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U S N E S E N Í  

z 11. schůze rady města ze dne 8.3.2007. 
 

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. 
 

474/07 Kontrola usnesení – doplnění usnesení RM z 22.2.2007 

doplňuje  
usnesení RM z 22.2.2007 o následující usnesení:  
RM doporučuje ZM  
neudělit cenu města v kategorii „humanitární čin“ z důvodu malého počtu 
hlasujících. 
 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

475/07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory 

schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00890411 o poskytnutí podpory uzavřené se Státním 
fondem životního prostředí České republiky na akci „Šumperk rekonstrukce 
kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice“, kterým se mění termín pro 
předložení závěrečného vyhodnocení akce uvedený v bodu 5 písm. c) do 09/2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
         Ing. Peluhová 
 

476/07 Veřejná zakázka „Investiční úvěr na zajištění investičních projektů města 
Šumperka“ 

schvaluje 
- vyhlášení zadávacího řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení) na 
veřejnou zakázku „Investiční úvěr na zajištění investičních projektů města 
Šumperka“ 

 
- zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Investiční úvěr na zajištění 

investičních projektů města Šumperka“ 
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- hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou 

zakázku „Investiční úvěr na zajištění investičních projektů města Šumperka  ve 
složení: 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta, Ing. Milena Peluhová, Ing. Pavel 
Špatný, Ing. Jaromír Mikulenka 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jiří Andrle, Ing. Petr Kuba, Ing. Jiří Václavek, Ing. 
Václav Reitinger 

 
- seznam zájemců 

Česká spořitelna, a. s. 
Československá obchodní banka, a.s. 
Komerční banka, a.s. 
Raiffeisenbank, a.s. 
GE Money Bank, a.s.  

 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

477/07 MJP – pronájem části p.č. 2227/1 

neschvaluje 
pronájem části p.č. 2227/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 5 m2 dle žádosti pana E. D.,  
bytem Šumperk, na dobu určitou od 1.6.2007 do 30.9.2007, za účelem 
provozování prodeje ovoce a zeleniny za cenu dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 
11.3.2004 ve výši 100,-Kč/m2/den. 
 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

478/07 MJP – pronájem části st.p.č. 2033 

schvaluje 
pronájem části st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 30 m2 pro nájemce Ludwiga 
Tomaje, Lidická 32, Šumperk, IČ: 63318067 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: 8.3.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
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479/07 MJP – májové oslavy 

bere na vědomí 
pořádání májových oslav a pořádání 6. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v Sadech 1. Máje dne 1.5.2007 v rozsahu dle projednané žádosti 
pořadatele. 
Pořadatel akce: Daniel Čada, 8. května 66, Šumperk, IČO: 45916233 
       Aleš Navrátil, Nová 398, Rapotín, IČO: 60008075 
 
 

480/07 MJP – májové oslavy 

schvaluje 
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem při konání májových oslav a pro 6. 
šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce Daniela Čady a Aleše 
Navrátila, formou smlouvy o výpůjčce. 
 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

481/07 MJP – vypsání veřejné zakázky na „Zajišťování údržby veřejné zeleně…“ 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

na zakázku „Zajišťování údržby veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na 
území města Šumperka“ v rozsahu dle textu oznámení zahájení zadávacího 
řízení a dle zadávací dokumentace pro zpracování nabídky 

 
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Luděk Šperlich, Mgr. Milan Šubrt, Zdeněk Zerzáň, Ing. 
Stanislav Ficnar, CSc. 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Bořivoj Hojgr, Mgr. Petra Hatoňová, RNDr. Jan 
Přichystal, RNDr. Lenka Stojarová 
 
       Termín: 8.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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482/07 MJP – správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

schvaluje 
vynětí areálu Bratrušovského koupaliště ze správy a údržby společnosti ŠMR a.s., 
se sídlem ul. 8. května 20, Šumperk, IČ :60793295, spravovaného společností 
ŠMR a.s. na základě mandátní smlouvy ze dne 28.9.1998, ve znění pozdějších 
dodatků, a to s účinností ke dni 31.3.2007. 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

483/07 MJP – správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

schvaluje 
doplnění a změnu usnesení rady města č. 417/07 ze dne 22.2.2007 týkající 
uzavření mandátní smlouvy o zajišťování a údržby sportovišť města Šumperk 
situovaných areálu Tyršova stadionu v Šumperku společností Podniky města 
Šumperka a.s., IČ : 65138163. Doplnění a změna spočívá v rozšíření předmětu 
mandátní smlouvy, a to o správu a údržbu areálu Bratrušovského koupaliště 
v Šumperku a dále v navýšení  odměny mandatáře, a to o částku 30.000,--Kč/rok 
včetně  DPH. 
V ostatním se text usnesení nemění. 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Šperlich 

          

484/07 MJP – správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

souhlasí 
s tím, aby současný nájemce areálu Bratrušovského koupaliště, včetně 
restaurace, společnost Šumperské sportovní areály s.r.o., IČ: 27786781, se 
sídlem Lidická  2819/81, Šumperk, PSČ: 787 01,  na své náklady odkoupil do 
svého vlastnictví technické zhodnocení, které na předmětu nájmu se souhlasem 
pronajímatele provedl původní nájemce areálu Bratrušovského koupaliště a 
restaurace pan René Maixner, IČ: 60973021 s tím, že toto technické zhodnocení 
bude vedeno v majetku a účetnictví nájemce společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o., IČ: 27786781 a budou prováděny odpisy tohoto technického 
zhodnocení. V této souvislosti rada města  souhlasí s odpisováním předmětného 
technického zhodnocení nájemcem Šumperské sportovní areály, s.r.o.,              
IČ: 7786781. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Šperlich 
         Ing. Peluhová 
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485/07 MJP – správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

ukládá  
odboru FaP zapracovat do rozpočtových změn města Šumperka částku ve výši 
30.000,-Kč/rok včetně DPH na navýšení odměny mandatáře – PMŠ, a.s.,   
v návaznosti na schválené usnesení RM č. 483/07 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

486/07 MJP – zveřejnění záměru majetkoprávně vypořádat pozemky pod stavbou 
komunikace v rámci realizace splaškové kanalizace Šumperk-Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka majetkoprávně vypořádat pozemky p.č. 932, 
p.č. st. 5/1, 10/4 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 o výměře 52 m² označená v geometrickém plánu jako díl „b“ a 
„g“ a část pozemku p.č. 932 o výměře 5 m² označená v geometrickém plánu jako 
díl „f“, všechny 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 o výměře 31 m² označená v geometrickém 
plánu jako díl „a“ a část pozemku p.č. 10/4 o výměře o výměře 4 m² označená 
v geometrickém plánu jako díl „d“, oba 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 v rámci 
realizace splaškové kanalizace Šumperk – Temenice bez finančního vypořádání 
vzhledem k účelu 
 
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: 20.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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487/07 Bytová problematika – prodloužení NS k bytu v domě zvláštního určení 
Šumperk, Temenická 109 

schvaluje 
návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- nezl. M. K.,  zastoupen zákonnými zástupci H. F.   

a J. K. – byt č. 1 o velikosti 1+2 obytných místností 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2007 do 31.3.2008, základní nájemné 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

488/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení 
Šumperk, Temenická 104 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- K. V.  – byt č. 7 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2007 do 31.3.2009, 1,7 násobek 
regulovaného nájemného 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

489/07 Dotace na pořízení vodních atrakcí na Bratrušovské koupaliště 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci „Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti 
v Šumperku včetně dětských atrakcí - kolotoče a houpaček“ v rámci Programu 
podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
       Termín:  30.3.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

490/07 Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti v Šumperku 

ukládá 
vypsat veřejnou zakázku na vodní a dětské prvky v areálu Bratrušovského 
koupaliště v Šumperku. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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491/07 Expozice „čarodějnické příběhy“ v Geschaderově domě 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem projektové dokumentace k expozici „čarodějnických příběhů“ 
v Geschaderově domě firmu Tomola CZ, s.r.o., Daliborova 16, Ostrava-Mariánské 
Hory. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

492/07 Expozice „čarodějnické příběhy“ v Geschaderově domě 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na realizaci expozice „čarodějnických příběhů“ 
v Geschaderově domě do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika. 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

493/07 Expozice „čarodějnické příběhy“ v Geschaderově domě 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření částku 250 tis. Kč na 
financování projektu expozice „čarodějnických příběhů“ v Geschaderově domě. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Marek Zapletal, v.r.     Zdeněk Zerzáň, v.r. 
    1. místostarosta                  člen rady města  
 
 

 


