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U S N E S E N Í  

z 9. schůze rady města ze dne 8.2.2007. 
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. 
 

318/07  MJP – nařízení č. 1/2007, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic  

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,      
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení č. 1/2007, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování závad ve 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

319/07 Opatření č. 2/2007, organizační řád Městského úřadu Šumperk 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. 2/2007, organizační řád 
Městského úřadu Šumperk s účinností od 9.2.2007, včetně příloh. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub  
 

320/07 Opatření č. 3/2007, o nakládání se smlouvami a objednávkami 

bere na vědomí 
opatření č. 3/2007, o nakládání se smlouvami a objednávkami, s účinností od 
9.2.2007. 
 

321/07 MJP – ukončení úschovy movitých věcí s Exekutorským úřadem Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o úschově, uzavřenou dne 18.5.2006 (dle usnesení RM 
č. 4719/06 ze dne 11.5.2006) mezi městem Šumperk jako schovatelem a 
Exekutorským úřadem Šumperk, soudním exekutorem JUDr. Jiřím Petruněm, se 
sídlem Hlavní třída 25, 787 01 Šumperk jako složitelem na movité věci 
v souvislosti s exekucí vyklizením bytu vedené pod sp. zn. 65 Ex 1611/05 
oprávněného:  Bytové družstvo GS 50,  Gen.  Svobody   329/50,  787 01 Šumperk  
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proti povinnému: Adolf  Kluka, Gen. Svobody 50, 787 01 Šumperk. Smlouva         
o úschově bude ukončena k datu předání věcí složiteli. 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
           

322/07 MJP – ukončení úschovy movitých věcí s Exekutorským úřadem Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o úschově, uzavřenou dne 3.7.2006 (dle usnesení RM 
č. 4719/06 ze dne 11.5.2006) mezi městem Šumperk jako schovatelem a 
Exekutorským úřadem Šumperk, soudním exekutorem JUDr. Jiřím Petruněm, se 
sídlem Hlavní třída 25, 787 01 Šumperk jako složitelem na movité věci 
v souvislosti s exekucí vyklizením bytu vedené pod sp. zn. 65 Ex 1610/05 
oprávněného: Bytové družstvo GS 50, Gen. Svobody 329/50, 787 01 Šumperk 
proti povinnému: Stanislav Bařinka, Gen.  Svobody 50, 787 01 Šumperk. Smlouva 
o úschově bude ukončena k datu předání věcí složiteli. 
 

Termín:  31.3.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

  

323/07 Vyúčtování investičních příspěvků VHZ Šumperk, a.s., obci Nový Malín         
a Cannibals baseball Šumperk 

bere na vědomí 
- vyúčtování investičního příspěvku VHZ Šumperk, a.s., poskytnutého v roce 

2006 
- vyúčtování investičního příspěvku obci Nový Malín poskytnutého v roce 2006 
- vyúčtování investičního příspěvku Cannibals baseball Šumperk poskytnutého 

v roce 2006 
 
 

324/07 Žádost základní školy, 8. května 63, Šumperk k použití investičního fondu 

schvaluje 
základní škole, 8. května 63, 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 do výše 80 tis. Kč na vybavení 
sociálních zařízení školy. 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
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325/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o., v působnosti valné hromady 
souhlasí, aby Divadlo Šumperk, s.r.o., IČ 258 75 906, se sídlem Šumperk, 
Komenského 3, PSČ 787 01 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa 
výkonného ředitele společnosti. Podmínky výběrového řízení: 

 
Předpoklady pro podání přihlášky: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání  
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled 
- občanská a morální bezúhonnost 
- manažerské a organizační schopnosti 
- znalost práce na PC 
- praxe v řídící funkci nejméně 3 roky  
- znalost cizího jazyka vítána 
 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) 
- jméno, příjmení, titul 
- datum a místo narození 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana) 
- telefonní spojení 
- datum a podpis 
 
K přihlášce doložte: 
- písemně zpracovanou koncepci další činnosti společnosti 
- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech  
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
- ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání 
- lustrační osvědčení   
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 zák. č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
 
Písemné přihlášky budou uchazeči zasílat na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk k rukám jednatele společnosti Mgr. Zdeňka Brože nejpozději do 
pátku 23.3.2007. Informace k výběrovému řízení na tel. 583 388 550 Mgr. Zdeněk 
Brož. 
Divadlo Šumperk, s.r.o., si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo 
neobsadit.  
           

           Termín:  23.3.2007 
Zodpovídá:  Mgr. Brož 
 
 
 
 
 

http://www.musumperk.cz
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326/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o. v působnosti valné hromady 
schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení místa výkonného 
ředitele společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. ve složení: 
 
členové výběrové komise: Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr 
Suchomel, Ing. Alena Šmotková, pí Stanislava Adoltová, MUDr.  Vít Rozehnal, 
Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Zdeněk Zerzáň, 2 odborníci          
z oboru 
 
náhradníci: PaedDr. Milan Polášek, Ing. Petr Bittner, Ing. Ivo Vykydal, Miroslav 
Mitrofan, Ing. Roman Macek,  Ing. Petr Kuba, RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D., 
Ing. Jiří Gonda, Ing. František Merta, 2 odborníci z oboru 
 
sekretář soutěže: Iva Nováková 

Termín:  23.3.2007 
Zodpovídá:  Mgr. Brož 

 

327/06 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 
pověřit advokáta Mgr. Michala Klusáka, adresa kanceláře: Šumperk, Kozinova 2, 
k právní pomoci městu Šumperk v souvislosti se změnami v obchodní společnosti 
Divadlo Šumperk, s.r.o. v souladu s rozhodnutími orgánů společnosti a platnými 
právními předpisy. 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 

328/06 MJP – převod nevyčerpaných finančních prostředků z vybraného nájemného 
roku 2006 (nemocnice Šumperk) do roku 2007  

schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši 1,611.630,-Kč z vybraného nájemného (dle 
nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005) ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Šumperk a Nemocnicí Šumperk, spol. s r.o.) za rok 2006, které nebyly 
vyčerpány v souladu s ust. čl. 4.4. písm. c) smlouvy, do roku 2007. 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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329/07 MJP – podnájem nebytových prostor v objektu 17. listopadu 3-5/č.p. 1247  

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 J. T. GAME, s.r.o., 
Jeremenkova 3, 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: 28.2.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

330/07 MJP – sleva nájmu z bytu nám. Míru  

schvaluje 
prominutí 50 % nájemného z bytu nám. Míru, Šumperk, P. a R. K., a to od 
1.11.2006 do doby ukončení stavebních prací v objektu nám. Míru, tj. do 
31.5.2007. 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

331/07 MJP – pronájem objektu – správní budova hřbitova 

schvaluje 
pronájem nemovitosti se st.p.č. 733 v k.ú. Šumperk o velikosti 186 m2 na dobu 
určitou do 31.12.2009, za cenu 12.000,-Kč/rok, za účelem – správní budova – 
hřbitov Šumperk.  
Nájemce: Ing. Jana Mikisková, Bohdíkovská 11A, Šumperk, IČ: 48437859 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

332/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
 
a) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 1/2006 
- paní L. Š.   na byt č. 7 v Šumperku na ulici Banskobystrická  o velikosti 1+1 

obytných  místností    
Podmínky: NS na dobu  neurčitou , smluvní nájemné dle usnesení RM            
č. 5030/06 ze dne 31.8.2006    

   



RM9 

 
6 

 
b) přechod nájmu bytu 
- pan P. J.  na byt č. 9 v Šumperku na ulici Lidická  o velikosti 1+1 obytných   

místností        
     Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné v souladu se zák. č. 107/2006  Sb. 
                                      
- slečna M. R.,  na byt č. 10 v Šumperku na ulici Lidická o velikosti 1+1 obytných   

místností        
     Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. 

                                      
 c)  z rodinných důvodů 
- K. B. a P. B.   na byt č. 4 v Šumperku na ulici Zahradní o velikosti 1+2 obytných   

místností        
Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová                                    

 

333/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu: 
- č. 23 v Šumperku na ulici Zahradní – nájemce pan M. Š., bytem Šumperk, 

Zahradní  pro p. J. K., trvale  hlášen Šumperk, nám. Míru  a pí S. S.   + 1 dítě, 
bytem Velké Losiny  na dobu od 1.2.2007 do 30.11.2007  

 
- č. 11 v Šumperku na ulici Jeremenkově  – nájemce pan Š. Š. , bytem Šumperk, 

Jeremenkova, pro pí B. P.,  trvale bytem Šumperk, Banskobystrická, na dobu  
od 1. 2. 2007 do   30. 6. 2007 

 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

334/07 MJP – prodej p.p.č. 311/1 a p.p.č. 311/2 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.1.2007-2.2.2007 dle usnesení rady města 253/07 ze dne 
11.1.2007, schválit   prodej p.p.č. 311/1 o výměře 456m2  a p.p.č. 311/2 o výměře 
343 m2 v k.ú. Horní Temenice,  za těchto podmínek: 
- kupující:  M. D.,  bytem Šumperk 
- 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 
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- 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: 8.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

335/07 MJP – prodej st.p.č. 6124 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.1.2007-2.2.2007 dle usnesení rady města 254/07 ze dne 
11.1.2007, schválit   prodej st.p.č. 6124 o výměře 22m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- kupující:  F. a L. J.,  bytem Šumperk 
- kupní cena 500,-Kč/m2 
- kupující uhradí nájemné tři roky zpětně za užívání pozemku bez právního 

důvodu 
- 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: 8.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

336/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 229/1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 229/1  o výměře 906 m2 v k.ú.Horní 
Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena 350,-Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku za vyhotovení kupní smlouvy a správního poplatku 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 15.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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337/07 MJP – prodej p.p.č. 555/21 a st.p.č. 1192/2 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.1.2007-2.2.2007 dle usnesení rady města 256/07 ze dne 
11.1.2007, schválit   prodej p.p.č. 555/21 o výměře 130 m2  a st.p.č. 1192/5 o 
výměře 175 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  K. V.,  bytem Zábřeh, L. T.,  R. a M. P. , všichni bytem Šumperk,   M. 

T.,  bytem Šumperk, V. Z.,  bytem Bohdíkov, ARBEST, s.r.o., se sídlem 
Šumperk, Blanická 10, každý z kupujících v podílu 1/6 

- kupní cena 300,-Kč/m2, celková kupní cena bude ponížena o 5.000,-Kč, jako 
příspěvek na provedenou opravu oplocení p.p.č. 555/21 v k.ú. Šumperk 

- 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: 8.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

338/07 MJP – pronájem části p.p.č. 312/1 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.1.2007-2.2.2007 dle usnesení rady města 284/07 ze dne 
11.1.2007,   pronájem části  p.p.č. 310/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- nájemce HF pro spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 22, Šumperk 
- účel pronájmu: dočasné umístění zařízení staveniště 
- sazba nájemného – jednorázová úhrada  10.000,-Kč 
- doba určitá nájmu od 1.1.2007 do 31.5.2007 
- 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: 28.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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339/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1582/9, p.p.č. 1581/2   
a další 

schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy zemního 
optického kabelu  přes  p.p.č.  1582/9, p.p.č. 1581/2, p.p.č 1845/72, p.p.č. 
494/13 a p.p.č. 11/12 vše v k.ú. Šumperk 
povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, zastoupené starostou, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 
00303461 oprávněný z věcného břemene:  
RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem: U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, 
PSČ 130 00, IČ:  26705036, zastoupené  na základě plné moci společností  
SUPTel a.s.,  IČ: 252 29 397,     se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň, PSČ 312 16 
Podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy 

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

- skutečná částka za věcné břemeno  je na základě  zaměření trasy dle 
geometrického plánu č. 5145-60/2003 a č. 5146-60/2003 vyčíslena na částku 
23 179,--Kč, a to  podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, oprávněným 
z věcného břemene nebyla uhrazena finanční záloha za  úhradu předmětu 
věcného  břemene, jelikož nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene, částka bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu 
smlouvy o zřízení věcného břemene před podáním návrhu  na vklad do KN 

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

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí ve výši 500,--Kč 

 
Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

340/07 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1948/4 

schvaluje 
záměr města zveřejnit příslib prodeje p.p.č. 1948/4 o výměře 372 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: zahrada u domu  
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši 30% , tj. záloha na kupní cenu ve výši 33.480,--Kč, II. záloha na 
kupní cenu  ve výši 30% bude uhrazena do 30.9.2007 a  III. záloha na kupní 
cenu ve výši 40% bude uhrazena nejpozději do 30.3.2008 

- pozemek bude prodán jako celek v podílu dle společné dohody budoucích 
kupujících, pokud nedojde k dohodě, bude způsob prodeje určen vlastníkem 
pozemku 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny 
 

Termín: 28.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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341/07 MJP – příslib prodeje pozemku p.č. 1239/27, budovy na st.p.č. 1801 včetně 
pozemku st.p.č. 1801 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje p.p.č. 1239/27, 
objektu na st.p.č. 1801, včetně budovy na st.p.č. 1801 v k.ú. Šumperk, vyzvat 
žadatele, kteří podají nejpozději k datu 10.2.2007 žádost na odkoupení nebo 
příslib prodeje shora uvedených nemovitostí , aby se zúčastnili tzv.  „ uzavřené 
dražby“, kde bude rozhodovat nejvyšší nabídka kupní ceny za 1m2, p řičemž 
vyvolávací kupní cena je 800,-Kč/m2 se závazkem dodržení podmínek daných 
usnesením RM č. 227/06, kterým byl předmět příslibu prodeje zveřejněn. 
Současně jmenuje členy komise v pořadí: tajemník PaedDr. Holub, 2. 
místostarosta Ing. Petr Suchomel,   vedoucí majetkoprávního odboru  Ing. Hana 
Répalová,  vedoucí finančního odboru Ing. Milena Peluhová a referent MJP 
odboru jako  zapisovatel Dagmar Vernerová. 
Den tzv. „ uzavřené dražby“ si komise určí sama a písemně termín sdělí 
žadatelům. 

Termín: 22.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

342/07 MJP – sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
příjezdu a vstupu k nemovitosti – objektu na st.p.č. 1399 a p.p.č. 1239/30 

schvaluje 
sjednat na části p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk věcné břemeno vjezdu a přístupu  
k nemovitosti – objektu na st.p.č. 1399 a p.p.č. 1239/30 v k.ú. Šumperk,. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, oprávněným z věcného 
břemene  vlastník nemovitostí -  objektu na st.p.č. 1399 a p.p.č. 1239/30 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- budoucí věcné břemeno se zřizuje úplatné, povinný z věcného břemene uhradí 

při podpisu  jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu nezbytně nutného vjezdu, tj.  

v šíři 3 m a délce cca 15 m 
- povolení sjezdu na komunikaci  podléhá schválení správního orgánu, za 

dodržení podmínek stanovených správcem komunikace a veřejného chodníku   
- vjezd bude upraven výhradně nákladem oprávněného 
- úpravy vjezdu lze započít po odsouhlasení úpravy povinným z věcného 

břemene a po vzájemném odsouhlasení budoucího vlastníka p.p.č. 1239/27    
v k.ú. Šumperk  

- smlouva o zřízení věcného břemene vjezdu a přístupu k nemovitosti -  objektu 
na st.p.č. 1399 a p.p.č. 1239/30 v k.ú. Šumperk, jako právo věcné se zápisem  
v katastru nemovitostí, bude sjednána  do 6ti měsíců  po pravomocném 
stavební povolení  na výstavbu polyfunkčního domu na p.p.č. 1239/27 v k.ú. 
Šumperk, pokud se smluvní strany nedohodnou jiném způsobu  řešení vjezdu  

- povinný z věcného břemene uhradí paušální poplatek ve výši 500,--Kč za 
vyhotovení smlouvy  

 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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343/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1462/18  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku parcela č. 1462/18 o výměře 
22 m2 v  k.ú. Šumperk (or. pozemek vymezený k domu Banskobystrická 43, 
Šumperk). Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 19.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

344/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1296/7  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1296/7 o výměře 
357 m2 a část pozemku stavební parcela č. 755/4 o výměře 136 m2, vše v  k.ú. 
Šumperk (or. vymezený prostor k domu Jesenická 25, 25 A, Šumperk). Účel 
pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny, zázemí k domu 
určené k rekreaci, přístupy k domu, prostor pod sušáky prádla. 
 
       Termín: 19.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

345/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 2084/2  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část  pozemku stavební parcela č. 2084/2    
o výměře 55 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený pozemek k domu Lidická 21, 
Šumperk). Účel pronájmu – pozemek pod stavbami. 
 
       Termín: 19.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
       

346/07 MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2958/65 v domě nám. Jana Zajíce  
v Šumperku s paní G. Š., bytem Šumperk,  a to s účinností od 1.4.2007. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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347/07 MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/65 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s paní Gabrielou Škardovou, 
bytem Šumperk,  a to s účinností od 1.4.2007 za stejných podmínek za jakých 
byla smlouva o budoucí smlouvě kupní na předmětný byt uzavřena s panem M. 
Š.,  posl. bytem Šumperk, Nám. Jana Zajíce.   
 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

348/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 14/4, 14/5 a další 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního kabelového vedení NN přes p.p.č.: 14/4, 14/5, 25/1, 25/2, 25/3, 2035/3, 
2053/4, 2211 a 2353 vše 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 
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  30 030,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 693/04 ze dne 
18.3.2004, a to na základě GP č. 5172-368/2006 a  bude uhrazena do 30ti dnů 
ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni před podáním návrhu na vklad do 
KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží 5 x vyhotovení GP č. 5172-368/2006, 
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 
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349/07 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace v rámci 
realizace splaškové kanalizace Šumperk-Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka majetkoprávně vypořádat pozemky p.č. 932 a 
p.č. st. 5/1, oba v k.ú. Dolní Temenice, a to formou směnné smlouvy tak, že  

 
z vlastnictví Města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,               
IČ 00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem bude převedena 
část pozemku p.č. 932 v k.ú. Dolní Temenice do společného jmění manželů J. a 
M. Ž.,  oba bytem 787 01 Šumperk 
 
a ze společného jmění manželů J. a M. Ž., oba bytem 787 01 Šumperk, bude 
převedena část pozemku p.č. st. 5/1 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví Města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 1,   787 93 Šumperk, IČ: 00303461. 
 
Účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace, bez 
finančního vypořádání vzhledem k účelu. 
Přesná výměra částí převáděných pozemků bude stanovena geometrickým 
plánem pro zaměření skutečného stavu. 
Podmínky: 
- nová hranice komunikace (komunikace umístěná na pozemku p.č. 932) bude 

vést po stávající linii oplocení, kdy původní oplocení nebylo realizováno na 
hranicích předmětných pozemků, ale bylo umístěno uvnitř pozemku p.č. 5/1 
k.ú. Dolní Temenice  

- novou hranici bude tvořit opěrná zeď komunikace  
- opěrná zeď bude ve vlastnictví manželů Ž.  
- znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí uhradí Město Šumperk 
 

       Termín: 20.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

350/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1784 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat p.p.č. 1784 o výměře 1112 m2 v k.ú. 
Nový Malín za podmínek:  
- kupní cena 50,-Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a zápisem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 28.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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351/07 MJP – realizace příslibu odkoupení části pozemku st.p.č. 503/1 

doporučuje ZM 
na základě usnesení ZM č. 70/02 ze dne 12. 12. 2002, kterým byl schválen  příslib 
odkoupení části pozemku st. p. č. 503/1 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Šumperk, 
schválit realizaci odkoupení pozemku p. č. 2228/10 o výměře 12 m2 v k. ú. 
Šumperk, který byl geometrickým plánem zak.č. 4990-591/2005 ze dne 27. 9. 
2005 oddělen z pozemku st. p. č. 503/1 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání ul. Havlíčkova 
- prodávající: ROTAS, s.r.o, se sídlem Praha, Antala Staška 1292, PSČ:   

140 00,  IČ: 25747002  
- kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena:  240 Kč/m2, tj. 2 880 Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 8. 3. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

352/07 MJP – realizace příslibu prodeje části pozemku p.č. 2253 

doporučuje ZM 
na základě usnesení ZM č. 180/03 ze dne 6. 3. 2003, kterým byl schválen příslib 
odprodeje části pozemku p. č. 2253 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Šumperk, schválit 
realizaci prodeje části pozemku p. č. 2253/5 o výměře cca 12 m2 v k. ú. 
Šumperk, který byl geometrickým plánem zak.č. 4990-591/2005 ze dne 27. 9. 
2005 oddělen z pozemku p. č. 2253 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání ul. Havlíčkova při objektu restaurace 

Koruna 
- prodávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,            

PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
- kupující: ROTAS s.r.o, se sídlem Praha, Antala Staška 1292, PSČ: 140 00, 

IČ: 25747002 
- kupní cena:  2880 Kč 
- město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela     

č. 2253/5 uhradí město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující  
 
Termín: 8. 3. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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353/07 MJP – změna usnesení ZM -  změna podmínek příslibu prodeje pozemků 
v lokalitě u PZ II. společnosti NIMIRU, spol. s r.o. 

doporučuje ZM 
změnu usnesení ZM č. 1628/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl budoucí kupující 
společnosti NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, 
schválen příslib prodeje pozemků p. č. 1067/29 o výměře 5 948 m2, p. č. 1093/2   
o výměře 1 368 m2 a p. č. 1015/2 o výměře 118 m2, vše v k. ú. Šumperk za 
účelem realizace výstavby obchodního centra. Změna usnesení spočívá ve 
vypuštění podmínky, že nebude-li výstavba zahájena do 6 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení, sjednává si budoucí prodávající právo 
jednostranného odstoupení od smlouvy s tím, že budoucímu kupujícímu bude 
vrácena složená záloha na budoucí kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení 
písemného odstoupení bez jakýchkoliv dalších nároků, a to z důvodu 
bezpředmětnosti. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 

 
Termín: 8. 3. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

354/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

neschvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy STL plynovovodu a plynových přípojek přes p.p.č. 9/3, 
9/25, 11/9, 11/10 , 11/12  a 231 vše 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: 
Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1938, 1939, 1940, Šumperk                
J. z Poděbrad 23, 25, 27, zastoupené předsedou panem Antonínem Šímou, 
z důvodu uvedených ve vyjádření PMŠ, a.s., a to: 
- objekty jsou napojeny na nejmodernější kotelnu v Šumperku-kotelna K9          

J. z Poděbrad 
- kotelna, včetně moderních předizolovaných teplovodů byla rekonstruována 

v roce 2005-2006 nákladem 30 mil. Kč 
- odpojením objektu od kotelny se znehodnotí výše uvedená investice 
- záměr je v rozporu s přijatou energetickou koncepcí města 
- záměr není v souladu s programem města na zlepšování kvality ovzduší 

 
Termín: 8.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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355/07 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
dohodou ukončit smlouvu o výpůjčce obrazu s názvem „Pohled na Šumperk“ od 
autora Carla Thöndla, který je u půjčitele evidován pod číslem H 16470, uzavřené 
dne 22.7.1999 mezi půjčitelem: Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková 
organizace, IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, a vypůjčitelem: 
městem Šumperk, č. Obch 56/99. Smlouva o výpůjčce bude ukončena k datu 
účinnosti nové smlouvy o výpůjčce na předmětný objekt. 

 
Termín:  31.3.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

356/07 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu 
smlouvy, který je přílohou materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,                

IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, 
- vypůjčitel: město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  
- předmět a účel výpůjčky: 

Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za účelem 
umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu 
v Šumperku,  nám. Míru 1 
Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875 za účelem umístění na betonovém 
podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2007 
 

Termín:  31.3.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

357/07 MJP – smlouva o výpůjčce skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 
na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 
paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že 
se jedná o předmět zapůjčený městem Šumperk. 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2007, 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem 
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- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 
odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně        
a včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení     
§ 659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 
dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

- vypůjčitel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčené věci 
smluvní pokutu a to ve výši ceny předmětu výpůjčky v době její ztráty či zničení 
dle znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele 
na náhradu škody. 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel není oprávněn publikovat bez předchozího souhlasu půjčitele 
fotografie vypůjčené věci. Za každé jednotlivé porušení této povinnosti se 
přejímající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. 

- Vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky. 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění. 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 
Termín:  31.3.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

358/07 MJP – smlouva o výpůjčce movitých věcí 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí tvořících vybavení galerie, 
přednáškového sálu a informačního centra v budově užívané Vlastivědným 
muzeem v Šumperku, příspěvková organizace při ul. Hlavní třída 22, Šumperk dle 
inventurního soupisu evidovaného majetku, který je přílohou materiálu, za těchto 
podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ: 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: vybavení galerie, přednáškového sálu a informačního centra 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let od uzavření smlouvy 
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí a rovněž 

odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně       
a včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení     
§ 659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 
dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

- vypůjčitel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčené věci 
smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu výpůjčky. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody. 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 
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- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 

je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky. 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění. 

- vypůjčitel bude hradit ze svých finančních prostředků opravy předmětu 
výpůjčky s náklady ve výši do 2.000,--Kč včetně DPH v jednotlivých případech 
nebo technická zhodnocení předmětu výpůjčky.  

- půjčitel se zaváže po uplynutí doby 5 let od uzavření smlouvy prodat vypůjčiteli 
v případě jeho žádosti movité věci dle předmětu výpůjčky, které nejsou pevně 
spojeny s nemovitostí, za 20% pořizovací ceny. 

 
Termín:  31.3.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

359/07 MJP – zveřejnění záměru města darovat pozemky pod stavbou heliportu při 
ul. Zábřežské 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperk darovat pozemky v souladu s územním 
plánem, a to p.č. 566/7 ost.pl. o výměře 60 m2, p.č. 566/9 ost.pl. o výměře 379 m2  
a p.č. 566/10 ost.pl. o výměře 2643 m2, vše v katastrálním území Šumperk, obec 
Šumperk dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zakázka č. 5166-
907/2006 ze dne 3.11.2006 pro zaměření skutečného stavu (or. pozemky pod 
stavbou heliportu při ul. Zábřežská). 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

360/07 MJP – zřízení věcného práva – vjezd k vodojemu 

schvaluje 
zřídit přes p.p.č. 1873, p.p.č. 1874, p.p.č 1856/3 a p.p.č 1858/3 vše v k.ú. 
Šumperk, pozemky ve vlastnictví města Šumperk, věcné břemeno chůze a jízdy k 
nemovitostem  – objektu na st.p.č. 5600 a objektu na st.p.č. 3252 v k.ú. Šumperk, 
objekty ve vlastnictví VHZ Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6. Povinným  
z věcného břemene je město Šumperk, oprávněným z věcného břemene  vlastník 
nemovitostí -  objektu na st.p.č. 5600 a objektu na st.p.č. 3252 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné, povinný z věcného břemene uhradí při 

podpisu  jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč 
- rozsah věcného  břemeno je dán  geometrickým plánem zak.č. 5066-31/2006 
- vjezd bude udržován výhradně nákladem povinného z věcného břemene 
- povinný z věcného břemene uhradí paušální poplatek ve výši 500,-Kč za 

vyhotovení smlouvy  
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- smlouva bude uzavřena po zápisu souhlasného prohlášení duplicitního 
vlastnictví stavby vodojemu na st.p.č. 3252 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

361/07 MJP – řešení duplicitního vlastnictví stavby vodojemu 

doporučuje ZM 
schválit uzavření souhlasného prohlášení v souladu s § 36 odst. 5 písm.a) a odst. 
6 vyhl.č. 190/1996 Sb. mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. míru 1,  
IČ 00303461 a VHZ a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, IČ 47674954, ohledně 
duplicitního vlastnictví stavby vodojemu situovaného  na pozemku st.p.č. 3252      
v k.ú. Šumperk, kterým město Šumperk uznává VHZ a.s. vlastnické právo             
k předmětné nemovitosti. 

Termín: 8.3.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

362/07 MJP – předání dešťové kanalizace a komunikace do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva k dílu dešťové kanalizace - zkolaudované na  
základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného Okresním úřadem 
Šumperk, referátem životního prostředí č.j.Voda 644/R-91/2002-Pu-231/2 ze dne 
27.3.2002 a komunikace vybudované na  pozemku p.č. 701/26 v k.ú. Horní 
Temenice, na základě stavebního povolení vydaného Městským úřadem 
Šumperk, odborem životního prostředí, zemědělství a energetiky dne 22.1.2001, 
č.j. ŽP-104/2001,  v lokalitě ul. Francouzská v Šumperku, předat tuto dešťovou 
kanalizaci a komunikaci  do správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se 
sídlem ul. Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČ: 651 38 163. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

363/07 MJP – předání dešťové kanalizace a komunikace do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
po převzetí od společnosti FORTEX-AGS, a.s. předat do správy  společnosti 
Podniky města Šumperka, a.s. dílo dešťové kanalizace v lokalitě ul. Prievidzská v 
Šumperku, jejíž bezúplatné převzetí od společnosti  FORTEX-AGS, a.s. schválilo 
zastupitelstvo města usnesením č. 1702/06 ze dne 15.6.2006. Kolaudační 
rozhodnutí vydal MěÚ Šumperk – odbor životního prostředí, č.j. ŽPR-2687/R-
204/2005-Ing.Já, ze dne 30. 11. 2005, právní moc nabylo dne 1.12.2005. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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364/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
269/1 a další 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy splaškové kanalizace – stavba  „Horní Pomoraví II – 
podprojekt 2B Šumperk – kanalizace“ 
přes p.p.č.: 269/1, 276/8, 276/9, 481/6, 539/14, 539/37, 539/38, 539/40, 540/1, 
570/10, 1435, 2039/2, 2061/1, 2074, 2075/3, 2080/2, 2133/1, 2136, 2137, 2169/1, 
2169/2, 2263, 2280, 2281, 2282, 2283, 2286, 2289, 2290, 1257/60, 1257/88, 
1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/9, 1346/10, 1346/13, 1346/3, 1346/11, 
1346/17, 1969/2, 1969/5, 1969/6, 1969/7, 1991/8, 2063, 2076/3, 2095/3 a 2111/1 
vše v k.ú.Šumperk 
přes p.p.č. 126 v k.ú. Horní Temenice 
přes p.p.č.: 61/1, 61/4, 61/12, 61/14, 108/1, 108/4, 108/6, 108/8, 108/9, 108/10, 
108/14, 108/15, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/23, 209/2, 749/2, 867/3, 
879/3, 921/1 a 927 vše v k.ú. Dolní Temenice 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Vodohospodářské zařízení  Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk,          
PSČ 787 01, IČ: 47674954 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s. ze dne 

22.1.2007, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky odboru RÚI ze dne 
1.2.2007, které byly vydány na základě zápisu ze dne 2.11.2006, jmenované 
materiály budou nedílnou  součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, podmínky uvedené ve vyjádření RÚI budou zapracovány 
v textu smlouvy 

- budoucí oprávněný z věcného břemene vyhotoví smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene na vlastní náklady s ohledem na účel 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  vedené 
pod komunikacemi a stavbami chodníků finanční částku 500,--Kč, a to 
v souladu s usnesením  RM  č. 4437/06  ze dne 23.2.2006  

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření, které bude v grafické podobě 
předáno bezplatně městu Šumperk  

- budoucí oprávněný z věcného břemene nebude hradit finanční částku za 
věcné břemene v pozemcích mimo chodníky a komunikace. 

 
Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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365/07 MJP – stanovení sazeb nájemného z pronájmu pozemků pro rok 2007 

schvaluje 
sazby nájemného z pozemků a reklamních ploch pro rok 2007 takto :   
A. Sazby nájemného z pozemků 
a) za užívání pozemků k podnikatelským účelům               
I. zóna                                                                                           550,-Kč/m2/rok  
II. zóna                                                           275,-Kč/m2/rok 
III. zóna                                                                                          110,-Kč/m2/rok 
IV.zóna                                                                                            55,-Kč/m2/rok 

 
b) za užívání pozemků k zahrádkářským účelům             
zahrádkářské kolonie                                                                1,-Kč/m2/rok                                       
zahrádky ind. pronajaté                                                                      2,-Kč/m2/rok                                      

 
c) plochy u domu                                                                    
oplocené zahrady                                                                              2,-Kč/m2/rok                                         
oplocené zahrady užívané jako vymezený prostor 
(sušáky, vstupy do domu, klepače)                                                   1,-Kč/m2/rok 
volná zelená plocha u domu – neoplocená                                       1,-Kč/ k celku/rok        

 
d) za užívání pozemků pod stavbami v zahrádkářských koloniích    5,-Kč/m2/rok                                   

                               
                                                                         

e) pozemky pod garážemi                                                              20,-Kč/m2/rok 
    + 50,-Kč –  roční poplatek z přístupových ploch    
 
 
f)  nájemné z pozemků města pod ostatními stavbami ve vlastnictví cizích subjektů 
zóna I., II., III.                                                                                       5,-Kč/m2/rok                                                
zóna IV                                                                                                 3,-Kč/m2/ rok 
 
 
g)  cena pronájmu pod obytnými domy                                   
pod obytnými domy                                                                              3,-Kč/m2/rok               
pod obytnými domy v podílovém vlastnictví                                    1,-Kč/ k celku/rok      

 
B. Sazby nájemného z pronájmu ploch za účelem umístění reklamy nebo inzertní 
skříňky 
a) při výměře plochy reklamy a inz. skříněk 
do 1,5 m2 včetně               1.000,-Kč/m2/rok 
b) při výměře plochy reklamy a inz. skříněk 
nad 1,5 m2                                                                                          2.000,-Kč/m2/rok      
 

Termín: 8.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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366/07 MJP – zveřejnění pronájmu – veřejná zeleň 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.č. 2227/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 
80 m2 na dobu určitou od 1.6.2007 do 30.9.2007, za účelem provozování ovoce a 
zeleniny. 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

367/07 MJP – předzahrádky  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 
30 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní zahrádky před provozovnou – pizzerie 
Istria. 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

368/07 Kontrola usnesení – plnění 

schvaluje 
3810/05, 4238/05, 4315/06, 4392/06, 4395/06, 4451/06, 4466/06, 4478/06, 
4564/06, 4565/06, 4566/06, 4567/06, 4568/06, 4569/06, 4584/06, 4720/06,  
4727/06, 4776/06, 4778/06, 4874/06, 4881/06, 4884/06, 4928/06, 4949/06, 
4989/06, 5032/06, 5105/06, 5139/06, 5152/06, 5161/06, 5183/06, 5184/06, 
5195/06, 5196/06, 5200/06, 5206/06, 5217/06, 5223/06, 5225/06, 5280/06, 
5281/06, 5282/06, 5284/06, 5285/06, 10/06, 13/06, 14/06, 15/06, 23/06, 24/06, 
25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 32/06, 33/06, 34/06, 36/06, 65/06, 66/06, 70/06, 79/06, 
83/06, 84/06, 85/06, 88/06, 93/06, 98/06, 101/06, 102/06, 104/06, 106/06, 108/06, 
132/06, 139/06, 152/06, 153/06, 154/06, 155/06, 156/06, 157/06, 158/06, 159/06, 
160/06, 161/06, 162/06, 164/06, 165/06, 166/06, 167/06, 168/06, 172/06, 173/06, 
174/06, 175/06, 176/05, 177/06, 179/06, 180/06, 181/06, 182/06, 183/06, 186/06, 
187/06, 190/06, 193/06, 194/06, 195/06, 196/06, 197/06, 198/06, 199/06, 200/06, 
201/06, 202/06, 203/06, 204/06, 205/06, 206/06, 207/06, 208/06, 209/06, 211/06, 
212/06, 213/06, 214/06, 216/06, 217/06, 220/06, 221/06, 222/06, 223/06, 224/06, 
225/06, 226/06, 227/06, 228/06, 230/06, 232/06, 238/06, 239/06, 240/06,  236/03, 
3546/05, 5011/06, 5274/06 
 

369/07 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5678/02 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
5989/02 do 30.6.2007, Z: Mgr.  Brož 
6044/02 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
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799/03 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
1025/03, bod 7 do 31.12.2007, Z: Mgr. Brož 
1341/03 do 31.7.2007, Ing. Répalová 
1831/04 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová, Ing. Suchý 
1959/04 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
2747/04 do 31.12.2007, Z: Ing. Suchý 
3051/05 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
3205/05 do 22.2.2007, Z: Ing. Suchý 
3607/05 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
3898/05 do 30.6.2007, Z: Mgr. Brož 
3899/05 do 30.6.2007, Z: Mgr. Brož 
4066/05 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
4313/06 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
4425/05 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
4549/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Suchý 
4581/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
4750/06 do 31.1.2008, Z: Ing. Suchý 
4796/06 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
4800/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
4801/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
4895/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
4896/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
4900/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
4903/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
5074/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Répalová 
5106/06 do 30.4.2007, Z: Ing. Peluhová 
5143/06 do 22.2.2007, Z: PaedDr. Holub 
5160/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
5283/06 do 22.2.2007, Z: Ing. Vitásková 
18/06 do 28.2.2007, Z: Mgr. Brož 
191/06 do 22.2.2007, Z: Ing. Šperlich 
229/06 do 31.3.2007, Z: Ing. Répalová 
235/06 do 15.2.2007, Z: Ing. Suchý 
236/06 do 28.2.2007, Z: Ing. Suchý 
237/06 do 28.2.2007, Z: Ing. Suchý 
 
 

370/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 2401/04 

ruší 
usnesení RM č. 2401/04 k parkovišti ve vnitrobloku při ul. Komenského Šumperk. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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371/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4336/06 

ruší 
usnesení RM č. 4336/06 k dotaci z programu Obnovy staveb drobné architektury. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

372/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4889/06 

ruší 
usnesení RM č. 4889/06 ke změně budoucích kupujících a jejich podílů při 
odkoupení p.p.č. 1913/19. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

373/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4944/06 

ruší 
usnesení RM č. 4944/06 k přijetí daru monitorovacího vrtu ŠUM 3. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

374/07 Kontrola usnesení – změna usnesení RM č. 5011/06 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 5011/06 k zařazení částky 7.585.000,-Kč na rekonstrukci 
komunikace ul. Temenické v Šumperku do rozpočtu na rok 2007, kde se mění 
částka do 7.585.000,-Kč na částku 5.100.000,-Kč.   
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

375/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5035/06 

ruší 
usnesení RM č. 5035/06 ke zřízení věcného břemene vjezdu a přístupu přes p.p.č. 
1455/2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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376/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 5110/06 

ruší 
usnesení RM č. 5110/06 k zajištění spolufinancování parku na ul. Slovanské.  
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

377/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 170/06 

ruší 
usnesení RM č. 170/06 k výkonu rozhodnutí vyklizení bytu č. 16 v Šumperku na ul. 
Kmochově 2. 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

378/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 178/06 

ruší 
usnesení RM č. 178/06 k pronájmu pozemku p.č. 2710/3 v k.ú. Rapotín. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

379/07 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 229/06 

schvaluje  
opravu usnesení RM č. 229/06 k prodeji p.p.č. 225 takto: 
V posledním odstavci usnesení je chybně uvedeno číslo p.p.č. 229, správně má 
být p.p.č. 225. 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

380/07 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 243/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 243/07 k přijetí investičního úvěru takto: 
V usnesení je chybně uvedena částka do výše 60.000,-Kč, správně má být 
částka do výše 60.000 tis. Kč. 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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381/07 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 300/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 300/07 k podmínkám pro stanovení příplatku takto: 
V usnesení je chybně uvedeno číslo zrušeného usnesení 69/03, správně má být 
číslo zrušeného usnesení 582/03. 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

382/07 Bytová problematika – návrh na ukončení NS 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- M. H.  k bytu č. 7 na ulici Temenické, Šumperk, o velikosti 1+1 obytných 

místností 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

383/07 Bytová problematika – návrh na prodloužení nájemní smlouvy  

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Šumperk, 
Temenická: 
- M. M.,  byt č. 8 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.3.2007 do 28.2.2009, základní nájemné 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

384/07 Zpráva o podaných stížnostech 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za 2. pololetí 2006 v souladu s ustanovením čl. 10 
opatření č. 3/2004, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

385/07 Zpráva o činnosti oddělení interního auditu a kontroly v r. 2006 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti oddělení interního auditu a kontroly v roce 2006. 
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386/07 Plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na          
1. čtvrtletí roku 2007 

bere na vědomí 
plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na 1. čtvrtletí 
roku 2007. 
 
 

387/07 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za 
rok 2006 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2006 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 103 odst. 4 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

388/07 Akce „Vlajka pro Tibet“ 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského 
úřadu Šumperk (budova radnice – nám. Míru 1, Šumperk) dne 10. března 2007. 
 
       Termín: 10.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

389/07 Statut komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

schvaluje 
statut komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě s účinností od 
9.2.2007. 
 
       Termín: 9.2.2007 
       Zodpovídá: por. Ing. Žaitlik 



RM9 

 
28 

 

390/07 Smlouva o výpůjčce kanceláří 

schvaluje 
- zrušení výpůjčky kanceláře č. 115 o výměře 29,75 m2 (podatelna), umístěné 

v objektu M. R. Štefánika 20, Šumperk, určené pro odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Šumperk s účinností k 31.1.2007 

- uzavření smlouvy o výpůjčce  kanceláří č. 435 o výměře 13,70 m2 a č. 436      
o výměře 21,53 m2, umístěných v objektu M.R. Štefánika 20, Šumperk            
a určených pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Šumperk s účinností 
k 1.3.2007 (do 31.12.2021). 

       Termín: 1.5.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Vitásková 
 

391/07 Dohoda o vzájemné spolupráci 

schvaluje 
dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem  Městem Šumperk         
o zajišťování Programu obnovy venkova (ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb.,        
o podpoře regionálního rozvoje) do 30.6.2007.  
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

392/07 Návrh na poskytnutí daru  

schvaluje 
poskytnutí daru ve formě PC a tiskárny Řecké obci Šumperk. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

393/07 Hospodaření s komunálními odpady – dodatek č. 4  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťování činností v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem na území města Šumperka se společností SITA CZ, a.s., 
Španělská 10/1073, Praha 2, Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká republika. 
 
       Termín: 28.3.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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394/07 Hospodaření s komunálními odpady – dodatek č. 1 a č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, 140 00 
Praha 4. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

395/07 Hospodaření s komunálními odpady – ukončení stávající dohody                    
o spolupráci, uzavření dohody  

schvaluje 
ukončení stávající dohody o spolupráci a uzavření dohody č. 0/2006/170 o 
spolupráci a  zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů 
pocházejících z domácností se společností EKOLAMP, s.r.o., Korytná 47/3, Praha 
10 – Strašnice. 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

396/07 Hospodaření s komunálními odpady – ukončení stávající smlouvy dohodou, 
uzavření nové smlouvy   

schvaluje 
ukončit dohodou stávající smlouvu a uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o., U pejřárny 97, 142 00 
Praha 4 – Libuš. 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

397/07 Rozpracování usnesení ZM č. 102/07, přijetí investičního úvěru 

ukládá 
odboru FaP předložit RM vypsání veřejné soutěže na poskytovatele úvěru: 
komunikace a chodníky ulice Reissova, Pod Lesem, Pod Vyhlídkou, Gen. 
Krátkého, Temenická, J. z Poděbrad, Tatranská, regenerace panelového sídliště 
Prievidzská.  
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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398/07 Rozpracování usnesení ZM č. 115/07, řešení lokality bývalých horních 
kasáren 

ukládá 
odboru MJP ve spolupráci s odborem RÚI prověřit vhodnou zástavbu p.p.č. 
1955/14 o výměře 1 167 m2 v k.ú. Šumperk, a to v souladu s územním plánem. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

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

 


