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U S N E S E N Í  

z 5. schůze rady města ze dne 29.12.2006. 
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. 
 

211/06 Dodatek ke jmenování Zdeňky Hlavsové 

schvaluje 
dodatek ke jmenovacímu dekretu paní Zdenky Hlavsové, ředitelky MŠ Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace. 
 
       Termín: 29.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

212/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXIV roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření roku 2006 – přesun rozpočtových prostředků mezi účetními 
položkami odboru ŽPR, ŠKV, MJP, SVV, kanceláře TAJ, MP, oddělení 
bezpečnostní rady a fondu ŽPR dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

213/06 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXIV roku 2006 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XXIV roku 2006 v předložené podobě: 
Příjmy ve výši    287 tis. Kč 
Výdaje ve výši    274 tis. Kč 
 
Příjmy celkem    646 752 tis. Kč 
Výdaje celkem    638 191 tis. Kč 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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214/06 Dodatek č. 1 odpisového plánu Základní školy Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
dodatek č. 1 odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Dr. E. 
Beneše 1, Šumperk, ve výši 9 685,00 Kč dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

215/06 Žádost MŠ Sluníčko o uvolnění prostředků z investičního fondu 

schvaluje 
mateřské škole Sluníčko, Evaldova 25, 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 30 tis. Kč, a to na výměnu dvou oken na budově MŠ. 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: pí Kotrašová 
 

216/06 Odprodej  nábytku Domu kultury Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 
odprodej 12 kusů stolů Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk, za cenu 
celkem 1 472,--Kč.  
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

217/06 Odprodej piana Divadlu Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 
odprodej piana Divadlu Šumperk, s.r.o., Komenského 1, Šumperk, za cenu 
1 140,--Kč. 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

218/06 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
4467/06, 4656/06, 4712/06, 4713/06, 4792/06, 4929/06, 4936/06, 4946/06, 
4995/06,  4996/06, 5054/06, 5144/06, 5145/06, 5170/06, 5171/06, 5229/06, 
5243/06, 5249/06, 5261/06, 5262/06, 5264/06, 5277/06, 5278/06, 5287/06, 1/06, 
4/06, 5/06, 6/06, 7/06, 8/06, 9/06, 12/06, 17/06, 20/06, 22/06, 29/06, 30/06, 31/06, 
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35/06, 37/06, 38/06, 39/06, 40/06, 41/06, 42/06, 43/06, 45/06, 46/06, 47/06, 48/06, 
49/06, 50/06, 51/06, 52/06, 53/06, 54/06, 55/06, 56/06, 57/06, 58/06, 59/06, 62/06, 
63/06, 64/06, 67/06, 68/06, 69/06, 71/06, 72/06, 73/06, 74/06, 75/06, 76/06, 77/06, 
78/06, 80/06, 81/06, 82/06, 86/06, 87/06, 89/06, 90/06, 91/06, 92/06, 94/06, 95/06, 
96/06, 97/06, 99/06, 110/06, 111/06, 112/06, 114/06, 115/06, 116/06, 118/06, 
119/06, 120/06,  124/06, 125/06, 126/06, 127/06, 128/06, 129/06, 131/06, 133/06, 
134/06, 135/06, 136/06, 137/06, 138/06, 140/06, 141/06, 142/06, 143/06, 144/06, 
145/06, 146/06, 147/06, 148/06, 149/06, 150/06, 4573/06, 16/06. 
 

219/06 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4727/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Suchý 
4976/06 do 31.3.2007, Z: PaedDr. Holub 
4977/06 do 31.3.2007, Z: PaedDr. Holub 
5143/06 do 31.1.2007, Z: PaedDr. Holub 
84/06 do 31.1.2007, Z: Ing. Dvořáčková 
85/06 do 31.1.2007, Z: Ing. Dvořáčková 
98/06 do 31.12.2006, Z: Ing. Šperlich 
123/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
139/06 do 31.1.2007, Z: PaedDr. Kolaříková 
 

220/06 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 139/06 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 139/06 k poskytnutí finančního příspěvku při příležitosti 
slavnostního otevření železničního pohraničního přechodu Glucholazy, takto: 
Výše příspěvku se mění z částky 20.000,--Kč na částku 10.000,--Kč. 
 
       Termín: 29.12.2006 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

221/06 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 170/06 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 170/06, takto: Správný text nadpisu usnesení zní: 
MJP – bytová problematika – návrh na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 16 
v Šumperku na ulici Kmochova 2. 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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222/06 MJP – podnájem nebytových prostor v objektu 8. května 22 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu 8. května 22, č.p. 444, N. V., 
bytem Šumperk, pro R. V. , bytem  Šumperk, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- 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: 31.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

223/06 MJP – ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže Jesenická 31 

schvaluje 
ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže Jesenická 31, Šumperk, se 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s., dohodou ke dni 31.12.2006. 
 
       Termín: 15.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

224/06 MJP – pronájem nebytového prostoru Starobranská 20 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru Starobranská 20, č.p. 249, p.č. 140/1 v k.ú. 
Šumperk o velikosti cca 190 m2 firmě Ing. Luděk Březina, KEDUL, sdružení 
podnikatelů, Žerotínova 2884/57b, Šumperk, a to na základě zveřejněného 
záměru města ve dnech 24.11.2006-9.12.2006 v souladu s usnesením č. 22/06 ze 
dne 9.11.2006 za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: železářství nebo prodejna spotřebního zboží 
Nájemné: 2000,--Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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225/06 MJP – podnájem nebytových prostor 17. listopadu 3-5 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu 17. listopadu 3-5, č.p. 1247, 
společnosti SEMOTEX, spol. s r.o., Radniční 11, Šumperk, pro VV First Company, 
s.r.o., Lidická 51, Šumperk, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- 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, 

jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem. 

 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

226/06 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
návrh na souhlas k uzavření nájemní smlouvy prostřednictvím ŠMR, a.s., 
- pan J. M.  k bytu č. 220 o velikosti 1+1 obytných místností 

v Šumperku na ulici Žižkova 1, od 1.1.2007 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

227/06 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje pozemku p.č. 1239/27 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  p.p.č. 1239/27 o výměře 1 785 
m2, budovy č.p.1416 na st.p.č. 1801 a pozemek st.p.č. 1801 o výměře 66 m2, 
včetně oplocení pozemků, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel: výstavba polyfunkčního domu 
- kupní cena: 800,- Kč/m2, přičemž stavba evidovaná s č.p. 1416 na st.p.č. 1801 

v k.ú. Šumperk se samostatně neoceňuje    
- úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 60 % do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní 
- doplatek kupní ceny po schválení převodu vlastnického práva k předmětu 

převodu v zastupitelstvu města,  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího předmětu převodu  bude 
převedeno na budoucího kupujícího  po dokončení  hrubé stavby ve výšce 1 m 
nad terénem po zaměření půdorysu stavby geometrickým plánem 
vyhotoveném  na  náklady budoucího kupujícího 

- náklady spojené s územním rozhodnutím nese výhradně budoucí kupující 
- budoucí kupující si na své náklady zajistí povolení k demolici stavby - objektu 

s č.p. 1416 na st.p.č. 1801 a stavbu odstraní  na své náklady 
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- vydaná regulativa pro výstavbu: 
- výšková regulace: max. 3 NP + podkroví (případně odskočení podlaží 

s plochou střechou) 
- uliční čára:  na ul. 28. října musí být dodržena stavební čára 5 m od bližší 

hrany chodníku k pozemku p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk (úroveň budovy Zátiší 
st.p.č. 1399 a budovy VZP), a to alespoň do poloviny délky parcely, v tom 
případě je možné se stavbou v závislosti na architektonickém řešení nároží 
odstoupit; na ulici M. R. Štefánka dodržet stavební čáru 4 m od bližší hrany 
chodníku k pozemku p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperku (úroveň budovy st.p.č. 941) 
alespoň do poloviny délky parcely, v tom případě je možné se stavbou 
odstoupit; nároží je ponecháno na architektonickém řešení stavby 

- parkovací místa budou řešena na vlastním pozemku - musí být vytvořena 
potřebná parkovací (garážová) stání pro osobní vozidla podle výpočtu 
stanoveného vzhledem k funkčnosti objektu 

- budoucí kupující předloží v rámci územního a stavebního řízení projekt            
k odsouhlasení odboru RÚI  

- pravomocné územní rozhodnutí bude budoucímu prodávajícímu předloženo do 
30.9.2007 

- stavební povolení bude předloženo do 6 měsíců ode dne pravomocného 
územního rozhodnutí  

- výstavba objektu bude započata do 6 měsíců od pravomocného stavebního 
povolení a bude dokončena do 31. 12. 2009 

- budoucí prodávající si pro případ nedodržených vydaných  regulativ k výstavbě 
a nedodržení lhůt stanovených smlouvou budoucí kupní sjednává smluvní 
pokutu ve výši 10 % z budoucí kupní ceny 
 

Termín: 15.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

228/06 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje pozemku st.p.č. 40 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  st.p.č. 40  o výměře 280 m2  a  
pozemek p.č. 92/1 o výměře 431 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel: bytový dům  
- kupní cena: 50,-Kč/m2 
- úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 70 % při podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí  kupní 
- doplatek kupní ceny po schválení převodu vlastnického práva k předmětu 

převodu v zastupitelstvu města,  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k pozemku pod stavbou obytného domu  bude převedeno na 
budoucího kupujícího  po dokončení  hrubé stavby ve výšce 1 m nad terénem 
po zaměření půdorysu stavby geometrickým plánem vyhotoveném  na  náklady 
budoucího kupujícího 

- vlastnické právo k nezastavěné části pozemku bude převedeno do 6ti měsíců 
od dokončení inženýrských sítí, komunikace, chodníků a regulace potoka  
lokalitě předmětu převodu 



RM 5  

 
7 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s demolicí objektu na st.p.č. 40 v k.ú. 
Horní Temenice, objekt s čp. 2184 Šumperk 

- budoucí kupující předloží v rámci územního a stavebního řízení projekt             
k odsouhlasení odboru RÚI  

- pravomocné stavební povolení bude  budoucímu prodávajícímu p ředloženo do 
30.6.2007 

- výstavba obytného domu  bude započata do 3 měsíců ode dne pravomocného 
stavebního povolení a bude dokončena do 31. 12. 2008 

- budoucí prodávající si pro případ nedodržených vydaných  regulativ k výstavbě 
a nedodržení lhůt sjednává smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  
 

Termín: 15.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

229/06 MJP – prodej p.p.č. 225 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na odprodej p.p.č. 225 o výměře 751 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice, oznámit žadatelům přihlášeným na odprodej p.p.č. 225 v k.ú. 
Dolní Temenice do 2.1.2007, aby  podali na odbor majetkoprávní písemné 
nabídky kupní ceny za 1m2 v termínu do 17.1.2007 do 12.00 hod. v zalepené 
obálce s označením neotvírat a dále popisem prodej p.p.č. 225 v k.ú. Horní 
Temenice.  Současně jmenuje členy komise v pořadí: 2. místostarosta ing. Petr 
Suchomel,  1. místostarosta ing. Marek Zapletal, vedoucí majetkoprávního odboru  
Ing. Hana Répalová,  vedoucí finančního odboru ing. Milena Peluhová a referent 
MJP odboru jako  zapisovatel Dagmar Vernerová s tím, že u otevírání obálek musí 
být přítomni nejméně  3 členové komise. Den a hodinu otevření obálek  si určí 
komise sama. 
V případě shodné nabídky kupní ceny, žadateli o prodej p.p.č. 229 v k.ú.Dolní 
Temenice, bude rozhodnuto nabídkou nejvyšší kupní ceny formou osobní 
nabídnuté ceny jednotlivými kupujícími, tzv. „ uzavřenou dražbou“, kdy termín 
dražby bude předem oznámen jednotlivým žadatelům. 
 

Termín: 18.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

230/06 MJP – dodatek č. 3 ke smlouvě č. MP 15/2003/Pro o nájmu honitby 
Šumperský les 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. MP 15/2003/Pro ze dne 2.4.2003 o nájmu 
honitby označené jako Šumperský les, kterým se svěřují do výpůjčky MS 
Šumperský les, zastoupené statutárním zástupcem MUDr. Zdeňkem Štěpánem, 
Nový Malín 459, 788 03, dvě krmná zařízení  celkem v hodnotě 82 024,32 Kč. 

 
Termín:  31.1.2007  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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231/06 MJP – výpůjčka části pozemků pod stavbou okružní křižovatky pro 
„Obchodní centrum Šumperk“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.4.2006  do 18.4.2006 dle usnesení rady města č. 4509/06 ze dne 
23.3.2006 a od 4.12.2006 do 20.12.2006 na základě usnesení rady města č. 
131/06 ze dne 23.11.2006, uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Šumperk 
jako půjčitelem a společností Sallerova výstavba Šumperk  s. r.o., se sídlem 
Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ : 431 11, IČ : 25033310,  jako vypůjčitelem.  
 
Půjčitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ : 00303461 
 
Vypůjčitel: Sallerova výstavba Šumperk s. r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 
Otvice, PSČ : 431 11,  
IČ : 25033310 
 
Předmět výpůjčky: části pozemků  st.p.č.1124/1, st.p.č. 602, st.p.č. 725/1, 
st.p.č. 725/4, st.p.č. 601/2, st.p.č. 5517 a části pozemkových parcel č.1950/1, 
2154/2, 1950/40, 1950/28, 1950/39, 1950/38, 1950/36, 1950/35, 1950/37, 2154/1, 
1955/1, 1961/3, 1961/6 v k.ú. Šumperk 
 
Doba výpůjčky: určitá 2 roky s účinností od 1.1.2007 
 
Účel výpůjčky: realizace výstavby okružní křižovatky na ulici Vítězná 
v Šumperku – stavba : Obchodní centrum Šumperk, ul. Otakara Reise SO 118 – 
Okružní křižovatka 
 
Výpovědní lhůta:  1 měsíc 

Termín:          28.2.2007 
Zodpovídá:    Ing. Répalová 

 
 

232/06 MJP – zařazení účelové komunikace na p.p.č. 898 a p.p.č. 899 do správy 
PMŠ, a.s., (or. ul. Zemědělská) 

schvaluje 
zařazení  účelové komunikace  v délce cca 0,989 km na p.p.č. 898 a p.p.č. 899 
v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperk do správy Podniků města 
Šumperka, a.s., zastoupené Ing. Luďkem Šperlichem, se sídlem Šumperk, 
Slovanská 21, ke dni 15.1.2007. 

 
Termín: 31.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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233/06 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 

schvaluje 
předat do správy  společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 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, obec Šumperk, ve vlastnictví města Šumperka ke 
dni protokolárního předání předmětné stavby. 

 
     Termín: 28.2.2006 
     Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

234/06 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.12.2006 do 20.12.2006 dle usnesení rady města č. 132/06 ze dne 
23.11.2006 výpůjčku stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu 
Tyršova stadionu na pozemcích p.č. 1257/125 a p.č. 1257/116 v k.ú. Šumperk, 
obec Šumperk včetně všech součástí a příslušenství za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, IČ 00303461, sídlo: Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- vypůjčitel: Fotbalový klub Šumperk, IČ 26999501, se sídlem Šumperk, 

Evaldova 3, PSČ 787 01 
- účel výpůjčky: fotbalové hřiště  
- doba výpůjčky: určitá s účinností od 6.1.2007 do 30.6.2007  
- na počátku a konci výpůjčky bude provedeno protokolární předání předmětu 

výpůjčky prostřednictvím správce stadionu – společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 

- vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškeré závady 
na předmětu výpůjčky 

- příslušenství a součásti fotbalového hřiště s umělým povrchem tvoří: 2 
fotbalové branky, 2 záchytná oplocení výšky 8 m s předvěšenou sítí, 2 
střídačky, 4 rohové praporky, oplocení celého hřiště včetně 4 vstupních bránek, 
zábradlí pro diváky, chodník pro diváky, umělé osvětlení hřiště (4 ocelové 
stožáry – 12 svítidel) včetně rozvaděče 

- údržbu a opravy předmětu výpůjčky (tj. fotbalového hřiště s umělým povrchem 
a veškerého příslušenství a součástí popsaných shora) zajistí vypůjčitel, a to 
včetně zimní údržby 

- vypůjčitel je oprávněn jako pronajímatel sjednat s třetími osobami nájemní 
smlouvy k předmětu výpůjčky, a to v souladu s účelem výpůjčky. Příjmy 
z pronájmů je vypůjčitel oprávněn použít pouze na opravy, údržbu a provoz 
předmětu výpůjčky a na činnost Fotbalového klubu Šumperk. Vypůjčitel je 
povinen kdykoliv na požádání půjčitele doložit použití příjmů z pronájmů, a to i 
po skončení výpůjčky.   

- pro případ porušení jakéhokoliv ujednání sjednaného ve smlouvě o výpůjčce 
vypůjčitelem, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč, kterou uhradí 
vypůjčitel půjčiteli do 30 dnů ode dne doručení oznámení o porušení  
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- vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu 
výpůjčky. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody na předmětu výpůjčky, které 
budou způsobeny jeho činností nebo činností subjektů užívajících vypůjčený 
majetek na základě smluvního ujednání s vypůjčitelem. 

- vypůjčitel je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání výpůjčky pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy půjčiteli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení tohoto závazku má půjčitel právo odstoupit od této 
smlouvy.  

- ochrana veškerého majetku vypůjčitele umístěného v předmětu výpůjčky před 
ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí vypůjčitele 
a jeho nákladů. Půjčitel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku vypůjčitele 
umístěného v předmětu výpůjčky ani neodpovídá za jiné škody, které by 
vypůjčiteli nebo subjektům užívajících vypůjčený majetek na základě smluvního 
ujednání s vypůjčitelem vznikly v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky 

- spotřebu elektrické energie na předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel včetně 
nákladů na osvětlení hřiště 

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli nebo správci stadionu přístup 
k vypůjčenému majetku za účelem kontroly, zda jej vypůjčitel užívá řádným 
způsobem 

- vypůjčitel je povinen zajistit řádným způsobem při užívání předmětu výpůjčky 
dodržování příslušných právních předpisů, zejména předpisů požární ochrany, 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k ochraně 
životního prostředí 

- vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady řádné nakládání s veškerým 
odpadem v souladu s platnými předpisy  

- vypůjčitel je povinen dodržovat a zajistit dodržování návodu na použití 
předmětu výpůjčky  

- vypůjčitel není oprávněn provádět stavební úpravy na předmětu výpůjčky 
- půjčitel je oprávněn kdykoli odstoupit od této smlouvy, užívá-li vypůjčitel přes 

písemnou výstrahu předmět výpůjčky nebo trpí-li užívání předmětu výpůjčky 
takovým způsobem, že půjčiteli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda 

- paušální poplatek ve výši 500,-Kč dle „Postupu“ za vyhotovení smlouvy nebude 
po vypůjčiteli požadován 

 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

235/06 Dodatek č. 3 „Rekonstrukce komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, 
Riegrova v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 s firmou STRABAG, a.s., Praha, na akci „Rekonstrukce 
komunikací v ul. U Sanatoria, Denisova, Riegrova v Šumperku“. Předmětem 
dodatku je cenové navýšení původní smluvní ceny odsouhlasené v dodatku č. 1 o 
částku 255 481,--Kč včetně DPH, za práce nad rámec původního rozsahu 
zakázky. 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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236/06 Dodatky ke smlouvě o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s Olomouckým 
krajem, jehož předmětem je zajištění realizace projektu „Posílení absorpční 
kapacity dopracováním projektových námětů“. 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

237/06 Dodatky ke smlouvě o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s Olomouckým 
krajem, jehož předmětem je podpora při dopracování projektového námětu 
„Městská knihovna Šumperk“ do podoby žádosti o dotaci ze strukturálních fondů 
Evropské unie a prodloužení doby trvání smlouvy o 2 roky. 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

238/06 Dodávka služeb mobilního operátora 

schvaluje 
na základě doporučení  komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku služeb mobilního operátora společnost Telefónica 02 Czech Republik, 
a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 6019336.  Rámcová smlouva bude 
uzavřena na dobu dvou let od data podpisu. 
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

239/06 Jmenování členů komisí RM 

jmenuje 
s účinností od 29.12.2006 členy komisí rady města takto: 
 
Komise životního prostředí 
Ing. Petr Brož, Ing. Jan Doruška, MUDr. Václav Gerstner, Ing. Šárka Hamplová, 
Kamila Hlochová, Ing. Maria Paloncýová, Ing. Petr Prokeš, Jiří Urban, RNDr. 
Marcela Vyletělová, Miroslava Zagozdová 
(předseda komise: RNDr. Jan Přichystal, tajemník komise: Pavla Rejnušová) 
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Komise majetkoprávní a bytového hospodářství  
Ing. Petr Bittner, Miroslav Jílek, Eva Klusáková, Ing. Roman Macek, Ing. Zdeněk 
Muroň, Ing. Eduard Pohl, Mgr. Petr Sovadina, Mgr. Tomáš Spurný,  PhDr. Oldřich 
Svozil, Ing. Luděk Šperlich  
(předseda komise: Ing. David Procházka, tajemník komise: Kateřina Skýpalová) 
 
Komise architektury a výstavby 
Ing. Petr Bittner, PhDr. Milena Filipová, Ing. Josef Hampl, JUDr. Miluše 
Sedláčková, Ing. arch. Ivo Skoumal, Ing. arch. Jitka Štáblová, Martin Tomík, Ing. 
arch. Jiří Valert, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Barbara Zapletalová 
(předseda komise: PhDr. Marie Gronychová, tajemník komise: Ing. Petr Závodný) 
 
Komise dopravy a BESIP 
Ing. Roman Bednář, Stanislav Evják, Ing. Marta Halámková, por. Bc. Pavel 
Havlena, Antonín Holubec, Jan Karger, Rudolf Krňávek, Mgr. Jaroslav Ondráček, 
Zdenek Suchomel,  mjr. Ing. Martin Žaitlik   
(předseda komise: Ing. Přemysl Michálek, CSc., tajemník komise: Ing. Jaroslava 
Vicencová) 
  
Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě  
Stanislava Adoltová, Karel Ferenc, Ing. Jiří Gonda, Stanislav Grygar, Jana 
Krčmová,  Miroslav Mitrofan, Mgr. Jaroslav Ondráček, František Porteš  
(předseda komise: mjr. Ing. Martin Žaitlik, tajemník komise: Ing. Jiří Skrbek)  
 
Komise cestovního ruchu  
Libor Blaháček, Patrik Klaban, Marie Kouřilová, Ing. Zdeněk Muroň, PaedDr. 
Hynek Pálka, Tereza Schreiberová, Jiřina Skřivánková, Mgr. Renata Slavotínková, 
Zdenek Suchomel, Mgr. Lenka Tkadlecová  
(předseda komise: Zdeněk Zerzáň, tajemník komise: Ing. Andrea Jahnová) 

 
Komise kultury, vnějších vztahů a letopisecká 
Mgr. Zdeňka Daňková, PhDr. Marie Gronychová, Zdeňka Holubářová, Petr 
Konupčík,  Martin Polách, Ondřej Polák, Mgr. Vladimír Rybička, PhDr. Oldřich 
Svozil,  Kamila Šeligová,  Olga Zimmermannová 
(předseda komise: Ing. Mgr. Jan Havlíček, tajemník komise: Alena Sidorová) 
 
Komise obchodu 
Robert Braun, Ivo Horčička, Jaroslav Hrubý, Roman Kovář, Alena Petrová, Ing. 
Josef Sedláček, Naděžda Vodná, Jaroslav Vymazal  
(předseda komise: Miroslav Mitrofan, tajemník komise: Libuše Harbichová) 
 
Komise školská 
Zdeňka Hlavsová, Mgr. Jaroslav Ondráček, Jitka Sitařová, Mgr. Dagmar 
Skoumalová, Mgr. Renata Slavotínková, Mgr. Nataša Smýkalová, Mgr. Radovan 
Pavelka, Ing. Barbara Zapletalová  
(předseda komise: Mgr. Vladimír Bican, tajemník komise: Zdeňka Brijarová) 



RM 5  

 
13 

 
 
 
Komise sociální 
PaedDr. Zdeněk Formánek, Mojmír Janků, Jana Krčmová, Mgr. Miroslav 
Podhajský, Taťána Pospíšilová, MUDr. Dobroslav Strnad, Dušan Ščambura, Mgr. 
Vlastimil Štrpka 
(předseda komise: PaedDr. Marcela Iliadisová, tajemník komise: Vojtěška 
Chmelařová) 
 
Komise pro získávání dotací 
Ing. Jan Cidlík, Marie Kouřilová, Ing. František Merta, Ing. Petr Novotný, Tereza 
Schreiberová, Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Vladimír Velčovský, RNDr. Marcela 
Vyletělová 
(předseda komise: Ing. Petr Suchomel, tajemník komise: Ing. Eva Mičkechová) 
 
       Termín: 7.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

240/06 Doplnění komise pro přidělování grantů a dotací 

jmenuje 
pana Květoslava Vykydala a Mgr. Zdeňku Daňkovou  členy komise pro přidělování 
grantů a dotací s účinností od 29.12.2006.    
 
       Termín: 7.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Marek Zapletal v.r.    Ing. Petr Suchomel v.r. 
     1. místostarosta         2. místostarosta 


