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U S N E S E N Í  

ze 3. schůze rady města ze dne 7.12.2006. 
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. 
 
 

151/06 Ceny města Šumperka 

bere na vědomí 
1. předpoklady a podmínky při udělování Cen města 2006  
2. kategorie pro udílení Cen města 2006 
3. časový harmonogram udílení Cen města 2006 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

152/06 Rozpočtové provizorium města Šumperka na rok 2007 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 250/200 Sb.,                      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2007 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2007. 
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

153/06 Rozpočtové provizorium města Šumperka na rok 2007 

doporučuje ZM 
stanovit v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/200 Sb.,                  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31.12.2006 

- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 
2006 

- do doby  schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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154/06 Odpis pohledávek města Šumperka 

doporučuje 
správci daně účetní odpis pohledávek: 
- pokuty uložené městskou policií za rok 1999 v celkové výši 55 600,--Kč 
- pokuty uložené městskou policií za rok 2000 v celkové výši 41 450,--Kč 
 

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

155/06 Odpis pohledávek města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit účetní odpis pohledávky: 
- poplatek za užívání veřejného prostranství za rok 1994 ve výši 36 000,--Kč 
 

       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

156/06 Použití investičního fondu dle žádosti Základní školy Vrchlického 22 

schvaluje 
základní škole, Vrchlického 22, Šumperk, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona 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 66 tis. Kč, a to na elektroinstalační a vodoinstalační 
práce a opravu konvektomatu. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

157/06 Dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Městská knihovna 

schvaluje 
dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Městská knihovna, 17. 
listopadu 6, Šumperk, dle předloženého materiálu ve výši 4 782,--Kč pro rok 2006. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
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158/06 Použití investičního fondu dle žádosti Kina Oko 

schvaluje 
příspěvkové organizaci Kino Oko, Masarykovo nám. 3, Šumperk, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu ve výši 150 tis. Kč na nákup dataprojektoru. 
 
       Termín: 29.12.2006 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

159/06 Investiční příspěvek pro Kino Oko 

ukládá 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2006 částku 150 tis. 
Kč jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Kino Oko, Masarykovo 
nám. 3, Šumperk, na nákup dataprojektoru. 
 
       Termín: 29.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

160/06 Dodatek č. 1 k odpisovému plánu Základní školy 8. května 63 

ruší 
usnesení RM č. 14/06 a usnesení RM č. 88/06 a schvaluje: 
dodatek č. 1 k odpisovému plánu příspěvkové organizace Základní škola, 8. 
května 63, Šumperk, dle předloženého materiálu ve výši 9 154,--Kč pro rok 2006. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

161/06 Rozpočtová opatření – přesun mezi účetními položkami 

schvaluje 
rozpočtová opatření roku 2006 – přesun rozpočtových prostředků mezi účetními 
položkami  kanceláře tajemníka dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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162/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXIII roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XXIII roku 2006 v předložené podobě: 
Příjmy ve výši                 716 tis. Kč 
Výdaje ve výši    1 361 tis. Kč 
 
Příjmy celkem    646 465 tis. Kč 
Výdaje celkem    637 917 tis. Kč 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

163/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Systém včasné 
intervence 2007“ 

schvaluje 
podle vypsaných podmínek podat žádost o dotaci – dotační program „Systém 
včasné intervence 2007“ na období od 1.1.2007 do 31.12.2007, kdy žadatelem 
bude Město Šumperk. 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

164/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Systém včasné 
intervence 2007“ 

doporučuje ZM schválit 
- podání žádosti Města Šumperka o dotaci – dotační program „Systém včasné 

intervence 2007“ 
- finanční spoluúčast Města  Šumperka ve výši 10 % z celkové finanční částky 

projektu, maximálně však do výše 250 tis. Kč. Tato částka bude součástí 
rozpočtu na rok 2007. 

       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Peluhová 
 

165/06 Bytová problematika – prodloužení NS k bytu v domě zvláštního určení 
Šumperk 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- M. H., byt č. 7 o velikosti 1+kk 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.2.2007 do 31.1.2009, základní nájemné 
 

Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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166/06 Bytová problematika - prodloužení NS k bytu v domě zvláštního určení 
Šumperk 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- J. L., byt č. 4 o velikosti  1+kk 

Podmínky: NS na dobu určitou od 5.1.2007 do 31.1.2009, základní nájemné 
 

- R. K.,  byt č. 5 o velikosti 1+kk 
Podmínky: NS na dobu určitou od 5.1.2007 do 31.1.2009, základní nájemné 
 
       Termín: 4.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

167/06 Bytová problematika - prodloužení NS k bytu v domě zvláštního určení 
Šumperk 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- L. T.,  byt č. 7 o velikosti 1+3 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2007, základní nájemné 
 
       Termín: 31.12.2006 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 

168/06 MJP – bytová problematika 

neschvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 4 v Šumperku k okresnímu 
soudu na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, č.j. 16C 264/2003-20, 
který nabyl právní moci dne 2.4.2004. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a 
uložil povinnému V. C.  předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15-ti 
dnů od zajištění přístřeší. 
 

       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

  169/06 MJP – bytová problematika 

ukládá 
odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk zařadit pana V. C.  do pořadníku žadatelů o 
přidělení bytu v DPS (dům s pečovatelskou službou) a následně po uvolnění 
vhodného bytu předložit RM návrh na přidělení bytu v DPS. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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170/06 MJP – bytová problematika – návrh na výkon rozhodnutí vyklizení bytu  
v Šumperku 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 16 v Šumperku    
k okresnímu soudu: 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, č.j. 15C 101/2005-27, 

který nabyl právní moci dne 7. 12. 2005. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu 
a uložil povinnému P. B.,  předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 
15-ti dnů od zajištění přístřeší. 

 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

171/06 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 P. B. Jedná se o provizorium na 
nezbytně nutnou dobu (časově omezenou).   
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 

  

172/06 Časový a obsahový program RM na I. pololetí 2007 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2007. 
 
       Termín: 7.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

173/06 Časový a obsahový program ZM na I. pololetí 2007  

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2007. 
 
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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174/06 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999Sb.“ 

schvaluje 
vyhlášení zadávacího řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení), na 
veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 
Sb.“ v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro zpracování nabídky.  
 
       Termín: 10.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

175/06 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
 zákona č. 168/1999Sb.“ 

schvaluje 
hodnotící komisi ve složení: 
členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta, Ing. Milena Peluhová, Ing. Marcela 
Adámková, Ing. Vlasta Vitásková, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Alena Šmotková, Ing. Jiří Andrle, Pavel Koutný, Ing. 
Suchý, Ing. Lenka Vrbecká, Mgr. Petra Hatoňová 

 
poradní orgán: 
Jaroslav Veselý (pojišťovací makléř města) 
 
       Termín: 8.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

176/06 MJP –  pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle  zákona č. 
168/1999Sb., zadávací podmínky 

schvaluje 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, 
havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla“.  
       Termín: 8.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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177/06 MJP – pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle  zákona č. 
168/1999Sb., zadávací dokumentace 

schvaluje 
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, 
havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla“.  
       Termín: 8.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

178/06 MJP – pronájem pozemku p.č. 2710/3 v k.ú. Rapotín 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13.11.2006 do 30.11.2006 dle usnesení rady města 39/06 ze dne 
9.11.2006 , pronájem  p.p.č. 2710/3 o výměře  78 m2 v k.ú. Rapotín, za těchto 
podmínek: 
- nájemce: VÚCHS Rapotín, s r.o., se sídlem Výzkumníků 267, Rapotín 78813 

Vikýřovice, IČ: 25370596  
- účel pronájmu: provozování zemědělské činnosti – pastevní areál pro chov 

ovcí  
- doba nájmu neurčitá od 1.1.2007 s roční výpovědní lhůtou,   s uznáním práva 

užívat pozemek od 1.10.2006  
- nájemce uhradí nájemné za období 1.10.2006 do 31.12.2006 ve výši 8,--Kč,  
- nájemné dohodou 50,--Kč/rok 
- nájemce uhradí paušální poplatku ve výši  500,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“ , pokud si smlouvu nevyhotoví sám 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

179/06 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku st.p.č. 3406 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 3406 o výměře 66 m2 v k.ú.Šumperk.  
Účel pronájmu:   náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 
vlastníka. 
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu neurčitá  
- pronájem na dobu neurčitou  od 1.1.2007 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí nájemné tři roky zpět ve výši 1.980,--Kč 
- sazba nájemného 10,--Kč/m2/rok + 50,--Kč/rok za příjezd ke garáži  
- nájemce uhradí paušální poplatku ve výši  100,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy,  stanoveno  dle „Postupu…“ , pokud si smlouvu nevyhotoví sám 
 

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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180/06 MJP – zveřejnění příslibu  prodeje p.č. 1947/6 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM zrušit usnesení ZM č. 1679/06 ze dne 15.6.2006, kterým bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje p.p.č. 1947/6 o výměře cca 640 m2 v k.ú. Šumperk, včetně 
zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Důvodem ke zrušení je skutečnost, že 
schválený budoucí kupující slečna  H. Z.,  bytem  Šumperk, od své žádosti 
odstoupila z důvodu prodeje nemovitosti na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk jinému 
vlastníku, který si požádal o schválení příslibu prodeje.  
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

181/06 MJP – zveřejnění příslibu  prodeje p.č. 1947/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje  části p.p.č. 1947/6 o výměře 
cca 640 m2 v k.ú. Šumperk, včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby za 
podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zázemí k budově na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk sloužící 

k podnikání 
- kupní cena:  pozemek 300,--Kč/m2, zámková dlažba 39.655,--Kč 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  zálohu 

na kupní cenu ve výši 70% budoucí kupní ceny, zbytek kupní ceny bude 
uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na 
vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
do 3 měsíců po dokončení úprav povrchu komunikací v dané lokalitě 

- smlouva budoucí kupní se sjednává na dobu neurčitou, účinnou datem podpisu 
smlouvy budoucí kupní  

- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem po dokončení úprav 
zpevněných ploch v dané lokalitě  

- budoucí kupující bere na vědomí, že přesná plocha předmětu prodeje bude 
vymezena  vyvolanými potřebami při úpravě povrchu v dané lokalitě  

- do doby uzavření samotné kupní smlouvy se nebude požadovat nájemné za 
užívání pozemku  

- pokud dojde k odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě jak ze strany 
budoucího prodávajícího, tak budoucího kupujícího, bude budoucím 
prodávajícím vrácena budoucímu kupujícímu záloha na kupní cenu, která bude  
upravena o výši nájemného za období, kdy budoucí kupující p ředmět 
budoucího prodeje užíval. Výše nájemného  bude vypočtena dle platných 
sazeb nájemného pro dané období a účel užívání, tj. ½ užívané plochy jako  
IV. zóna k podnikatelským účelům, ostatní 2,--Kč/m2/rok 
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- pokud bude prokázáno vedení VO v části pozemku, která je předmětem 

budoucího převodu, sjedná se závazek budoucího  kupujícího, že bude 
sjednáno úplatné věcné břemeno za jednorázovou úhradu 1.000,--Kč,              
s právem vstupu na pozemek oprávněného města za účelem údržby nebo 
opravy vedení VO 

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

 
       Termín: 15.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

182/06 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 2312 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat p.p.č. 2312 o výměře  446 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- účel prodeje:  zahrada u domu Banskobystrická 13, Šumperk 
- kupní cena:  300,--Kč/m2 
- kupní cena bude kupujícími uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

       Termín: 15.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

183/06 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 5958 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat st.p.č. 5958 o výměře  26 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- účel prodeje:  náprava majetkoprávních vztahů-pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena:  500,--Kč/m2 
- kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupní smlouva bude předložena k podpisu společně se smlouvou o prodeji 
zahrady p.p.č. 1948/4 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 15.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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184/06 MJP – smlouva o věcném břemeni 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemní kabelové přípojky NN přes p.p.č. 2044/1 a p.p.č. 444/4  v k.ú. Šumperk 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425, zastoupena  paní Marií Bartoňovou, technikem 
správy nemovitého majetku 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za  věcné břemeno  finanční částku ve 

výši  1 020,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005, a to na základě GP č. 5136-213/2006 a  bude uhrazena do 30ti dnů 
ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5136-213/2006, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,-- Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

185/06 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní kabelové přípojky NN přes p.p.č. 1257/1 a p.p.č. 
1268/40   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: 
Společnost ASD Software, s.r.o., zastoupená Ing. Janem Kotrle, MBA, se sídlem 
Šumperk, ul. Žerotínova 2981/55A, PSČ 787 01, IČ:  
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 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č. 9 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za  věcné břemeno  zálohu ve 

výši  1 000,--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 

- trasa uložení zemního elektro kabelu bude realizována dle PD, která bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to 
tak, aby nedošlo ke střetu s trasou plánované komunikace k plánované bytové 
výstavbě v této lokalitě 

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

- 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: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

186/06 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Šumperk a spol. 
 Telefónica 02 Czech Republic,  a. s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NP1/99/Sk uzavřené dne 25. 6. 1999 
mezi Městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Eurotel Praha, spol. 
s r.o. jako nájemcem, která byla zrušena bez likvidace, a jejímž právním 
nástupcem je nyní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34. Dodatek dále upravuje zejména: 

 
- výši nájemného, která bude činit částku ve výši 40.000,--Kč ročně, a to ke dni 

1. 1. 2007 
- splatnost nájemného bude čtvrtletní po 10.000,--Kč, vždy k poslednímu dni 

prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí 
- náklady na odebranou energii pro zařízení užívaná nájemcem (včetně 

klimatizace), které bude hradit nájemce dle skutečného odběru měřeného 
vlastním elektroměrem na základě vlastní smlouvy přímo rozvodným závodům; 
případné náklady na další služby s pojené s užíváním předmětu nájmu se 
nájemce zavazuje hradit ze svých prostředků přímo poskytovateli těchto služeb 
na základě vlastní smlouvy 

       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

187/06 MJP – prodej části p.p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 13. 11. 2006 do 30. 11. 2006 dle usnesení rady města 
č. 62/06 ze dne 9. 11. 2006 prodej části pozemku p. č. 1534/42 o výměře cca 
100 m2 v k. ú. Šumperk, výměra bude upřesněna geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku p. č. 1534/42 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
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- účel prodeje: náprava vlastnického vztahu v souladu s užíváním 
- kupující:  

P. H.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01, v podílu 1/2 
 P. H.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01, v podílu 1/2 
- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující společně uhradí náklady ve výši ½ za vyhotovení geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku p. č. 1534/42 v k. ú. Šumperk 
- kupující společně uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 1 000,--Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 
500,--Kč 

       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

188/06 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes p.p.č. 25/3, p.p.č 
25/6, p.p.č. 2211 a p.p.č. 1960/2  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: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425, zastoupena  paní Marií Bartoňovou, technikem 
správy nemovitého majetku 
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 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“ 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za  věcné břemeno  zálohu ve 
výši  4 500,--Kč, částka je vypočtena na základě usnesení 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 umístí zemní kabel NN po celé délce  
minimálně 1 m hluboko pod stávající terén – požadavek RÚI 

- budoucí oprávněný z věcného břemene položí kabel co možno nejvíce směrem 
od silnice, a to z důvodu, že v roce 2008  je plánovaná rekonstrukce a rozšíření 
komunikace J. z Poděbrad, u st.p.č. 4255 v k.ú. Šumperk bude kabel uložen co 
nejblíže k domu – požadavek RÚI - snímek dle PD se zákresem bude součástí 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 
v plném rozsahu, které budou nedílnou součásti smlouvy o smlouvě budoucí    
o zřízení věcného břemene 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 

stavby vyhotovení geometrického zaměření 
- budoucí oprávněný do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 

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

       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

189/06 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy přípojky vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace 
přes p.p.č. 556/93 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. Š.,  bytem Šumperk 
T. P.,  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“ 

- 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 splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 
v plném rozsahu, které budou nedílnou součásti 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 do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy           
o věcném břemeni 

       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

190/06 MJP – dodatek ke smlouvě o výpůjčce s TJ Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu Tyršova stadionu   
v Šumperku, uzavřené dne 28.2.2000 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a TJ 
Šumperk, IČ 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem (č. Obch 86/99/JG), ve znění pozdějších dodatků, s tímto obsahem: 
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- rozšíření předmětu výpůjčky o nově zbudovaný víceúčelový objekt bez č.p./č.e. 

obč.vybav. na pozemku st.p.č. 6126 a pozemek pod stavbou st.p.č. 6126 v kat. 
území Šumperk (schválený záměr města byl zveřejněn zákonem stanoveným 
způsobem od 13.10.2006 do 2.11.2006 na základě usnesení RM č. 5248/06 ze 
dne 5.10.2006) 

- rozšíření předmětu výpůjčky o movité věci dle inventurního seznamu, který je 
přílohou materiálu, tvořící vybavení víceúčelového objektu 

- změna v označení vypůjčených nemovitostí, kdy vypůjčená patrová budova 
šaten pro kopanou bez č.p./č.e. obč.vybav. byla zaměřena na pozemku st.p.č. 
6106 odděleném z vypůjčeného pozemku p.č. 1257/114, vše v kat. území 
Šumperk. Předmětem výpůjčky je tedy i tento oddělený a nově označený 
pozemek pod stavbou fotbalové šatny 

- aktualizace sportovních a technických zařízení, které jsou předmětem výpůjčky 
takto: 
- z předmětu výpůjčky se vyjímají tato sportovní a technická zařízení: dnes již 

neexistující dřevěné tribuny (2 kryté hlavní tribuny na fotbalovém stadionu), 
sociální zařízení a šatny atletiky, sociální zařízení a šatny házené, budova 
pro rozhodčí a občerstvení, antukové hřiště s konstrukcemi na košíkovou   
a škvárové tréninkové hřiště 

- namísto areálu dvou hřišť pro házenou je předmětem výpůjčky jedno 
oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

191/06 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s., za ul. Prievidzskou 

bere na vědomí 
zajištění zimní údržby komunikace na pozemcích p.č. 709/25 a 709/26 v kat. 
území Dolní Temenice zaměřených GP č. 640-518_B/2006 u nově vybudovaných 
bytových domů BD 1 a BD 2 při ul. Prievidzská č.p. 3077/23A a č.p. 3088/23B 
v Šumperku. Zimní údržbu komunikace zajistí prostřednictvím firmy Evják 
společnost Podniky města Šumperka,  a.s., v zimním období roku 2006/2007, 
když převod inženýrských sítí včetně komunikace do vlastnictví města dle 
usnesení ZM č. 1702/06 ze dne 15.6.2006 se uskuteční v lednu 2007 dle uvedené 
žádosti FORTEX-AGS, a.s.  
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

192/06 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s., za ul. Prievidzskou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace 
přes pozemky p.č. 108/2, 108/32, 108/20, 108/22, 709/17 a p řes pozemky p.č. 
709/27, 709/25, 709/26, oddělené z pozemku p.č. 709/17 dle GP č. 640-
518_B/2006, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. lokalita 
bytové výstavby FORTEX-AGS, a.s. při ul. Prievidzská): 
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 
a 

  Oprávnění z věcného břemene: 
- vlastníci bytových jednotek č. 1-16  v bytovém domě č.p. 3077 na pozemku 

st.p.č. 778 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk: 
- FORTEX-AGS, a. s.,  IČ 00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, 

PSČ 787 92 – vlastník bytových jednotek č. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 
- manželé L. aj. S.,  bytem Šumperk,  – vlastníci bytové jednotky č. 1 
- manželé M. a M. Š.,  bytem Olomouc,  – vlastníci bytové jednotky č. 3 
- Z. G.,  bytem Šumperk,  – vlastník bytové jednotky č. 6 
- manželé M. a D. B.,  bytem Hrabišín  – vlastníci bytové jednotky č. 7 
- J. K., bytem Hanušovice,  – vlastník bytové jednotky č. 11 
- manželé P. a R. H.,  bytem Šumperk,  – vlastníci bytové jednotky č. 12 
- manželé J. a L. V.,  bytem Šumperk,  – vlastníci bytové jednotky č. 13 
- V. V.,  bytem Litomyšl,  – vlastník bytové jednotky č. 16 

 
  Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 

-  věcné břemeno je vyznačeno GP č. 640-518_B/2006, který nechal na své 
náklady zpracovat FORTEX-AGS, a.s., a bude dodán v potřebném počtu pro 
zápis do KN 

- oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy    
o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
úplata za zřízení byla uhrazena před podpisem smlouvy společností FORTEX-
AGS, a.s., tak, že  bude odpočtena ze zálohy na zřízení věcného břemene 

- oprávnění z  věcného břemene  uhradí  za  zřízení věcného břemene úplatu ve 
výši  4.656,-Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 693/04 ze dne 
18.3.2004, a to na základě GP č. 640-518_B/2006. Úplata bude uhrazena ze 
zálohy složené společností FORTEX-AGS, a.s., ve výši 12.500,-Kč při uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb 31/04 ze dne 
4.11.2004 uložení těchto sítí. 

- oprávnění z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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193/06 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s., za ul. Prievidzskou 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperk upravit dodatkem smlouvu o výpůjčce pozemku 
p.č. 709/17 o výměře 10 881 m2 v kat. území Dolní Temenice, uzavřenou dne 
27.4.2004 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a společností FORTEX-AGS, 
a.s., jako vypůjčitelem  dle usnesení RM č. 2005/04 ze dne 8.4.2004 tak, že 
předmětem výpůjčky nebude pozemek p.č. 709/27 v kat. území Dolní Temenice 
při bytových domech BD 1 a BD 2 při ul. Prievidzská č.p. 3077/23A a č.p. 
3088/23B v Šumperku a pozemek pod stavbou komunikace, parkovacích stání      
a chodníků na pozemcích p.č. 709/25 a 709/26 v kat. území Dolní Temenice, 
oddělených z pozemku p.č. 709/17 v kat.území Dolní Temenice geometrickým 
plánem č. 640-518_B/2006. Předmětem výpůjčky bude parcela č. 709/17              
o výměře 7868 m2. 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

194/06 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s., za ul. Prievidzskou 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18.9.2003, ve znění pozdějších 
usnesení, kterým byla schválena koncepce bytové zástavby FORTEX-AGS, a.s., 
lokality za ul. Prievidzskou v Šumperk na pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní 
Temenice, a to z původního požadavku 50 bytových jednotek ve skupinových 
domech na počet 42 bytových jednotek ve skupinových domech a ostatní 
využitelnost území nahradit individuelní výstavbou řadových rodinných domů 
s celkovým počtem 22 řadových bytových domů, když dle změny zastavovací 
studie rozdělené do dvou etap výstavby, budou v 1. etapě realizovány řadové 
rodinné domy a ve 2. etapě pak třípodlažní bytový dům. Obě etapy by měly být 
realizovány a dokončeny do konce roku 2008 s tím, že v dané lokalitě by mělo být  
vyřešeno dopravní napojení, a to s ohledem na vlastnictví pozemků a v souladu 
s územním plánem. 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

195/06 MJP – souhlasné prohlášení mezi Lesy České republiky, s.p., Hradec 
 Králové a městem Šumperk 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení  mezi: 
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ: 
42196451  
Statutární orgán: Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů České  republiky, 
s.p., z pověření zastoupené podle delegovaných pravomocí – lesním správcem 
panem Ing. Ivo Valentou, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul. 9. května 2, 789 63 
Ruda nad Moravou a 
 
 



RM  

 
18 

  
 
Městem Šumperk, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ: 00303461 ohledně pozemků: 
 
údaje podle ZE    parcela č. dle KN:  výměra 
část p.č. 695 (EN 695/101)   část p.č. 682/8      564 m2 

              p.č. 692     část p.č. 691/1        8 844 m2 
        p.č. 694 (EN 694/101)   část p.č. 691/1   1 063 m2 
část p.č. 695 (EN 695/101/               část p.č. 691/1      482 m2 
        p.č. 935     část p.č. 958/1      734 m2 
        p.č. 936/2     část p.č. 958/1   3 810 m2 
část p.č. 936/1    část p.č. 910/3      348 m2 
 
vše  v k.ú. Horní Temenice, které jsou historickým majetkem města.  
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

196/06 Stanovisko Města Šumperka ke změně kapacity ZŠ a  SŠ Pomněnka, o.p.s. 

schvaluje 
stanovisko Města Šumperka ke změně kapacity Základní školy a střední školy 
Pomněnka, o.p.s., Šumperk, Šumavská 13. Jedná se o přesun kapacity ze 
zrušeného přípravného stupně pomocné školy – 6 žáků do Základní školy 
Pomněnka.  
       Termín: 8.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

197/06 Propagační tiskoviny 

schvaluje 
prodejní cenu tiskovin „Tucet tipů pro lyžaře“, „Tucet tipů pro cyklisty“ a „Tucet tipů 
pro pěší turisty“ ve všech jazykových mutacích (a, n, pl, č) ve výši 40,--Kč. 
 
       Termín: 11.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

198/06 Propagační tiskoviny 

schvaluje 
uvolnění zbývajícího nákladu „Šumperského toulání“ ve všech jazykových 
mutacích k rozdávání zdarma v RMIC, na veletrzích a výstavách a na stanovišti 
průvodců v budově radnice v průběhu letní sezóny. 
 
       Termín: 11.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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199/06 Žádost EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh o povolení užití znaku 
města Šumperka  

schvaluje 
užití znaku města Šumperka na fasádě budovy při vstupu do areálu stavebnin na 
adrese Šumperk, Vikýřovická 2 – Luže, společně s informacemi o kontaktech na 
tyto stavebniny, dle žádosti EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh. 
 
       Termín: 11.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

200/06 Schválení záměru podání žádosti o dotaci na Slavnosti města včetně 
závazku předfinancování akce 

neschvaluje 
záměr města podat žádost o dotaci z prostředků Evropské unie prostřednictvím 
Iniciativy Interreg 3A na organizaci akce Slavnosti města v roce 2007. 
 
       Termín: 15.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

201/06 Dodatek č. 2 „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku          
– 1. etapa“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 s firmou STRABAG, a.s., Praha, na akci „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 1. etapa“. Předmětem dodatku je 
stanovení konečné ceny za dodávku stavby. Cena za zhotovení díla: 7 571 012,--
Kč včetně DPH. Konečná cena uzavřená v dodatku č. 2 je nižší než schválená 
cena uvedená v dodatku č.1 z důvodu vyčíslení veškerých méněprací k datu 
ukončení stavby.  
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

202/06 Dodatek č. 2 „Rekonstrukce chodníku v ulici Zábřežská v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na akci 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Zábřežská v Šumperku“. Předmětem dodatku je 
cenové navýšení původní smluvní ceny o částku do 268 tis. Kč včetně DPH, za 
práce nad rámec původního rozsahu zakázky. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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203/06 Dodatek č. 1 „Rekonstrukce komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, 
Riegrova v Šumperku“ 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 s firmou STRABAG, a.s., Praha, na akci „Rekonstrukce 
komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, Riegrova v Šumperku. Předmětem 
dodatku je posunutí termínu dokončení stavby na 31.5.2007. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

204/06 Dodatek č. 1 „Oprava schodů a opěrná zeď ul. Hanácká v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na akci 
„Oprava schodů a opěrná zeď ul. Hanácká v Šumperku“. Předmětem dodatku je 
posunutí termínu dokončení stavby na 30.3.2007. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

205/06 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu „Integrovaný systém 
ochrany movitého kulturního dědictví“  

schvaluje 
podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu „Integrovaný systém 
ochrany movitého kulturního dědictví“ na zabezpečení východního křídla areálu 
Pavlínina dvora. 
       Termín: 10.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

206/06 Škoda Octavia a Fabia 

schvaluje 
výsledek poptávkového řízení na nákup vozidel zn. Škoda Octavia a Fabia a 
ukládá uzavřít kupní smlouvy na nákup automobilů s firmou AUTO HÉGR, 
Jesenická 1B, Šumperk, za podmínek, předložených v poptávkovém řízení za 
cenu celkem 867 300,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 12.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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207/06 Rozpracování usnesení ZM č. 27/06 

ukládá 
odboru FaP informovat na zasedáních ZM formou tabulky o přijatých rozpočtových 
opatřeních RM.  
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

208/06 Rozpracování usnesení ZM č. 56/06 

ukládá 
odboru MJP při prodeji pozemků informovat ZM o skutečnostech zda pozemek je 
nebo není v nájmu a dále informovat o stávající  ceně nájmu. 
 
       Termín: 14.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

 


