ze složené částky 

- budoucí kupující uhradí za vyhotovení smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
paušální poplatek ve výši 100,-Kč, stanoveno „ Postupem...“ 

- při stavbě budou dodrženy regulativy:  
- výška objektu v rozmezí 2-3 nadzemních podlaží + podkroví 
- střecha bude z větší části šikmá ve sklonu 40-50°, řešena nárožně 
- jako fasádní materiál je vyloučen kov a sklo (kromě výplně otvorů) a též 

dřevo v celoplošném provedení 
- stavební čára na severu bude navazovat na stavební čáru bytového 

domu Revoluční 34, stavební čára na západě bude minimálně 3m od 
hranice pozemku 

- v rámci stavebního řízení bude projekt předložen k odsouhlasení odboru 
RÚI. 

 
       Termín: 20.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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57/06 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 
Obch. 99/05-Ré 

doporučuje ZM 
schválit dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
č. Obch 99/05-Ré ze dne 29. 9. 2005, kterou se město jako budoucí prodávající 
zavázalo odprodat část pozemku parcela č. 1268/44 o výměře cca 9 m2 v k. ú. 
Šumperk budoucí kupující společnosti Severomoravská energetika, a.s., za 
účelem výstavby nové kioskové trafostanice. Trafostanice nebude na tomto 
pozemku realizována. Záloha na kupní cenu ve výši 1 856 Kč, kterou 
Severomoravská energetika uhradila městu Šumperk, bude použita jako záloha na 
kupní cenu za prodej pozemku st. p. č. 6107 v k. ú. Šumperk, o nějž požádala 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. – nástupnická organizace spol. Severomoravská 
energetika, a.s.  
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

58/06 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek st.p.č. 6107 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek st. p. č. 6107 o výměře   
7 m2 v k.ú. Šumperk pod stavbou kioskové trafostanice DTS 955. 
Účel prodeje: sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou.  

 
Termín: 24. 11. 2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

59/06 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 1420/19 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p. p. č. 1420/19 o výměře     
84 m2 v k. ú. Šumperk (pozemek pod stavbou parkoviště u budovy or. ozn. Lidická 
56).  
Účel prodeje:  sjednocení vlastnictví pozemku pod parkovištěm s vlastnictvím 
stavby parkoviště a budovy Lidická 56.  

Termín: 24. 11. 2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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60/06 MJP – pronájem části pozemku p.č. 61/10  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 9. 2006  do 19. 10. 2006 dle usnesení rady města č. 5158/06 ze 
dne 21. 9. 2006, pronájem části pozemku p. č. 61/10 v k. ú. Dolní Temenice          
o výměře cca 360 m2, za těchto podmínek: 
- nájemce: manželé V. a J. H.,  bytem Svébohov, PSČ: 789 01  
- účel pronájmu: zahrádkářská činnost  
- nájemné: 2 Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemci nesmějí na pronajatém pozemku postavit žádnou stavbu ani vysadit 

stromy z důvodu volného přístupu pro případ rekonstrukce inženýrských sítí, 
které se na této části pozemku nacházejí (ideální je zatravnění, případně 
výsadba mělce kořenných dřevin)  

- pokud dojde činností nájemců k poškození inženýrských sítí na pronajatém 
pozemku, nájemci vzniklé škody uhradí 

- oplocení pronajatého pozemku provedou nájemci na své náklady a toto 
oplocení budou udržovat 

- nájemci uhradí paušální poplatek ve výši 100 Kč za vyhotovení nájemní 
smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“. 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

61/06 MJP – pronájem části pozemku p.č. 61/10  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 9. 2006  do 19. 10. 2006 dle usnesení rady města č. 5158/06 ze 
dne 21. 9. 2006, pronájem části pozemku p. č. 61/10 v k. ú. Dolní Temenice          
o výměře cca 250 m2, za těchto podmínek: 
- nájemce: I. Š.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01 
- účel pronájmu: zahrádkářská činnost  
- nájemné: 2 Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce nesmí na pronajatém pozemku postavit žádnou stavbu ani vysadit 

stromy z důvodu volného přístupu pro případ rekonstrukce inženýrských sítí, 
které se na této části pozemku nacházejí (ideální je zatravnění, případně 
výsadba mělce kořenných dřevin)  

- pokud dojde činností nájemce k poškození inženýrských sítí na pronajatém 
pozemku, nájemce vzniklé škody uhradí 

- oplocení pronajatého pozemku provede nájemce na své náklady a toto 
oplocení bude udržovat 

- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 100 Kč za vyhotovení nájemní 
smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“. 

 
Termín: 30. 4. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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62/06 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 1534/42 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p. p. č. 1534/42 o výměře cca 
100 m2 v k. ú. Šumperk (zatravněná plocha při ulici Kocourkově).  
Účel prodeje:  náprava vlastnického vztahu v souladu s užíváním.  

 
Termín: 24. 11. 2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

63/06 MJP – bezúplatný převod p.p.č. 927/69 a 927/13 

doporučuje ZM 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR –
správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to  s ohledem na § 2 
odst. 5 zák.č. 172/1991 Sb. jmenovitě pozemky: 
p.p.č. 927/69 – ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/13 – ostatní plocha o výměře 403 m2 v k.ú. Šumperk 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označených 
nemovitostí  přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy s ÚZSVM. 
Město Šumperk  současně schvaluje závazek, který bude citován ve smlouvě o  
bezúplatném převodu na výše uvedené nemovitosti, a to: 
Pokud dojde ve lhůtě deseti let od nabytí nemovitosti (í) dle smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti (í) na třetí osobu nebo pokud bude nabyvatel 
nemovitost (i) ve stejné lhůtě komerčně využívat, zavazuje se tímto odvést do 
státního rozpočtu částku odpovídající aktuálně zjištěné tržní ceně nemovitosti (í) 
ke dni porušení povinnosti. 

Termín: 30.11. 2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

64/06 MJP – bezúplatný převod p.p.č. 914/25 a dalších 

doporučuje ZM 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR- 
správa Pozemkový fond ČR  v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
pozemků: 
 
p.p.č. 914/25 – trvalý travní porost o výměře 478 m2 v k.ú. Šumperk 

p.p.č. 927/83 – ostatní plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/78 – ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/79 – ostatní plocha o výměře 129 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/88 – ostatní plocha o výměře  59 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/80 – ostatní plocha o výměře 338 m2 v k.ú. Šumperk  
p.p.č. 999/62 – trvalý travní porost o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č  999/63 – trvalý travní porost o výměře 111 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/90 – ostatní plocha o výměře 313 m2 v k.ú. Šumperk 
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p.p.č. 999/11 – ostatní  plocha o výměře  52 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 999/8  – ostatní plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 999/64 – trvalý travní porost o výměře 108 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 927/91 – ostatní plocha o výměře 301 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 999/65 – trvalý travní porost o výměře 20 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 999/66 – ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk 
 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města 
Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

65/06 MJP – změna nájemce bytu č. 3 v domě Prievidzská 29, Šumperk (12 b.j.)  

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 30.11.2006 nájem bytu č. 3, 2+k.k. v I. NP domu č.p. 2994 
v Šumperku, ul. Prievidzská 29 se stávajícím nájemcem panem A. K.,  bytem 
Lipová-lázně, který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 10.10.2003 
uzavřené s pronajímateli: městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní 
Temenice, IČ 26798832, se sídlem Šumperk, Jílová 1, PSČ 787 01. 
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice,  IČ 26798832, se sídlem 
Šumperk, Jílová 1, PSČ 787 01, jako pronajímateli na straně jedné a P. B. , bytem 
Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností od 1.12.2006. 
 

Termín:  31.12.2006 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

66/06 MJP – žádost SZŠ o schválení provozování hostinské činnosti v pronajaté 
budově SZŠ 

vydává souhlas 
Střední zdravotnické škole, Šumperk, Kladská 2, IČ 00851213, ze dne 4.10.2006, 
s provozováním hostinské činnosti – příprava a výdej obědů pro cizí strávníky za 
úplatu nájemcem v předmětu nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené 
dne 24.6.1992, č. MP 34/92Pro, mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a 
Střední zdravotnickou školou Šumperk, Kladská 2, jako nájemcem s tím, že 
nájemce je povinen dodržovat příslušné hygienické předpisy, a za podmínky, že 
zřizovatel nájemce tuto doplňkovou činnost Střední zdravotnické školy, Šumperk, 
Kladská 2 schválí. Případné stavební úpravy v souvislosti s touto činností je 
možné v předmětných nemovitostech provádět pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele a budou hrazeny zcela z prost ředků nájemce. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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67/06 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 6116 a dalších 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 6116 o výměře 762 m2, část p.p.č. 2215/1 
o výměře 437 m2 (dle nově zaměřených hranic pozemků na základě 
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 2215/8 o výměře 437 m2) a část p.p.č. 
2053/1 o výměře 120 m2 (dle nově zaměřených hranic pozemků na základě 
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 2053/6 o výměře 120 m2), vše  v k.ú. 
Šumperk.  
Účel prodeje:  realizace příslibu prodeje, příslib prodeje schválen usn. ZM č. 
1020/04 ze dne 18.11.2004, ve znění usn. ZM č. 1637/06 ze dne 20.4.2006.  

 
Termín: 20.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

68/06 MJP – změna usnesení ZM č. 1413/05 

doporučuje ZM 
změnu usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20.10.2005, kterým byl schválen 
bezúplatný převod  nemovitostí z vlastnictví ČR – správa Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Šumperk, spočívající ve změně 
předmětu převodu, a to tak, že namísto p. p.č.  920/6 v k.ú. Dolní Temenice bude  
nově označen p.p.č. 920/9 v k.ú. Dolní Temenice. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 

 
Termín:  30.11.2006  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

69/06 MJP – objekt č. 2 v areálu bývalých kasáren 

schvaluje, 
aby Vyšší odborná školá a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 
IČ 00843113, se sídlem Šumperk, Gen. Krátkého 1 jako nájemce, přenechala 
do podnájmu 1. nadzemní podlaží o celkové výměře 426 m2 v objektu č. 2 na 
st.p.č. 724/2 v k.ú. Šumperk v areálu bývalých kasáren  při ul. Nám. Jana Zajíce 
č.or. 2, Šumperk: 
- podnájemcům:  

-  Cannibals baseball Šumperk, IČ 26537362, se sídlem Šumperk, 
Jeremenkova 52, PSČ 787 01, 

-  Dům dětí a mládeže – Vila Doris a pedagogické centrum Šumperk, 
IČ 00851507, se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2, PSČ 787 01  
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- cena za podnájem: 190,-Kč za hodinu je příjmem nájemce 
- účel podnájmu: trénink hráčů baseballu 
- nájemce je povinen upozornit podnájemce před uzavřením podnájemní 

smlouvy na stavebně technický stav objektu. 
Souhlas se vydává na dobu od 9.11.2006 do 30.6.2007. 

 
Termín:    30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

70/06 MJP – objekt č. 3 v areálu bývalých kasáren 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o výpůjčce objektu č. 3 se st.p.č. 724/2 v kat. území 
Šumperk v areálu bývalých kasáren v Šumperku, uzavřené dne 17.2.2000 č. Obch 
23/99/JG mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Vyšší odbornou školou a 
Střední průmyslovou školou, Šumperk, Gen. Krátkého 1, IČ 00843113, se sídlem 
Šumperk, Gen. Krátkého 1. Smlouva bude ukončena k datu uzavření dohody o 
zrušení smlouvy o výpůjčce. 

Termín:    31.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

71/06 Bytová problematika – nájemní smlouva  

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova č. 11, Šumperk: 
- M. T. , byt č. 2 o velikosti 1+1 obytné místnosti. Podmínky: NS na dobu 

neurčitou, regulované nájemné. 
 

       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

72/06 Dodatek č. 1 „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku -       
1. etapa 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou STRABAG, a.s., Praha na akci „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 1. etapa. Předmětem dodatku je   
cenové navýšení o částku do 298 184 Kč včetně DPH, za práce nad rámec 
původního rozsahu zakázky. 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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73/06 Dodatek č. 1 „Rekonstrukce komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, 
Riegrova v Šumperku  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou STRABAG, a.s., Praha na akci „Rekonstrukce 
komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, Riegrova v Šumperku“. Předmětem 
dodatku je  cenové navýšení o částku do 75 270 Kč včetně DPH, za práce nad 
rámec původního rozsahu zakázky. 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

74/06 Dodatek č. 1 „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Reissova, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/13, Olomouc na 
akci – „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Reissova, Šumperk“. Předmětem 
dodatku je cenové navýšení o částku do 62 961 Kč včetně DPH, za práce nad 
rámec původního rozsahu zakázky. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

75/06 Dodatek č. 2  „Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora          
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 s firmou FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk na 
akci „Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku“. 
Předmětem dodatku je  prodloužení termínu realizace do 27.11.2006. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 
 

76/06 Dodatek č. 1 „Rekonstrukce chodníku v ulici Zábřežská v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na akci 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Zábřežská v Šumperku“. Předmětem dodatků je  
změna termínu dokončení díla z 30.9.2006 na 30.11.2006.   

 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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77/06 Dodatek č. 1 „Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště s umělým 
trávníkem III. generace 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 na akci „Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště 
s umělým trávníkem III. generace“ s akciovou společností TENNIS Zlín, a.s., 
Šternberská 300, Zlín. Předmětem dodatku je pronájem mechanismu – válce 
s mikrovibrací za částku do 230 tis. Kč včetně DPH a vypracování odborného 
posudku za částku do 20 tis. Kč vč. DPH. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

78/06  Dodatek č. 2, dodatek č. 3 „Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. 
etapa“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 na akci „Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa 
se společností Ekozis, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh a dodatku č. 3 se 
společností Centroprojekt, a.s., Štefánkova 167, Zlín. Předmětem dodatků je 
termín  celkového dokončení do 30.5.2007.  
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

79/06 Zajištění sběru, svozu, třídění a využití plastů a skla 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

na akci „Zajištění sběru, svozu, třídění a využití plastu a skla“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Alena Šmotková, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. 
Stanislav Ficnar, CSc., Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 
Zatloukalová 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Mgr. Jan Havlíček, MUDr. Vít Rozehnal, Ing. Alena 
Turková, Ing. Renata Křížová, Mgr. Petra Hatoňová, Emilie Lovichová. 
 
       Termín: 30.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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80/06 Zřízení komisí rady města   

zřizuje 
s účinností od 1. 12.  2006 následující komise rady města: 
- pro přidělování grantů a dotací 
- životního prostředí 
- majetkoprávní a bytového hospodářství 
- architektury a výstavby 
- dopravy a BESIP 
- pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 
- cestovního ruchu 
- kultury,  vnějších vztahů a letopisecká 
- obchodu 
- školská 
- sociální 
- pro získávání  dotací 

        Termín: 10.11. 2006 
        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

81/06 Jmenování předsedů komisí RM  

jmenuje 
předsedy komisí rady města takto: 
- komise pro přidělování grantů a dotací: PaedDr. Milan Polášek 
- komise životního prostředí: RNDr. Jan Přichystal 
- komise majetkoprávní a bytového hospodářství: Ing. David Procházka 
- komise architektury a výstavby: PhDr. Marie Gronychová 
- komise dopravy a BESIP: Ing. Přemysl Michálek, CSc. 
- komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě: Mjr. Ing. Martin Žaitlik  
- komise cestovního ruchu: Zdeněk Zerzáň 
- komise kultury, vnějších vztahů a letopisecká: Ing. Mgr. Jan Havlíček 
- komise obchodu: Miroslav Mitrofan 
- komise školská: Mgr. Vladimír Bican 
- komise sociální: PaedDr. Marcela Iliadisová 
- komise pro získávání dotací: Ing. Petr Suchomel  
 

       Termín: 10.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

82/06 Oddávající 

pověřuje 
v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Stanislavu Adoltovou, Mgr. Zdeňka Brože, Jiřího Gondu, Petra Krále, Miroslava 
Mitrofana, Mgr. Renatu Slavotínkovou, Ing. Petra Suchomela, Ing. PhDr. Oldřicha 
Svozila, Ing. Ivo Vykydala, Ing. Marka Zapletala a Zdeňka Zerzáně přijímáním 
souhlasného prohlášení o vstupu do manželství při občanských sňatcích. 
 
       Termín: 10.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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83/06 Dodávka služeb mobilního operátora 

schvaluje 
- v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku služeb mobilního operátora 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Pavel Koutný, Ing. Pavel Kouřil 
 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Skrbek, Petr Vavroušek, DiS. 
 
       Termín: 29.12.2006 
       Zodpovídá:  p. Koutný 
 

84/06 Dohoda o ukončení smluv se společností GORDIC, spol. s r.o., Jihlava 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smluv GFPOP000RHZK, GFPOP00019MDY a 
GFPOP0018TLK se společností GORDIC, spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, 
Erbenova 4, 586 01 Jihlava. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

85/06 Smlouva se společností GORDIC, spol. s r.o., Jihlava 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. GFPOP00018RXA o komplexní podpoře provozu a užití 
systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk a GORDIC, spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, 586 01 
Jihlava. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 
  
 
 

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

 


