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U S N E S E N Í  

z 2. schůze rady města ze dne 23. 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. 
 

86/06 Žádost o dotaci z Programu regenerace MPZ na rok 2007 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPZ a PZ na rok 2007 
na Ministerstvu kultury ČR. 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

87/06 Stanovisko Města Šumperka 

schvaluje 
stanovisko Města Šumperka k působení Církevní základní školy v Šumperku. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

88/06 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 14/06 

schvaluje  
opravu usnesení RM č. 14/06 k problematice dodatku č. 1 k odpisovému plánu 
takto: 
V usnesení je chybně uvedena adresa Základní školy, 8. května 83, Šumperk, 
správně má být uvedeno „Základní škola, 8. května 63, Šumperk“. V tomto 
směru se usnesení RM č. 14/06 opravuje. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 

 

89/06 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 56/06 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 56/06 ke zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 
1534/3 a 1534/1 takto: 
V nadpise usnesení je chybně uvedeno p.p.č. 1534/3, správně má být uvedeno 
„zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1534/3 a 1534/1“. V tomto 
směru se usnesení RM č. 56/06 opravuje. 
 
       Termín: 20.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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90/06 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 82/06 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 82/06 k oddávajícím takto: 
Před jménem PhDr. Oldřicha Svozila,  je chybně uveden titul „Ing.“,  titul „Ing.“ má 
být správně uveden před jménem Jiří Gonda. V tomto směru se usnesení RM 
č. 82/06 opravuje. 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

 

91/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXI roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření roku 2006 – přesun rozpočtových prostředků mezi účetními 
položkami odboru správního a vnitřních věcí a odboru sociálního dle předloženého 
materiálu. 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

92/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXI roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XXI roku 2006: 
Příjmy ve výši    496 tis. Kč 
Výdaje ve výši    208 tis. Kč 
 
Příjmy celkem    644 749 tis. Kč 
Výdaje celkem    636 556 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

93/06 Odpis pohledávek města Šumperka 

doporučuje 
správci daně účetní odpis pohledávek: 
- za užívání veřejného prostranství nedoplatky k 31.12.2005 

včetně penále ve výši       48 405,00 Kč 
- poplatky z ubytovací kapacity nedoplatky k 31.12.2005 

ve výši           6 630,00 Kč 
- pokuty uložené přestupkovým odd. rok 1999  22 120,00 Kč 

rok 2000  22 708,76 Kč 
rok 2001    3 940,50 Kč 
náklady řízení 14 272,00 Kč 

- poplatek z prodlení rok 2002     12 196,00 Kč 
 

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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94/06 Účast předsedy finančního výboru při jednání RM  

schvaluje 
pravidelnou účast předsedy finančního výboru ZM při jednání rady města při 
projednávání finančních záležitostí.  
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

95/06 Problematika provozování krytého bazénu 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o poskytování dotace na činnost společnosti provozující 
areál plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku dle předloženého návrhu 
textu mezi městem Šumperk a společností Šumperské sportovní areály, s.r.o., 
Lidická 2819/81, Šumperk, na dobu neurčitou s platností od 1.1.2007. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

96/06 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka 

schvaluje 
na základě rozhodnutí hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek pro ve řejnou 
zakázku na provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka vyloučit 
uchazeče Karla Rutara, Banskobystrická 5, Šumperk, z účasti v zadávacím řízení. 
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

97/06 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka 

schvaluje 
na základě rozhodnutí hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek pro ve řejnou 
zakázku na provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka vyloučit 
uchazeče Údržbu zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, z účasti 
v zadávacím řízení. 
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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98/06 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku na provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka, uzavření 
smlouvy s vítězem soutěže: 
Ing. Jana Mikisková, IČ: 48437859, bytem Bohdíkovská 11A, Šumperk   
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

99/06 MJP - zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Čajkovského 4 

schvaluje 
zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Čajkovského 4, č.p. 2083, p.č. 4309, 
v k.ú. Šumperk, o velikosti cca 71 m2 za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: květinářství nebo prodejna spotřebního zboží (změna účelu užívání 

na náklady nájemce) 
- nájemné: 500,-Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 15.12.2006 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

100/06 MJP – plán údržby a oprav majetku spravovaného ŠMR, a.s., na rok 2007 

schvaluje 
„Plán údržby a oprav majetku spravovaného ŠMR, a.s., na rok 2007“ (správa a 
údržba bytů a nebytových prostor) dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 10.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

101/06 MJP - plán údržby a oprav majetku spravovaného ŠMR, a.s., na rok 2007 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2007 převod 
finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč do systému oprav a údržby městského 
majetku, spravovaného ŠMR, a.s., na opravu Vily Doris. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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102/06 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 14 v Šumperku na ulici 
Lidické 77 k okresnímu  soudu: 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, č.j. 8C 113/2005-24,  který  

nabyl právní moci dne 23.1.2006. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil 
povinnému N. S.,  předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15-ti dnů 
od zajištění přístřeší. 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

103/06 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5,  po 
nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu zabezpečit přístřeší na ubytovně 
Zábřežská č.o. 48, č.p. 908 v Šumperku pro N. S.  Jedná se o provizorium na 
nezbytně nutnou dobu (časově omezenou). 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 

104/06 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 1 v Šumperku na nám. Míru 
26 k okresnímu soudu: 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, č.j. 15C 104/2005-58, 

který nabyl právní moci dne 21.3.2006. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a 
uložil povinným 1) M. M.  2) I. M. předmětný byt vyklidit a vyklizený předat 
majiteli do 15-ti dnů od zajištění přístřeší. 

       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

105/06 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5,  po 
nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu zabezpečit přístřeší na ubytovně 
Zábřežská č.o. 48, č.p. 908 v Šumperku pro M. M. ,  I. M.  a dvě nezletilé děti (nar. 
1995 a 2000). Jedná se o provizorium na nezbytně nutnou dobu (časově 
omezenou). 
 
       Termín:  31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
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106/06 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 36 v Šumperku na ulici Čsl. 
armády 22 k okresnímu soudu: 
- na základě  rozsudku Okresního soudu v Šumperku, č.j. 8C 114/2005-33, který 

nabyl právní moci dne 16.5.2006. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil 
povinnému F. K.  předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15-ti dnů 
od zajištění přístřeší.  

 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

107/06 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5,  po 
nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu zabezpečit přístřeší na ubytovně 
Zábřežská č.o. 48, č.p. 908 v Šumperku pro F. K.  Jedná se o provizorium na 
nezbytně nutnou dobu (časově omezenou). 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
 

108/06 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu na vyklizení bytu č. 7 v Šumperku na ulici Balbínově 19, jehož 
nájem skončil uplynutím doby,  k Okresnímu soudu. Nájemní smlouva uzavřena 
s J. V.  a T.  V.  na dobu určitou od 1.12.2004 do 30.11.2005. 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

109/06 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5,  po 
nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu zabezpečit přístřeší na ubytovně 
Zábřežská č.o. 48, č.p. 908 v Šumperku pro J. V. , T. V.  a 5 dětí (nar. 1982, 1986, 
1991, 1995, 1997). Jedná se o provizorium na nezbytně nutnou dobu (časově 
omezenou). 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
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110/06 MJP – zveřejnění záměru města odprodat st.p.č. 3939 a st.p.č. 3940 pod 
stavbami jiného vlastníka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat pozemky pod stavbami jiného vlastníka 
st.p.č.3939 o výměře 105 m2  a st.p.č.3940 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za 
účelem sjednocení stejného vlastníka staveb a pozemků pod stavbami. 

 
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing.Répalová 

 

111/06 MJP – změna usnesení ZM č. 193/03,  prodloužení termínu zahájení a 
dokončení výstavby polyfunkčního domu při ul. Slovanské 

doporučuje ZM 
změnu usnesení ZM č. 193/03 ze dne 6. 3. 2003 ve znění usnesení ZM č. 742/04 
ze dne 29. 4. 2004, č. 1207/05 ze dne 28. 4. 2005 a č. 1705/06 ze dne 15. 6. 
2006, kterým byl budoucím kupujícím manželům V. , bytem Nový Malín, schválen 
příslib prodeje pozemku st. parcela č. 91/2 v k. ú. Šumperk o výměře 350 m2 za 
účelem výstavby polyfunkčního domu. Změna usnesení spočívá v  prodloužení 
lhůty pro zahájení výstavby na termín 31. 5. 2007 a v prodloužení lhůty pro 
dokončení stavby na termín 30.11.2009. 
Ke smlouvě o uzavření smlouvy budoucí kupní č. Obch 87/05-Ré bude uzavřen 
dodatek č. 2 a budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 250 Kč za 
vyhotovení dodatku v souladu s přílohou č. 9 „Postupu...“ 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

112/06 MJP – zrušení usnesení RM č. 5273/06 

ruší 
usnesení RM č. 5273/06 ze dne 18.10.2006 pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

113/06 MJP – souhlasné vyjádření ke stavebnímu povolení 

schvaluje 
vydání souhlasného vyjádření ke stavebnímu povolení pro T. a R. V. , oba bytem 
Nový Malín, a to: 
- souhlas k uložení drenáže do p.p.č. 389 v k.ú. Šumperk, za podmínky, že 

veškerá dešťová  voda bude svedena na pozemek investora  a dále bude 
odvedena na základě souhlasu ŠPVS, a.s. do jednotné splaškové kanalizace 

- souhlas vybudováním okapového chodníku, který bude proveden z lehce 
propustných materiálů (kačírek, štěrkopísek…) a nebude širší jak 1m 

- souhlas s přesahem střechy na severozápadní straně do p.p.č. 389 v k.ú. 
Šumperk 



RM 2 

 
8 

- souhlas s terénními úpravami, kde místo, způsob a druh navážky  na  p.p.č. 
389 v k.ú. Šumperk bude řešen v souladu s PD 

- souhlas s terénními úpravami, kde místo a způsob uložení výkopové zeminy 
z p.p.č. 389 v k.ú. Šumperk bude řešen v souladu s PD  

- souhlas se zřízením staveniště na p.p.č. 389 v k.ú. Šumperk – dle PD 
- souhlas s požárně nebezpečným prostorem do p.p.č. 389 v k.ú. Šumperk – dle 

PD 
       Termín: 31.3.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

114/06 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 5677  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 5677 o výměře 15 m2  v k.ú. Šumperk. 
Účel prodeje:   náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 
vlastníka. 
Podmínky prodeje:  
- kupní cena: 500,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny před vkladem vlastnického práva do KN 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 1000,-Kč za vyhotovení smlouvy  
- úhrada správního poplatku ve výši 500,-Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 

práva do KN  
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

115/06 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 227 a části p.p.č. 390 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 227 o výměře 1 m2 a část p.p.č. 
390 o výměře 1m2  v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu:  umístění otočných hodin s reklamou 
Podmínky pronájmu:  
- sazba nájemného: 1.500,-Kč/ 1 stanoviště hodin/ rok 
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- na hodinách budou umístěny reklamy, které nebudou v rozporu se zájmy 

města 
- nahlášené závady budou odstraněny do 5ti dnů ode dne nahlášení 
- nájemce uhradí 500,-Kč za vyhotoven nájemní smlouvy 

 
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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116/06 MJP – pronájem části areálu „Bratrušovského koupaliště“ za účelem zřízení 
BMX hřiště 

neschvaluje 
záměr BMX Teamu Šumperk vybudovat v areálu „Bratrušovského koupaliště“ 
hřiště BMX dle předloženého projektu.  
Současně schvaluje nezveřejnit k pronájmu část p.p.č. 565/1 v k.ú. Dolní 
Temenice za účelem vybudování Hřiště BMX. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

117/06 MJP - pronájem části areálu „Bratrušovského koupaliště“ za účelem zřízení 
BMX hřiště 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu a odboru RÚI vytipovat lokality, kde by mohlo dojít, na 
základě zpracovaného záměru výstavby BMX hřiště, k realizaci záměru BMX 
Teamu Šumperk. Lokality budou předloženy radě města ke schválení a poté 
budou nabídnuty žadateli. 

Termín: 30.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

118/06 MJP – prodej p.p.č. 1662/5 a p.p.č. 1662/13 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006   do 2.11.2006 dle usnesení rady města 5238/06 ze dne 
5.10.2006, schválit   prodej p.p.č. 1662/5 o výměře 752 m2 a p.p.č. 1662/13 o 
výměře 141 m2 v k.ú. Šumperk do spoluvlastnictví, každému kupujícímu v podílu 
½ ,  za těchto podmínek: 
- kupující:  B. Š. a M. M. , oba  bytem Šumperk 
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
- prodávající zajistí vytýčení hranice p.p.č. 1662/13 v k.ú. Šumperk. Náklady 

spojené s vytýčením pozemku a případně geometrického plánu budou hrazeny 
společně všemi účastníky smlouvy, ½ nákladů ponese prodávající, ½ nákladů 
ponesou kupující nerozdílně. 

Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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119/06 MJP – změna usnesení ZM č. 1817/06  

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1817/06 ze dne 19.10.2006 a to v označení 
budoucích kupujících pod písm „ a“, kde  místo paní M. Č.  se nově označuje  
slečna J. Č.  V případě označení budoucích kupujících pod písm. „b“, kdy jsou 
usnesením ZM č. 1817/06 jmenovitě označeni J. a L. C.  a L. Ř. ,  nově se 
požaduje označení budoucích kupujících: J. a L. C.  aj. Č. , všichni bytem 
Šumperk. V případě úhrady nákladů na vyhotovení geometrického plánu na 
oddělení pozemku pod stavbami garáží  se vztahuje povinnost úhrady nákladů na 
manžele C. a  slečnu Č. . 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 1817/06 neuvedené v tomto 
usnesení zůstávají beze změny a nemění se. 

 
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

120/06 MJP – změna usnesení ZM č. 1757/06 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1757/06 ze dne 14.9.2006, pátá odrážka, kde se 
stanovuje termín provedení oprav oplocení   z data 30.11.2006 na nově stanovený 
termín 31.5.2007. Budoucí kupující se zavazují, že udělají takové opatření, aby 
oplocení svým stavebně technickým stavem neohrožovalo procházející občany. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 1757/06 neuvedené v tomto 
usnesení zůstávají beze změny a nemění se. 
 

Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

121/06 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
871/2 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky, zemní přípojky NN, 
plynové přípojky  a vodovodní přípojky  přes p.p.č. 871/2  v k.ú. Dolní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Manželé P. S. a J. S.,  bytem Rejhotice, PSČ  788 11 
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Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene vyhotoví budoucí oprávněný z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  zálohu ve 
výši  300,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný z věcného břemen splní podmínky stanovené PMŠ, a.s. 
v plném rozsahu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene  uloží přípojky inženýrských sítí do 
p.p.č. 871/2 v k.ú. Dolní Temenice  současně  s akcí výstavby kanalizace a 
vodovodu  v Temenici, před konečnou úpravou povrchu komunikace 

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

      

122/06 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2115/5 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky  
přes p.p.č. 2115/5 v k.ú. Šumperk mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
M. M. , bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene vyhotoví budoucí oprávněný z věcného břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  zálohu ve 
výši  150,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s., v plném rozsahu 
- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 

požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy           
o věcném břemeni 

Termín:  28.2.2007  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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123/06 MJP – žádost o prominutí úhrady za věcné břemeno – změna usnesení RM  
č. 3051/05 

schvaluje 
nevyhovět žádosti společnosti FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1, Šumperk, 
týkající se  úhrady za věcné břemeno spočívají v právu uložení a správy předložky 
telekomunikačního kabelu přes p.p.č. 2137 v k.ú. Šumperk a trvat na usnesení RM 
č. 3051/05 ze dne 13.1.2005 v plném rozsahu. 
 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

124/06 MJP – prodej částí p.p.č. 585/1 a dalších 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006   do 2.11.2006 dle usnesení rady města 5233/06 ze dne 
5.10.2006, schválit   prodej  částí p.p.č. 585/1, 585/2 a 585/3 o celkové výměře 
385 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP pozemky nově označeny jako p.p.č. 585/6 o 
výměře 218 m2, p.p.č. 585/7 o výměře 147 m2 a p.p.č. 585/8  o výměře 20 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: AZ EKOTHERM spol s r.o., se sídlem Přátelství 79, Praha 15-

Uhříněves, PSČ 10400, IČ: 25704168 
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

125/06 MJP – prodej části p.p.č. 1350/3 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006   do 2.11.2006 dle usnesení rady města 5234/06 ze dne 
5.10.2006, schválit   prodej  části p.p.č. 1350/3 o výměře cca 170 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující:  J. a D. H. , bytem Šumperk  
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
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- kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 
označen předmět prodeje části  p.p.č. 1350/3 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

126/06 MJP – prodej části p.p.č. 1403/2 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006   do 2.11.2006 dle usnesení rady města 5235/06 ze dne 
5.10.2006, schválit   prodej  části p.p.č. 1403/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující:  F. a L. M. ,  bytem  Šumperk 
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 

označen předmět prodeje části  p.p.č. 1403/2 v k.ú. Šumperk s tím, že hranice 
nově vytvořeného pozemku jsou dány v terénu vzrostlými stromy, které 
zůstanou  společně s pozemkem ve vlastnictví města  

 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

127/06 MJP – prodej p.p.č. 74/1 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006   do 2.11.2006 dle usnesení rady města 5244/06 ze dne 
5.10.2006, schválit   prodej  p.p.č. 74/1 o výměře  335 m2 v k.ú. Krásné u   
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující:  L.  a B. Ž., bytem Šumperk 
- kupní cena 18,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického  práva do katastru 

nemovitostí 
 

Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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128/06 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část st.p.č. 1222/4 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku st. p. č. 1222/4  
o výměře 6 m2 v k. ú. Šumperk, dle geometrického plánu č. 5141-107/2006 ze dne 
10. 10. 2006 nově označena jako pozemek p. č. 3088/1 v k. ú. Šumperk  
Účel prodeje: uvedení do souladu vlastníka stavby kolny a pozemku pod touto 
stavbou 

Termín: 1.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

129/06 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1662/2 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2  
v k.ú. Šumperk. 
Účel příslibu prodeje:  zahrada k domu Čsl. armády 35, Šumperk 
Podmínky příslibu prodeje:  
- kupní cena 300,-Kč/m2 – zahrada; 100,-Kč/m2 v části pozemku sloužící jako 

vjezd k trafostanici na st.p.č. 3880 v k.ú. Šumperk 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazeno min. 20.000,-Kč 

jako záloha na kupní cenu 
- kupní cena bude vyrovnána nejpozději k datu 30.11.2009 
- v případě sjednání věcného břemene vjezdu k trafostanici na st.p.č. 3880 v k.ú. 

Šumperk budoucí kupující převezmou povinnosti z věcného práva 
 

Termín: 30.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

130/06 MJP – zřízení věcného břemene přístupu a vjezdu přes p.p.č. 1662/2 

schvaluje 
zřídit věcné břemeno vjezdu a přístupu přes p.p.č. 1662/2 v k.ú. Šumperk, 
pozemek ve vlastnictví města Šumperk, k objektu bez č.p. na st.p.č. 3880 a st.p.č. 
3880 v k.ú. Šumperk pro vlastníky objektu bez č.p. na st.p.č. 3880 a st.p.č. 3880 
v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, oprávněnými 
z věcného je ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, Děčín. 
 Věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou ve výši 10.000,-Kč. 
Oprávnění z věcného břemene na své náklady nechají vyhotovit geometrický plán 
s označením práva vjezdu a přístupu k objektu bez čp. na st.p.č. 4322 v k.ú. 
Šumperk, dále uhradí za vyhotovení smlouvy 500,-Kč, stanoveno „ Postupem..“, 
pokud si smlouvu nevyhotoví sami a správní poplatek ve výši 500,-Kč kolku za 
zápis věcného práva v katastru nemovitostí. Oprávnění z věcného břemene si 
vjezd ke své nemovitosti, v souladu se zřízením věcného práva,   budou  udržovat 
výhradně na své náklady. Pokud nebude smlouva o zřízení věcného břemene 
uzavřena a plněny podmínky smlouvy do 30.6.2007, bude p.p.č. 1662/2 v k.ú. 
Šumperk městem Šumperk prodán bez zápisu věcného práva pro vlastníka 
objektu na st.p.č. 3880 v k.ú. Šumperk. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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131/06 MJP – vlastnické vztahy pozemků pod stavbou okružní křižovatky pro 
„Obchodní centrum Šumperk“ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků pod stavbou okružní křižovatky 
pro „Obchodní centrum Šumperk“ ve vlastnictví Města Šumperka, jmenovitě 
pozemku p.č. 1961/6 a pozemku st.p.č. 5517 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby 
okružní křižovatky pro „Obchodní centrum Šumperk“ vybudované investorem 
Sallerova výstavba Šumperk, spol. s r.o., a to v souladu s projektovou 
dokumentací. 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

132/06 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým 
povrchem 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem 
v areálu Tyršova stadionu na pozemcích p.č. 1257/125 a p.č. 1257/116 v k.ú. 
Šumperk, které má ve výpůjčce TJ Šumperk. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

133/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
sociální práce 2007“  

schvaluje 
podle vypsaných podmínek podat žádost o dotaci – dotační program „Podpora 
terénní práce 2007“ na období od 1.1.2007 do 31.12.2007, kdy žadatelem bude 
Město Šumperk. 
       Termín: 1.12.2006 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

134/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
sociální práce 2006“ 

doporučuje ZM schválit 
- podání žádosti Města Šumperka o dotaci – dotační program „Podpora terénní 

práce 2007“  
 
- finanční spoluúčast Města Šumperka ve výši 50.000,-Kč. Tato částka bude 

součástí rozpočtu na rok 2007 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Peluhová 
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135/06 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení 
zřizovaných Městem Šumperk za školní rok 2005/2006 

bere na vědomí 
Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení 
zřizovaných Městem Šumperk za školní rok 2005/2006. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

136/06 Návrh odměn ředitelům ZŠ, MŠ a DDM U radnice 

schvaluje 
finanční odměnu ředitelům ZŠ, MŠ a DDM U radnice za II. pololetí 2006 dle 
předloženého materiálu. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

137/06 Návrh odměn ředitelkám Městské knihovny a Kina Oko 

schvaluje 
finanční odměnu ředitelce Městské knihovny v Šumperku a ředitelce Kina Oko 
v Šumperku za II. pololetí 2006 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

138/06 Smlouva o vzájemné spolupráci 

schvaluje 
znění Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městem Šumperk, Vlastivědným 
muzeem v Šumperku a Jeseníky – Sdružením cestovního ruchu. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

139/06 Slavnostní otevření železničního pohraničního přechodu Glucholazy 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč při příležitosti slavnostního 
otevření železničního pohraničního přechodu Glucholazy a jízdě zvláštního 
parního vlaku v trati Šumperk – Jeseník – Glucholazy a zpět z reprefondu starosty. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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140/06 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka k propagačním a prezentačním účelům sportovního 
oddílu Cannibals baseball Šumperk. 
 
       Termín: 27.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

141/06 Jmenování členů komise pro přidělování grantů a dotací 

jmenuje 
Ing. Barbaru Zapletalovou, Mgr. Petra Jakoubka, MUDr. Víta Rozehnala, PaedDr. 
Hynka Pálku, MUDr. Alenu Mitterovou, Mojmíra Janků, Mgr. Jaroslava Ondráčka a 
Kamilu Hlochovou členy komise pro přidělování grantů a dotací s účinností od 
23.11. 2006. 
Tajemník komise: Iveta Vymazalová 
       Termín: 23.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

142/06 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

ukládá 
komisi pro přidělování grantů a dotací předložit upravené „Podmínky pro 
poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka pro rok 2007“. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Polášek 
 

143/06 Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská – zpracování projektové 
dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zpracovatelem projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 
ul. Prievidzská“ firmu FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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144/06 Dodatek č. 1 „Bezbariérový přístup k objektu Čajkovského 2-14A 
v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 na akci Bezbariérový přístup k objektu Čajkovského 2-14A 
v Šumperku se společností EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení akce do 12.12.2006. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

145/06 Dodatek č. 1 „Hřbitov Temenice – III. etapa“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou Ing. Josef Janáček – provádění staveb, Zahradní 
33, Šumperk na akci „Hřbitov Temenice - III.  etapa“. Předmětem dodatku je 
změna termínu dokončení díla z 30.10.2006 na 30.12.2006. 
  
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

146/06 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na zabezpečení klášterního kostela 

schvaluje 
podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu „Integrovaný systém 
ochrany movitého kulturního dědictví“ na zabezpečení objektu klášterního kostela. 
 
       Termín: 30.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

147/06 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku – zpracování 
dokumentace pro provádění stavby 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek podaných 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele PD akce: „Rekonstrukce 
komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“ Ing. Luďka Cekra, ul. Truska 188, 
Ruda nad Moravou. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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148/06 Dodatek č. 2 – Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště s umělým 
trávníkem III. generace 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 na akci – Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště 
s umělým trávníkem III. generace s akciovou společností TENNIS Zlín, a.s., 
Šternberská 300, Zlín, na prodloužení termínu do 30.4.2007 a navýšení ceny o 
částku do 451 709,-Kč včetně DPH. 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

149/06 Poptávkové řízení na nákup osobních vozů značky Škoda Octavia a Fabia 

schvaluje 
- vypsání poptávkového  řízení na nákup osobních vozů značky Škoda Octavia a 

Fabia 
- komisi pro posouzení nabídek ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Vlasta Vitásková, Karel Procházka, Eva Malá 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Radek Novotný, Olga Breitzetelová, Helena 
Hloušková 

- vyzvané firmy 
AUTO HÉGR, Jesenická 1B, Šumperk 
Auto color Design, s.r.o., Rýmařov 
Autoservis Hudousek, s.r.o., Štíty 
Auto Hlaváček, a.s., Zábřeh 
Autoservis VW – Fortex AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

 

150/06 Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou 
členy ZM 

schvaluje 
- poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM a členů 
komisí RM, dle předloženého návrhu 
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- poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM měsíčně, a to 
od data 9.11.2006. 
Členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva bude poskytována 
odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá jednání komise RM. V měsících, 
ve kterých jednání komise RM neprobíhá, je odměna 0,-Kč. Odměna bude 
poskytována členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva od data 
jmenování v RM. 
 
       Termín: 24.11.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

 


