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U S N E S E N Í  

ze 6. schůze rady města ze dne 11.1.2007. 
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. 
 

241/07 MJP - pronájem nemovitostí v lokalitě plaveckého areálu Na Benátkách 

schvaluje 
na  základě  schváleného  záměru  města,  zveřejněného  zákonem  stanoveným  
způsobem  od 13.11.2006  do  30.11.2006   dle   usnesení   rady  města  č. 43/06  
ze  dne 9.11.2006, uzavření nájemní  smlouvy  k  nemovitostem,  a  to  pozemkům 
p.č. 1484/10, 1488/1, 1484/11, 1488/4, 1484/13,  1488/5, 1484/14, 1488/6, 
1484/15, 1488/7, 1487/6, 1488/8, 1487/7, 1488/9, 1487/8, 1487/9  v k.ú. Šumperk, 
mezi Městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperské sportovní 
areály s.r.o., IČ: 27786781, se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, PSČ: 787 01 
jako nájemcem. 
Pronajímatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461 
Nájemce: Šumperské sportovní areály s.r.o., IČ: 27786781, se sídlem Lidická  
2819/81, Šumperk, PSČ: 787 01 
Předmět nájmu: pozemky p.č. 1484/10, 1488/1, 1484/11,1488/4, 1484/13, 
1488/5, 1484/14, 1488/6, 1484/15, 1488/7, 1487/6, 1488/8, 1487/7, 1488/9, 
1487/8, 1487/9  všechny v k.ú. Šumperk. 
Doba nájmu: neurčitá s účinností od 12.1.2007 
Celková cena nájmu: 1.000,--Kč/rok 
Účel nájmu: provoz plaveckého areálu Na Benátkách v Šumperku 
 
       Termín: 21.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

242/07 Rozpočet města Šumperka na rok 2007 

doporučuje ZM 
schválit rozpočet na rok 2007 dle předloženého materiálu: 
příjmy celkem    540 179 tis. Kč 
výdaje celkem    524 528 tis. Kč 
 
výnosy z HČ celkem     53 761 tis. Kč 
náklady z HČ celkem     38 295 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka:  
- sociálního 
- životního prostředí 
- na úpravu zevnějšku 
 

       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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243/07 Přijetí investičního úvěru 

doporučuje ZM 
schválit financování prostřednictvím úvěru investiční akce – komunikace a 
chodníky, regenerace panelového sídliště v roce 2007 a 2008 do výše 60 000,-Kč: 
- komunikace Reissova, Pod Lesem, Pod Vyhlídkou, Gen. Krátkého 
- komunikace Temenická 
- komunikace Jiřího z Poděbrad, Tatranská 
 

       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

244/07 Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit pořízení Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šumperk a 
v návaznosti na to schválit zahájení přípravných prací uveřejněním oznámení o 
sběru podnětů ke Změně č. 6 ÚPSÚ Šumperk v tisku, na úřední desce a na 
webových stránkách města. 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

245/07 Územní plán Šumperka 

doporučuje ZM  
schválit pořízení nového územního plánu Šumperka. 
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

246/07 Pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru Šumperk a nový územní 
plán Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit jako určeného zastupitele pro pořizování změn stávajícího Územního 
plánu sídelního útvaru Šumperk a nového územního plánu Šumperka na celé 
funkční období Ing. Marka Zapletala. 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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247/07 MJP – prodej st.p.č. 5677 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.12.2006   do 20.12.2006 dle usnesení rady města 114/2006 ze 
dne 23.11.2006, schválit   prodej st.p.č.  5677 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupující:  M. M.,  bytem Šumperk   
- kupní cena 500,-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: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

248/07 MJP – pronájem části p.p.č. 227 a části p.p.č. 390 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.12.2006   do 20.12.2006 dle usnesení rady města 115/06 ze dne 
23.11.2006, pronájem části p.p.č. 227 o výměře cca 1m2  a části p.p.č. 390 o 
výměře cca 1 m2  v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- nájemce: Born, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Resslova 15 
- účel pronájmu: umístění otočných hodin s reklamou 
- doba nájmu neurčitá s tří měsíční výpovědní lhůtou, povinnost úhrady od 

1.1.2007  
- nájemné 1.500-Kč/1 stanoviště hodin/rok 
- na hodinách budou umístěny reklamy, které nebudou v rozporu se zájmy 

města 
- nahlášené závady budou odstraněny do 5ti dnů ode dne nahlášení  
- úhrada paušálního poplatku ve výši  500,-Kč za vyhotovení nájemní smlouvy, 

stanoveno  dle „ Postupu…“  
 

       Termín: 30.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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249/07 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4.12.2006 do 20.12.2006 dle usnesení rady města č. 129/06 ze dne 
23.11.2006   schválit vydání příslibu prodeje  p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2 
v k.ú. Šumperk za podmínek:  
 
- účel příslibu prodeje:  zahrada k domu Šumperk, Čsl. armády 35  
- budoucí kupující: F. aj. L. , J. Z.,  všichni bytem Šumperk, a P. a V. F. ,  bytem 

Šumperk  
- kupní cena: zahrada  o výměře  345 m2 za 300,-Kč/m2, příjezd k trafostanici o 

výměře  80 m2 za 100,-Kč/m2, kupní cena celkem 111.500,-Kč  
- předmět budoucího prodeje bude vymezen geometrickým plánem na reálné 

části pozemku. Část pozemku p.č. 1662/2 o výměře cca 150 m2  odkoupí do 
společného jmění manželů manželé F. a část pozemku p.č. 1662/2  o výměře 
cca 150 m2 do společného jmění manželů manželé L. , část p.p.č. 1662/2 o 
výměře cca 125 m2 do vlastnictví ve spoluvlastnických podílech o velikosti 1/3 
paní Z. , manželé F.  a manželé Z.  Geometrický plán nechají vyhotovit na své 
náklady budoucí kupující a to  po vzájemné dohodě rozdělení pozemku na 
reálné části předmětu prodeje 

- kupující manželé L.  a manželé F.  uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní zálohu na kupní cenu  ve výši minimálně 20.000,-Kč, paní Z.  se 
povinnost úhrady zálohy na kupní cenu nestanovuje z důvodu příslibu prodeje 
pouze části společné plochy , což je cca  40 m2, kde je stanovena kupní cena 
cca 9.500,-Kč (vypočteno dle shora uvedeného poměru kupní ceny k využití 
pozemku). Kupní cena bude budoucími kupujícími splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách do úplného zaplacení s tím, že kupní cena jako celek 
musí být uhrazena nejpozději do 30.11.2009  

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
po zaplacení 100% kupní ceny pozemku jako celku 

- smlouva budoucí kupní se sjednává na dobu určitou, účinnou datem podpisu 
smlouvy budoucí kupní do 31.12.2009 

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného. 
Pokud nedojde k prodeji pozemku dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní, bude 
uhrazeno nájemné v plném rozsahu dle platných sazeb nájemného pro daný 
rok a účel užívání a to zápočtem oproti složené záloze na kupní cenu 

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

 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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250/07 MJP – schválení příslibu prodeje p.p.č. 1947/6 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006 do 5.1.2007 dle usnesení rady města č. 181/06 ze dne 
7.12.2006   schválit vydání příslibu prodeje  části p.p.č.  1947/6 o výměře cca 
640 m2 v k.ú. Šumperk, včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby za 
podmínek:  
- budoucí kupující: Z. K.,  bytem Šumperk 
- 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 

- 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: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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251/07 MJP – prodej p.p.č. 2312 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006   do 5.1.2007 dle usnesení rady města 182/2006 ze dne 
7.12.2006, schválit   prodej p.p.č. 2312 o výměře 446 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu Šumperk, Banskobystrická 13 
- kupující:  V. M.,  spoluvlastnický podíl ve výši 14/100,  P. K. , spoluvlastnický 

podíl ve výši 14/100,  všichni bytem Šumperk,  D. V.,  spoluvlastnický podíl ve 
výši 22/100, bytem   Šumperk, L. Ž. , spoluvlastnický podíl ve výši 14/100, 
bytem  Šumperk,  R. B. , spoluvlastnický podíl ve výši 14/100,   bytem 
Šumperk,  a E. T.,  spoluvlastnický podíl ve výši 22/100,   bytem Nový Malín, 
Mladoňov   

- 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: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

252/07 MJP – prodej st.p.č. 5958 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006   do 5.1.2007 dle usnesení rady města 183/2006 ze dne 
7.12.2006, schválit   prodej st.p.č.  5958 o výměře 26 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupující:  M. N.,  bytem Šumperk   
- kupní cena 500,-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 
- kupní smlouva bude předložena k podpisu společně se smlouvou o prodeji 

zahrady p.p.č. 1948/4 v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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253/07 MJP – zveřejnění prodeje  p.p.č. 311/1 a p.p.č. 311/2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 311/1 o výměře 456 m2 a p.p.č. 311/2 o 
výměře 343 m2 v k.ú. Horní Temenice.  Účel prodeje:   zahrada k rekreačnímu 
domku. 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena 300,-Kč/m2 
- předmět prodeje bude dán stávajícím oplocením při ul. Bohdíkovská 
- v případě vyvolaných nákladů na zaměření   předmětu prodeje tyto náklady 

uhradí kupující 
- užívání pozemku je omezeno vedením plynovodního potrubí 
 
       Termín: 20.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

254/07 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 6124 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 6124 o výměře 22 m2  v k.ú. Šumperk.  
Účel prodeje:   náprava majetkoprávních vztahů pozemek a stavba jiného 
vlastníka 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena 500,-Kč/m2 
- kupující uhradí nájemné tři roky zpětně za užívání pozemku bez právního 

důvodu 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením smlouvy a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 20.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

255/07 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 142/45 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 142/5 o výměře 418 m2        
v k.ú. Šumperk. 
Účel příslibu prodeje: zahrada u domu Šumperk, Terezínská 7 
Podmínky příslibu prodeje:  
- kupní cena:  pozemek 300,-Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  zálohu 

na kupní cenu ve výši 5.000,-Kč,  zbytek kupní ceny bude splácen v 
minimálních měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena nejpozději k datu 30.10.2009 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
do 3 měsíců ode dne oznámení o zaplacení 100% kupní ceny 
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- budoucí kupující provedou opravu stávajícího oplocení při ul. Terezínská do 
31.12.2007 s možností zápočtu nákladů na opravu oplocení oproti kupní ceně. 
Výše kompenzace nákladů za provedení opravy oplocení nebo postavení 
nového oplocení,  bude určena samostatně při sjednávání podmínek příslibu 
prodeje 

       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

256/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 555/21 a st.p.č. 1192/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 555/21 o výměře 130 m2 a st.p.č. 1192/2 o 
výměře 175 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel prodeje: zahrada u domu Šumperk, Bří. Čapků 9 
Podmínky prodeje:  
- kupní cena:  pozemek 300,-Kč/m2, celková kupní cena bude ponížena o 

5.000,-Kč, jako příspěvek na provedenou opravu oplocení p.p.č. 555/21 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující  uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy a správní poplatek za 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

257/07 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 plynové přípojky  přes p.p.č. 274/1 a p.p.č. 274/2  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 oprávnění z věcného břemene: 
V. M.,   bytem Lesnice  
J. Ch.,  Šumperk 
V. I.,  bytem Šumperk 
F. L.,  bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění 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“ 



RM6 

 
9 

 
 
- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  zálohu ve 

výši   800,--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 oprávnění z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

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

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

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

258/07 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 elektro přípojky  přes p.p.č. 227 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: 
A. K.,  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 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“,  

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  
jednorázovou částku ve výši  1 500,--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 splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- vlastní smlouva o věcném břemeni nebude realizována, jelikož strana 
oprávněná z věcného břemene  má s městem Šumperk uzavřenu smlouvu      
o pronájmu části p.p.č. 227 v k.ú. Šumperk na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, po ukončení stánkového prodeje dojde k odstranění stánku  
a elektro přípojky na náklady strany oprávněné, pozemek bude uveden do 
původního stavu 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na 
dobu neurčitou a bude platná po  dobu provozu stánkového prodeje 

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí  ukončení činnosti stánkového 
prodeje na majetkoprávní odbor 

       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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259/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1346/7 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1346/7 o výměře 
44 m2 v  k.ú. Šumperk  or. pozemek vymezený k domu Javoříčko 12, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny. 
 
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

260/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 555/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 555/9 o výměře 174 m2 
v  k.ú. Šumperk. Účel pronájmu – zahrádkářské využití + přístupy, vymezený 
prostor k domu Vančurova 30, Šumperk. 
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

261/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 555/20 a st.p.č. 
 1193/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemků parcela č. 555/20 a stavební 
parcela č. 1193/2 o výměře 195 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek          
k domu Bří. Čapků 11, Šumperk). Účel pronájmu – zelená plocha k rekreaci, 
přístupové plochy, prostor pod sušáky prádla. 
 
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

262/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1632/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1632/9 o výměře 
906 m2  v  k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Čsl. armády 60, Šumperk) 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, zelená plocha k rekreaci, přístupové 
a zpevněné plochy okolo domu.  
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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263/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1439/1 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1439/1 o výměře 
360 m2 v k.ú. Šumperk  or. vymezený pozemek u domu B. Václavka 7, Šumperk. 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, zelená plocha k rekreaci, přístupové 
plochy, prostor pod sušáky prádla.  
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

264/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1350/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  část pozemku parcela č. 1350/9 o výměře 
133 m2 v  k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Krapkova 8, Šumperk).  
Účel pronájmu –  zahrádkářské využití + přístupy. 
 
       Termín: 19.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

265/07 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1629/06 

doporučuje 
ZM zrušit usnesení ZM č. 1629/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl schválen p říslib 
prodeje pozemku parcela č. 1439/7 o výměře 592 m2 v k. ú. Šumperk včetně zídky 
spoluvlastníkům domu or. ozn. Šumperk, Revoluční 45, a to pro bezpředmětnost. 

 
Termín: 25.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

266/07 MJP – prodej pozemku p.č. 1439/7 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 2. 2006 do 11. 3. 2006 dle usnesení rady města č. 4405/06 ze 
dne 23. 2. 2006, schválit prodej pozemku parcela č. 1439/7 o výměře 592 m2 
v k.ú. Šumperk (zahrada u domu) včetně zídky, která tvoří hranici pozemku, za 
těchto podmínek: 
 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví zahrady a domu or. ozn. Revoluční  45 
- kupující:  

- manželé J. a N. H.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01, v podílu 1140/10000 
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- manželé M. a E. K. , bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1195/10000 
- manželé S. a E. K.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1479/10000 
- manželé I. a M. B., bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1170/10000 
- manželé M. a K. A. , bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1162/10000 
- paní D. A.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1135/10000 
- paní I. D., bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1462/10000 
- pan L. R.,  bytem Vikýřovice,  PSČ: 788 13, v podílu 1257/10000 
 

- kupní cena: 300,--Kč/m2, celkem 177 600,--Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí společně 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: 25.1.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

267/07 MJP – prodej části st.p.č. 1222/4 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 128/06 ze 
dne 23. 11. 2006 schválit prodej části pozemku 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, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: uvedení do souladu vlastníka stavby a pozemku pod touto 

stavbou 
- kupující: manželé A. a A. H.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01   
- kupní cena: 400,--Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující 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: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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268/07 MJP – výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje 
ZM schválit  výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou, jmenovitě pozemky ve 
zjednodušené evidenci původu grafického přídělu parcela č. 679/4 o výměře   
1200 m2 a parcela č. 679/5 o výměře 1440 m2 v k. ú. Dolní Temenice od 
fyzických osob za maximální kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.  
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

269/07 MJP – výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje 
ZM schválit  výkup části pozemku v lokalitě za ul. Prievidzskou, ve zjednodušené 
evidenci původu grafického přídělu parcela č. 693 o výměře cca 11 000 m2 v k. ú. 
Dolní Temenice od fyzických osob za maximální kupní cenu ve výši 150 Kč/m2.  
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

270/07 MJP – změna nájemce bytu č. 11 v domě Prievidzská 29, Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.1.2007 nájem bytu č. 11, 1+k.k. v IV. NP domu č.p. 
2994 v Šumperku, ul. Prievidzská 29 se stávajícími nájemci manželi R. a R. G.,  
oba bytem Šumperk,  který užívají na základě nájemní smlouvy ze dne 4.2.2005 
uzavřené s pronajímateli: městem Šumperk a Bytovým družstvem Dolní 
Temenice, IČ 26798832, se sídlem Šumperk, Jílová 1, PSČ 787 01. 
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem 
Šumperk a Bytovým družstvem Dolní Temenice,  IČ 26798832, se sídlem 
Šumperk, Jílová 1, PSČ 787 01, jako pronajímateli na straně jedné a S. S., bytem 
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.2.2007. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

271/07 MJP – zrušení usnesení RM č. 5231/06 a 5232/06 

ruší 
usnesení RM č. 5231/06 a 5232/06 ze dne 5.10.2006 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

 Termín:  11.1.2007 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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272/07 MJP – výpůjčka nemovitostí v areálu Luže 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 1649/1 ost.pl., manip.pl. o výměře 
4.583 m2, budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 1765, pozemku 
st.p.č. 1765 zast.pl., budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4510 a 
pozemku st.p.č. 4510, vše v kat. území Šumperk, obec Šumperk  (or. 
nemovitosti v areálu Luže) za těchto podmínek: 
 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, 
- vypůjčitel: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti, 
- doba výpůjčky: od uzavření smlouvy do 31.12.2007, 
- služby spojené s užíváním vypůjčených nemovitostí, a to dodávky plynu, vody, 

teplé užitkové vody, vytápění, odvod odpadních vod, úklid společných prostor 
budovy, odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel 
zajišťovat sám 

- na náhradu nákladů spojených s dodávkou el. energie bude vypůjčitel 
poskytovat půjčiteli čtvrtletní zálohu ve výši 9.500,-Kč. Pokud dojde ke zvýšení 
el. energie jejím poskytovatelem, zvýší se uvedená záloha tomu odpovídajícím 
způsobem 

- telekomunikační poplatky spojené s užíváním tel. stanice půjčitele vypůjčitelem 
(zejm. hovorné, základní sazba, včetně příp. za pronájem telefonních přístrojů) 
bude vypůjčitel půjčiteli nahrazovat měsíčně neprodleně po předání 
vyúčtování, nejpozději do 7 dnů samostatnou platbou na účet půjčitele 

- náhrada za bezesmluvní užívání od 1.1.2007 do platnosti a účinnosti smlouvy 
(tj. náhrada za spotřebovanou el. energii, poskytnuté telekomunikační služby) 
bude uhrazena do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy 

- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 
náklady na malování, opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních a 
dveřních skel apod. v budově) i opravami nemovitostí 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 
užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce 

- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčené 
nemovitosti řádně vyklizené. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčtel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 800,-Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
 Termín:  31.3.2007 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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273/07 MJP – výpůjčka haly Lombard 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 
2524/1 v kat. území Šumperk (or. hala Lombard) za těchto podmínek: 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, 
- vypůjčitel: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti, 
- doba výpůjčky: od uzavření smlouvy do 31.12.2007, 
- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 

náklady na opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních a dveřních skel 
apod. v budově) i opravami nemovitosti 

- služby spojené s užíváním vypůjčené nemovitosti, a to dodávky el. energie, 
odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel zajišťovat sám 
vlastním nákladem i úsilím a svým jménem a půjčitel mu k tomu poskytne jen 
nutnou součinnost 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 
užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce. 

- Nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčenou 
nemovitost řádně vyklizenou. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčtel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 320,-Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
        Termín: 31.3.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

274/07 MJP – pojištění nemovitostí ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

schvaluje 
pojistit nemovitosti ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, které bude užívat město Šumperk 
na základě smluv o výpůjčce v roce 2007, proti všem rizikům (dle nabídky 
pojišťovny), a to: 
- část pozemku p.č. 1649/1 ost.pl., manip.pl. o výměře 4.583 m2, budovy bez 

č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 1765, pozemku st.p.č. 1765 zast.pl., 
budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4510 a pozemku st.p.č. 
4510, vše v kat. území Šumperk, obec Šumperk  (or. areál Luže) 

- budovu bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 2524/1 v kat. území 
Šumperk, obec Šumperk (or. hala Lombard). 

 
 Termín:  31.3.2007 
 Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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275/07 MJP – změna části usnesení RM 3426/05 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 v části: 
- výměry pozemku st.p.č. 2524/1 v kat. území Šumperk tak, že výměra pozemku 

činí 385 m2 
- výše nájemného z pozemku st.p.č. 2524/1 v kat.území Šumperk (or. pozemek 

pod halou Lombard) tak, že s účinností od 1.1.2007 se nájemného z pozemku 
zvyšuje o 10%, tj. na částku 60,5 Kč/m2/rok (tj. měsíčně 1.941,-Kč) + sazba 
DPH, a výše částky za dešťovou vodu se zvyšuje na částku 806,-Kč/měsíc + 
sazba DPH. 

         Termín: 31.3.2007 
         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

276/07 MJP – změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí knihovny 

doporučuje 
ZM zrušit usnesení ZM č. 1612/06 ze dne 20.4.2006 a usnesení ZM č. 1786/06 
ze dne 25.9.2006  z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín:  25.1.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

277/07 MJP – změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí knihovny 

doporučuje 
ZM schválit doplnění usnesení ZM č. 120/03 ze dne 23.1.2003 ve znění usnesení 
ZM č. 523/03 ze dne 6.11.2003 na konci o tato slova:  
„V případě kladného vyřízení žádosti převzít do vlastnictví Města Šumperk 
požadované nemovitosti smlouvou o bezúplatném převodu za podmínek: 
 
1. Nabyvatel   se   zaváže   o   nemovitosti   řádně pečovat a  užívat   je pouze v 
souladu s veřejným zájmem, tj. k provozování městské knihovny s regionální 
působností, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním 
účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 15 let.  
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel 
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající ceně nemovitostí v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým 
posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku. Bude-li 
takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti, tj. 5 344 504,55 
Kč, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této hodnotě. 
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván. 

 4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2  spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně  vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady.  

 



RM6 

 
17 

 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty dle odst. 1 (tj. nejméně 15 let) 
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a 
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.  
6. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty dle odst. 
1 (tj. nejméně 15 let)  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji 
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této 
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany sjednají 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.“  
 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

278/07 MJP – změna usnesení ZM č. 1497/05 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1497/05 ze dne 15.12.2005 v části termínu 
poskytnutí příspěvku tak, že termín poskytnutí příspěvku „v roce 2006“ se 
nahrazuje termínem „v roce 2007“. 
       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

279/07 MJP – bytová výstavba za ul. Prievidzskou, FORTEX-AGS, a.s. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20.12.2006 do 5.1.2007 dle usnesení rady města č. 193/06 ze dne 
7.12.2006 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. 
Po schválení změny zastavovací koncepce v ZM bude současně upravena změna 
doby určité, na kterou je smlouva o výpůjčce uzavřena, z termínu „do 31.12.2007“ 
na nový termín „do 31.12.2008“.  
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

280/07 MJP – bytová výstavba za ul. Prievidzskou, FORTEX-AGS, a.s. 

schvaluje 
po zúžení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 709/17 o 
výměře 10 881 m2 v kat. území Dolní Temenice, uzavřené dne 27.4.2004 mezi 
městem Šumperk jako půjčitelem a společností FORTEX-AGS, a.s. jako 
vypůjčitelem, předat do správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s. 
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pozemek p.č. 709/27 v kat. území Dolní Temenice (or. zeleň při bytových domech 
BD 1 a BD 2 při ul. Prievidzská č.p. 3077/23A a č.p. 3088/23B v Šumperku) a 
pozemky pod stavbou komunikace, parkovacích stání a chodníků na pozemcích 
p.č. 709/25 a p.č. 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. 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

281/07 MJP – bytová výstavba za ul. Prievidzskou, FORTEX-AGS, a.s. 

ruší 
usnesení RM č. 194/06 ze dne 7.12.2006 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

282/07 MJP – bytová výstavba za ul. Prievidzskou, FORTEX-AGS, a.s. 

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 minimálně 42 bytových jednotek ve skupinových domech a 
ostatní využitelnost území nahradit individuelní výstavbou řadových rodinných 
domů s celkovým počtem 23 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 
 

283/07 MJP – bytová výstavba za ul. Prievidzskou, FORTEX-AGS, a.s. 

doporučuje 
ZM v souvislosti se schválením změny zastavovací koncepce bytové zástavby 
FORTEX-AGS, a.s. lokality za ul. Prievidzskou v Šumperk na pozemku p.č. 
709/17 v kat. území Dolní Temenice schválit změnu usnesení ZM č. 460/03 ze 
dne 18.9.2003, ve znění pozdějších změn, ve věci schválení podmínek budoucího 
odprodeje příslušných částí p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice tak, že: 
- předmětem budoucího převodu nebudou pozemky pod garážemi, neboť dle 

změny zastavovací koncepce se s výstavbou garáží na pozemku p.č. 709/17 
v kat. území Dolní Temenice již nepočítá, 

- prodloužení termínu účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní z termínu „do 
31.12.2007“ na termín „do 31.12.2008“, 
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- kupní cena zastavěné plochy pod bytovými a řadovými domy, včetně 

přístupového a okapového chodníku kolem domu, bude činit 100,-Kč/m2 
vzhledem ke skutečnosti, že výstavba inženýrských sítí bude realizována bez 
státní dotace, 

- kupní cena pozemku tvořícího zahradu u řadového domu a prostor před 
řadovým domem (tj. prostor mezi řadovým domem a komunikací – vstupní 
chodník, parkovací plocha) bude činit 300,-Kč/m2, 

- vystavěné protierozní opatření (odvodňovací příkop) nebude změnou koncepce 
dotčeno. Pruh 3 m od hranice pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní 
Temenice, kde se nachází odvodňovací příkop, nebude stavbou řadových 
domů dotčen a bude ponechán v majetku města Šumperk, 

- přeložku dešťové kanalizace v místě výstavby řadových domů provede 
FORTEX-AGS na vlastní náklady. 

- zrušit v usnesení ZM č. 460/03 slova „všechny ostatní plochy, které budou  
převáděny jako součást staveb budoucímu investorovi nebo vlastníkovi staveb 
a nezůstanou vlastnictvím Města, bude činit 40,- Kč/m2 (zelené plochy u domů, 
parkoviště apod.)“. 

        Termín: 25.1.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

284/07 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 312/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  p.p.č. 312/1 o výměře 100 m2 v  k.ú. 
Šumperk.   
Účel pronájmu:   dočasné umístění  zařízení staveniště  
Podmínky pronájmu: 
- sazba nájemného – jednorázová úhrada  10.000,-Kč 
- nájemce uhradí za vyhotovení nájemní smlouvy 500,-Kč 
- nájemce předá pozemek ve stavu, jaký byl přede dnem zřízení staveniště, viz 

protokol o předání ze dne 16.5.2006 
- v případě poškození chodníku bude tento opraven nákladem nájemce 
 
       Termín: 20.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

285/07 MJP – zveřejnění prodeje podílu ze st.p.č. 1720/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat podíl ve výši 7520/10000 st.p.č. 1720/1 v k.ú. 
Šumperk.   
Účel prodeje:  náprava majetkoprávních vztahů pozemek a stavba jiného vlastníka  
Podmínky prodeje: 
- kupní cena: 105/Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
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- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
        Termín: 20.1.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

286/07 MJP – předkupní právo k podílu ze st.p.č. 1720/1 v k.ú. Šumperk 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele K.  bytem Šumperk,  zda uplatní dle § 
140 občanského zákoníku,  předkupní právo k podílu ve výši 7520/10000 st.p.č. 
1720/1 v k.ú. Šumperk, nebo zda svého předkupního práva dle § 140 občanského 
zákoníku  nevyužijí. 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

287/07 MJP – zařazení části komunikace na p.č. 1990/26 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zařazení  části komunikace  o výměře cca 970 m2 na p. p. č. 1990/26 v k. ú. 
Šumperk ve vlastnictví města Šumperk do správy Podniků města Šumperka, a.s., 
zastoupené Ing. Luďkem Šperlichem, se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ: 
787 01, a to ke dni 22.1.2007. 
       Termín: 22.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

288/07 MJP - změna Řádu veřejného pohřebiště 

schvaluje 
změnu čl. II odst. 2 Řádu veřejného pohřebiště, kterou se mění osoba označená 
jako provozovatel pohřebiště z: 
Miroslav Horníček, Třebovská 160, Mohelnice, IČO: 66951739 na: 
Ing. Jana Mikisková, Bohdíkovská 11A,  Šumperk, IČ: 48437859. 
 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

289/07 MJP – zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti se st.p.č. 733 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nemovitost se st.p.č. 733 v k.ú. Šumperk     
o velikosti 186 m2 na dobu určitou do 31.12.2009, za účelem: správní budova 
- hřbitov Šumperk. 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich  
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290/07 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 
2007 na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto: 
- granty a dotace na činnost    1 700 000,--Kč 
- vyjmenované akce a činnosti    1 950 000,--Kč 
- finanční rezerva           50 000,--Kč 
 

       Termín: 25.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

291/07 Propagační tiskovina „Šumperské procházky s Alíkem a rodinou“ 

schvaluje 
prodejní cenu propagační tiskoviny „Šumperské procházky s Alíkem a rodinou“ ve 
výši 30,--Kč. 
       Termín: 15.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

292/07 Zápis do I. ročníku základních škol v Šumperku 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2007/2008, který se uskuteční ve dnech 8.2.2007 a 9.2.2007. 
 

293/07 Plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly pro rok 2007  

bere na vědomí 
plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly pro rok 2007. 
      

294/07 Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská – zpracování projektové 
dokumentace 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 na akci „Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská“ se 
zpracovatelem projektové dokumentace firmou FORTEX-AGS, a.s. Předmětem 
dodatku je rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace o etapu č. 4 s celkovým finančním navýšením o 178 500,-Kč včetně 
DPH. 
       Termín: 1.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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295/07 Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště s umělým trávníkem        
III. generace 

schvaluje 
neposkytnout manželům Semerádovým, bytem Linhartova 8, Šumperk, žádnou 
náhradu škody jimi předběžně vyčíslenou na 940 000,-Kč, kterou požadují 
dopisem ze dne 25.10.2006 a dopisem advokátní kanceláře Jašek & Pospíchal 
z 11.12.2006, za údajné škody způsobené firmou STROG, s.r.o. , při hutnění 
podkladních vrstev u stavby – Modernizace povrchu škvárového hřiště na hřiště 
s umělým trávníkem III. generace. 
 
       Termín: 1.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

296/07 Informace o přijatých peticích za rok 2006 

bere na vědomí 
informaci o přijatých peticích v průběhu roku 2006 v souladu s opatřením č. 6/2006 
„Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“. 
 
        

297/07 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 

- poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon předsedů komisí RM měsíčně, a to od data 
1.1.2007. 
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 
1.1.2007. 
 
       Termín: 12.1.2007 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

298/07 Stanovení měsíční odměny uvolněných členů ZM 

bere na vědomí 
stanovení měsíční odměny uvolněných členů zastupitelstva města dle 
předloženého návrhu od 1.1.2007. 
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299/07 Veřejná zakázka na získání dodavatele odděleného sběru, svozu a využití 
komunálního odpadu skla a plastů v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise jako dodavatele odděleného sběru, 
svozu a využití komunálního odpadu skla a plastů v Šumperku, firmu SITA CZ, 
a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
  

300/07 Podmínky pro stanovení příplatku 

ruší 
usnesení RM č. 69/03 ze dne 3.4.2003 – „Podmínky pro stanovení p říplatku za 
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních 
a školských zařízení zřizovaných Městem Šumperk“ s účinností k 31.12.2006. 
 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

301/07 Podmínky pro stanovení příplatku 

schvaluje 
podmínky pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního 
příplatku ředitelům škol, střediska pro volný čas, městské knihovny a kina 
zřizovaných Městem Šumperk s účinností od 1.1.2007 včetně zapracování 
připomínky RM.  

      Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

302/07 Stanovení platů ředitelům  

schvaluje 
platy ředitelům mateřských škol, základních škol, DDM U radnice Šumperk, 
Městské knihovny Šumperk a Kina OKO s účinností od 1.1.2007.  
 
       Termín: 11.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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303/07 Počty zaměstnanců MěÚ Šumperk 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.2.2007   stav 205 zaměstnanců (+ 2 SOC) 
 
       Termín: 12.1.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

304/07 Počty zaměstnanců MěÚ Šumperk 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částky na 
navýšení objemu mzdových prostředků, sociálního a zdravotního pojištění 
v návaznosti na počty zaměstnanců MěÚ Šumperk dle shora přijatého usnesení 
RM č. 303/07. 
       Termín: 12.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

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

 


