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U S N E S E N Í  

z 12. schůze rady města Šumperka ze dne 29.3.2007. 
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. 
 

494/07 Závěrečný účet města za rok 2006 

doporučuje ZM 
schválit závěrečný účet města za rok 2006 bez výhrad. 
Výsledky města k 31.12.2006 takto: 
příjmy ve výši   507 958 tis. Kč 
výdaje ve výši   589 947 tis. Kč 
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

495/07 Závěrečný účet města za rok 2006 

bere na vědomí 
a) že hospodaření města v hospodářské činnosti za rok 2006 skončilo převahou 

výnosů nad náklady ve výši 8 679 tis. Kč 
b) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2006 činí 

25 728 tis. Kč 
c) přehled poskytnutých dotací a jejich finanční vypořádání 
d) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
e) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora          

o ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2006 
 
        

496/07 Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města 
Šumperka za rok 2006 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 2 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení 
hospodářských výsledků za rok 2006 příspěvkových organizací města Šumperka 
takto: 
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Název PO Dosažený HV Rezervní Fond 
  fond odměn 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 1 197,59 1 197,59 0,00 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 346 777,00 277 422,00 69 355,00 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 36 712,46 36 712,46 0,00 
Základní škola Šumperk, 8. května 63 36 406,00 36 406,00 0,00 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 33 259,00 6 652,00 26 607,00 
Kino OKO Šumperk 210 245,00 200 000,00 10 245,00 
Městská knihovna Šumperk 47 698,87 27 698,87 20 000,00 
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk 245 171,00 147 103,00 98 068,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 144 953,00 116 953,00 28 000,00 
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 34 540,00 34 540,00 0,00 
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 101 034,65 101 034,65 0,00 

 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: ředitelé PO 
 

497/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2007: 
příjmy ve výši   1 777 tis. Kč 
výdaje ve výši  1 807 tis. Kč 
 
příjmy celkem  543 265 tis. Kč 
výdaje celkem  527 275 tis. Kč 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

498/07 Žádost ZŠ Sluneční 38, Šumperk 

schvaluje  
základní škole Sluneční 38, Šumperk, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2) 
písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených 
na financování technického zhodnocení majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na 
vybudování rozvodu teplé vody do sociálních zařízení školy do výše 150.000,--Kč. 
Práce budou hrazeny z investičního fondu školy a dohodou o bezúplatném 
převodu předány zřizovateli, který provede navýšení hodnoty nemovitosti.  
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: pí Hynková 
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499/07 Žádost ZŠ Šumavská 21, Šumperk  

schvaluje 
základní škole Šumavská 21, Šumperk, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2) 
písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených 
na financování údržby oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na opravu 
vstupních dveří do výše 250.000,--Kč. 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

500/07 Zhodnocení činnosti městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2006 

bere na vědomí 
materiál „Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2006“. 
 
  

501/07 Civilní ochrana 2006 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2006“ o činnosti Města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2006. 
 
 

502/07 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2006 

bere na vědomí  
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2006  
 
 

503/07 Smlouva o výpůjčce 

schvaluje 
- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., 

se sídlem Výzkumníků 267, Rapotín, 78813 Vikýřovice, IČ: 49608851, jako 
půjčitelem a Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,       
IČ: 00303461, jako vypůjčitelem. 
Předmět výpůjčky: 3 silážní věže, inv. č. 2814 000292, bez č.p./č.e. ležící 
v katastrálním území Rapotín na pozemku stavební parcele č. 1384/3, 1384/4 
a 1384/5. 
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Účel výpůjčky: výcvik členů Lezeckého družstva Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Šumperka. 
Doba výpůjčky: doba určitá od 1.4.2007 do 31.12.2007. 
 

- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jiřím Komárkem, bytem Bohdíkov 69, 789 
64 Bohdíkov, IČ: 64965309, jako půjčitelem a Městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461, jako vypůjčitelem. 

 
Předmět výpůjčky: 2 samostatně ležící sklady sena, bez č.p. a č.e. ležící 
v katastrálním území Horní Temenice na pozemku stavební parcele č. 249 a 
269. 
Účel výpůjčky: výcvik členů Lezeckého družstva Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Šumperka 
Doba výpůjčky: doba určitá od 1.4.2007 do 31.12.2007. 
 
       Termín: 1.4.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

504/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 2400/04, 5056/06, 5057/06, 5058/06, 5059/06, 5152/06, 
121/06, 122/06, 163/06, 233/06, 234/06, 235/06, 236/06, 237/06, 241/07, 242/07, 
243/07, 244/07, 245/07, 246/07, 249/07, 250/07,251/07, 252/07, 253/07, 254/07, 
255/07, 256/07, 259/07, 260/07, 261/07, 262/07, 263/07, 264/07, 265/07, 266/07, 
267/07, 268/07, 269/07, 270/07, 271/07, 276/07, 277/07, 278/07, 281/07, 282/07, 
283/07, 284/07, 285/07, 286/07, 287/07, 288/07, 289/07, 290/07, 291/07, 294/07, 
295/07, 297/07, 300/07, 301/07, 302/07, 303/07, 304/07, 305/07, 306/07, 309/07, 
310/07, 312/07, 313/07, 315/07, 318/07, 319/07, 325/07, 326/07, 328/07, 330/07, 
331/07, 332/07, 333/07, 334/07, 335/07, 336/07, 338/07, 340/07, 341/07, 343/07, 
344/07, 345/07, 347/07, 349/07, 350/07, 351/07, 352/07,  353/07, 354/07, 359/07, 
361/07, 366/07,  367/07, 370/07, 371/07, 372/07, 373/07, 374/07, 375/07, 376/07, 
377/06,  378/07, 380/07, 381/07, 382/07, 383/07, 387/07, 388/07, 389/07, 391/07, 
392/07, 393/07, 394/07, 397/07, 397/07, 19/06, 337/07, 365/07.  
 

505/07 Kontrola plnění usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5283/06 do 1.7.2007, Z: Ing. Vitásková 
18/06 do10.5.2007, Z: Mgr. Brož 
191/06 do 30.6.2007, Z: Ing. Šperlich 
231/06 do 31.5.2007, Z: Ing. Répalová 
316/07 do 19.4.2007, Z: Mgr. Brož 
317/07 do 19.4.2007, Z: Mgr. Brož 
329/07 do 19.4.2007, Z: Mgr. Brož 
395/07 do 30.4.2007, Z: Mgr. Brož 
396/07 do 30.4.2007, Z: Mgr. Brož 
398/07 do 19.4.2007, Z: Mgr. Ing. Répalová 
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506/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3205/05 

ruší  
usnesení RM č. 3205/05, kterým se odboru RÚI ukládá zadat zpracování studie 
rekonstrukce plaveckého areálu „Na Benátkách“, včetně možnosti využití rybníka 
pro rekreační účely, zapracování cyklistických stezek a umístění autocampingu. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

507/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 308/07 

ruší 
usnesení RM č. 308/07 k podání žádosti o dotaci z programu „Obnova kulturních 
památek v Olomouckém kraji v roce 2007“ na obnovu fasády západního křídla 
Pavlínina dvora. 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

508/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 337/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 337/07 v části týkající se chybně označeného pozemku 
st.p.č. 1192/5, správně má být st.p.č. 1192/2. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

509/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 365/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 365/07 v bodě B. písm. a), v části týkající se chybně 
uvedeného textu „1.000,-Kč/m2/rok“, správně má být 1.000,-Kč/rok. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

510/07 Sociální situace ve městě Šumperk 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperk v roce 2006 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a nestátních subjektů, poskytujících 
sociální služby v souladu s uzavřenými rámcovými smlouvami – Pontis Šumperk, 
o.p.s., Armáda spásy Šumperk, Charita Šumperk a Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým Šumperk. 
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511/07 Vliv nové právní úpravy na poskytování sociálních služeb 

bere na vědomí 
informaci o vlivu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na poskytování 
sociálních služeb organizacemi působícími ve městě Šumperku.  
 

512/07 Bytová problematika – NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova  

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Gagarinova, Šumperk: 
- V. C.,  byt č. 14 o velikosti 1+1 obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.5.2007 do 30.4.2008, základní nájemné 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

513/07 Bytová problematika – změna a oprava usnesení RM č. 455/07 

schvaluje 
změnu a opravu usnesení RM č. 455/07 k uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 
19 v Šumperku na ul. Temenická 109 v části týkající se termínu, kdy místo termínu 
„k 31.3.2007“ bude uvedeno k termínu podpisu protokolu o předání bytu. 
Současně se opravuje jméno z „nezl. M. K.“ na správné nezl. M. K.  
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

514/07 MJP – pronájem nebytového prostoru Čajkovského 4, Šumperk 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru Čajkovského 4, č.p. 2083, p.č. 4309 v k.ú. 
Šumperk o velikosti cca 71 m2 pí Zdeňce Černé – GLORIA, Gen. Svobody 8,    
787 01 Šumperk, IČ: 60006412, a to na základě zveřejněného záměru města ve 
dnech 8.12.2006 – 23.12.2006 v souladu s usnesením č. 99/06 ze dne 
23.11.2006, za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: květinářství 
Nájemné: 500,-Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek nájemného a služeb 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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515/07 MJP – prodloužení doby trvání smluvního vztahu 

schvaluje 
prodloužení doby trvání nájemní smlouvy č. 007112-000-00 s nájemcem T-Mobile 
Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681, DIČ: 
CZ 64949681 o 10 let, tj. od 11.4.2007 do 10.4.2017. 
 
       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

516/07 MJP – nájem kotelen Temenická 35, Bohdíkovská 24 

neschvaluje 
změnu nájmu u kotelen Temenická 35 a Bohdíkovská 24, Šumperk.  
 
       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

517/07 MJP – finanční příspěvek na údržbu pasáže v domě č.p. 2866 (restaurace 
 Schiller) 

schvaluje 
poskytnutí finanční úhrady ve výši 10.000,-Kč včetně DPH ročně na celoroční 
údržbu a úklid průchodu pasáží domem č.p. 2866 na pozemku stavební parcela   
č. 145 v k.ú. Šumperk, or.ozn. Gen.Svobody 1A (restaurace Schiller) za 
podmínek: 
- poskytovatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám.Míru 1, IČ:00303461 
- příjemce: osoba, kterou určí vlastníci nemovitosti č.p. 2866 na st.p.č. 145 v k.ú. 

Šumperk, or.ozn.Gen. Svobody 1A – restaurace Schiller a který bude 
fakturovat městu 

- úhrada ve výši 10.000,-Kč včetně DPH ročně bude poskytována jednorázově 
na základě faktury vždy k 31.3. příslušného kalendářního roku a určená výše 
úhrady platí pro roky 2007, 2008 a 2009 

- pasáž bude celoročně udržována a nepřetržitě otevřena pro veřejnost jako 
průchod 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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518/07 MJP – finanční příspěvek na údržbu pasáže v domě č.p. 2866 (restaurace 
 Schiller) 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových změn města Šumperka částku ve výši 
10.000,-Kč/rok včetně DPH jako jednorázovou úhradu na celoroční údržbu a úklid 
průchodu pasáží domem č.p. 2866 na st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk, 
or.ozn.Gen.Svobody 1A (restaurace Schiller). 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 

519/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2264/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
plynové přípojky  přes p.p.č. 2264/3 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:  
Olomoucký kraj, zastoupený Ing. Ladislavem Kavříkem, náměstkem hejtmana, se 
sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 
Podmínky smlouvy o  zřízení  věcného břemene: 
- věcné břemeno  bude zřízeno k nemovitosti – k budově  čp. 808 na pozemku 

st. p.č. 969 a k pozemku st. p.č. 969 v k.ú. Šumperk 
- smlouvu o zřízení věcného břemene vyhotoví strana oprávněná z věcného 

břemene 
- oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu za úhradu věcného 

břemene ve výši 220,-- Kč vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. VBb/28/05/Foj. Úplata za poskytnutí práv z věcného 
břemene je stanovena podle Usn. ZM č. 1134/05 ze  dne 27.1.2005, skutečná 
částka za věcné břemeno dle geometrického zaměření skutečného stavu činí 
390,-- Kč. Doplatek mezi skutečnou a zálohovou částkou činí 170,-- Kč, tuto 
částku uhradí oprávněný z věcného břemene do 15-ti dnů ode dne podpisu 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí vyhotovení  
geometrického zaměření 

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

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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520/07 MJP – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/26/06/Foj, jehož předmětem bude 
-   zřízení věcného břemene spočívajícího  v právu uložení a správy – 
zaústění dešťové kanalizace do  p.p.č.  2159/5 v k.ú. Šumperk  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene 
Společnost SAN-JV s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se sídlem 
Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
Podmínky uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 

týkající se zaústění dešťové kanalizace,  které budou nedílnou součástí 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj, a to: 

- nová kanalizace bude provedena ze železobetonových trub TZH Q300 (400) 
DN 300 a 400 s hrdlem na gumový kroužek s vyústěním do zatrubněné části 
Bratrušovského potoka v prostoru propustku pod komunikací 

- kanalizace  nebude zasahovat do průtočného profilu zatrubněného potoka, 
bude lícovat s podélnou stěnou zatrubnění 

- před zaústěním do potoka bude provedena revizní šachta a potrubí bude v celé 
délce obetonováno 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj ve výši 250,- Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá vyhotovit na vlastní náklady 
zaměření skutečného stavu  dešťové kanalizace přes p.p.č. 2159/5 v k.ú. 
Šumperk  

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

521/07 MJP – prodej p.p.č. 1784 v k.ú. Nový Malín 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 9.2.2007-24.2.2007 dle usnesení rady města 350/07 ze dne 
8.2.2007, schválit   prodej p.p.č.1784 o výměře 1112 m2 v k.ú. Nový Malín,  za 
těchto podmínek: 
- kupující:  J. Z.  a V. A. , oba bytem Nový Malín  
- kupní cena 50,-Kč/m2. Kupující do 30ti dnů ode podpisu kupní smlouvy, před 

podáním zápisu vlastnického práva  uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 
6.000,-Kč , zbývající část kupní ceny ve výši 49.600,-Kč budou kupující splácet 
v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 12-ti měsíců až do úplného 
zaplacení. K takto stanovené kupní ceně zaplatí kupující prodávajícímu úrok ve 
výši 10% p.a., počítaný z ročního zůstatku nesplacené kupní ceny k 31.12. 
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běžného roku, v němž povinnost trvá. Po dobu splátkování bude zřízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka k p.p.č. 1784 v k.ú. Nový Malín a 
to ve výši pohledávky v hodnotě 49.600,-Kč. 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

 
        Termín: 12.4.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

522/07 MJP – prodej p.p.č. 229/1 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 9.2.2007-24.2.2007 dle usnesení rady města 336/07 ze dne 
8.2.2007, schválit   prodej p.p.č.229/1 o výměře 906 m2 v k.ú. Horní Temenice,  za 
těchto podmínek: 
- kupující:  V. P.,   bytem Šumperk 
- kupní cena 350,-Kč/m2. Kupující uhradila zálohu na kupní cenu ve  výši 

203.850,-Kč a to v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
označené jako obch 186/2003, doplatek kupní ceny ve výši 113.250,-Kč uhradí 
kupující do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před vkladem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,-Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

523/07 MJP – příslib prodeje p.p.č. 142/5 v k. ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.1.2007 do 2.2.2007 dle usnesení rady města 255/07 ze dne 
11.1.2007, schválit   příslib prodeje p.p.č.142/5 o výměře 418m2 v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada u domu Šumperk, Terezínská 7 
- kupní cena:  pozemek 300,-Kč/m2 
- budoucí kupující: J. P., podíl ve výši 1/3, J. a J. K., podíl ve výši 1/3 a E. K.,  

podíl ve výši 1/3, všichni bytem Šumperk 
- 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 pravidelných měsíčních splátkách ve výši minimálně 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, po schválení 
realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města 

- budoucí kupující provedou opravu stávajícího oplocení při ul. Terezínská do 
31.12.2007 s tím, že se budoucím kupujícím poskytne sleva z kupní ceny ve 



RM12 

 
11 

výši 70.000,--Kč a to formou zápočtu oproti kupní ceně, sleva bude přiznána 
dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 

- smlouva o smlouvě budoucí kupní  bude sjednána na dobu určitou od data 
podpisu smlouvy do 31.12.2009 

- pokud bude sjednaná smlouva o smlouvě budoucí kupní , bude zrušena 
povinnost úhrady nájemného od 1.1.2007. Pokud nedojde k prodeji pozemku a 
od smlouvy o smlouvě budoucí kupní smluvní strany odstoupí, bude budoucími 
kupujícími uhrazeno nájemné v plném rozsahu a to ve výši   stanovené pro 
daný rok  a účel užívání,a to zápočtem oproti složené záloze na kupní cenu 

- budoucí kupující uhradí 100,--Kč za vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 

 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

524/07 MJP – prodej st.p.č. 2780 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.2.2007 do 15.3.2007 dle usnesení rady města 450/07 ze dne 
22.2.2007, schválit   prodej st.p.č.2780 o výměře 20m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupující: M. K.,  bytem Šumperk 
- kupní cena:  pozemek 500,-Kč/m2 
- kupující uhradí společně s kupní cenou nájemné tři roky zpětně se sazbou 

nájemného ve výši 10,-Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu a další finanční povinnosti do 30ti dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a  správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vlastnického 
práva do KN 

 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

525/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1948/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
  zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1948/4 o výměře 372 m2 v k.ú. Šumperk    
   s možností využití jako zahrada u domu Žižkova 8, Šumperk. 
   
        Termín: 20.4.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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526/07 MJP – náprava majetkoprávních vztahů – pozemky pod vodojemy a studnou 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.2.2007 do 15.3.2007 dle usnesení rady města 451/07 ze dne 
22.2.2007, schválit   prodej pozemků p.č. 378/2 o výměře 39 m2 v k.ú.Dolní 
Temenice, st.p.č. 3252 o výměře 65 m2, st.p.č. 5600 o výměře 44 m2, st.p.č. 6113 
o výměře 62 m2, st.p.č. 6114  o výměře 73 m2,  st.p.č. 4106 o výměře 7 m2 a 
p.p.č. 1840 o výměře 2525 m2, vše v k.ú. Šumperk  
- kupující: Vodohospodářská zařízení Šumperk a s. se sídlem Jílová 6, 

Šumperk,  IČ: 47674954 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemky pod vodojemy ve 

vlastnictví právnické osoby a ochranné pásmo 
- kupní cena bude vyrovnána formou vkladu movitého majetku do vlastnictví 

VHZ.a.s., a to v hodnotě odpovídající kupní ceně převáděných nemovitostí dle 
znaleckého posudku platného pro rok 2007, který zajistí VHZ, a.s. 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením  kupní smlouvy, 
správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z 
převodu nemovitostí 

       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

527/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes pozemek p.č. 1858/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy zemní elektro přípojky VN přes pozemek p.č. 1858/4  

v k.ú. Šumperk 
- umístění stožárové trafostanice DTS 90194 na pozemku p.č. 1858/4 v k.ú. 

Šumperk  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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“,  
- uložení zemního elektro vedení VN bude bezúplatné, a to z důvodu, že 

přípojka byla převzata do majetku SME, a.s. 1.7.1978 od MěNV Šumperk 
v době účinnosti Elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. § 22 odst. 5, kdy 
povinnost trpět výkon takových oprávnění vázla na nemovitosti jako věcné 
břemeno, které se dle § 26 odst. 1 nezapisovalo do pozemkových knih 
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- oprávněný z věcného břemene uhradí  za  věcné břemeno - umístění stavby 

trafostanice  DTS 90194  na základě individuelního posouzení částku 10 000,-- 
Kč, částka bude uhrazena do 30 ti dnů ode dne podpisu před podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5176-359/2006 –zaměření  elektro vedení VN a GP 
č. 5193-6/2007 – zaměření stavby trafostanice, které budou 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: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

528/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene  

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy  telekomunikačního kabelu  přes pozemky st.p.č.: 1048, 

1868/2, 1860/3, 1897 v k.ú. Šumperk a  pozemek p.č.: 1560/1, 1658/1, 1659/2, 
2133/1, 2222/2, 2284, 1609/1 a 2222/1 v k.ú. Šumperk   

- právu vstupu optického kabelu  do přízemních prostor domu, vybudování 
instalace rozvodné skříňky, elektroměru včetně rozvaděče a koncového bodu 
sítě v domě čp. 1763 na st. p.č. 2005 a v domě čp. 1571 na st. p.č. 1897 v k.ú. 
Šumperk 

- právu uložení a správy kabeláží v trase stoupacích vedení rozvaděčů JOP       
v domě čp. 1763 na st. p.č. 2005 a v domě čp. 1571 na st. p.č. 1897 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 AQUA, a.s., zastoupená předsedou představenstva  Mgr. Jiřím 
Puršem, se sídlem  Závěrka 412, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 494 47 360 
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“ 

- oprávněný z věcného břemene uhradil finanční zálohu  za úhradu věcného 
břemene – uložení optického kabelu ve výši 83.700,--Kč (smlouva č. 
VBb/31/05/Foj). Úplata za poskytnutí práv z věcného břemene je stanovena 
podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, skutečná částka za věcné 
břemeno dle GP č. 5205-30/2007 a GP č. 5205-20/2007 činí 81.540,--Kč, 
rozdíl mezi zálohovou a skutečnou částkou činí  1.460,--Kč   a bude straně 
oprávněné z věcného břemene vrácen do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o 
zřízení věcného břemene 
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- oprávněný z věcného břemene uhradil  jednorázovou částku  za uložení 

rozvaděčů, elektroměrů a instalace optického kabelu v domě čp. 1763 na st. 
p.č. 2005 a v domě čp. 1571 na st. p.č. 1897 v k.ú. Šumperk ve výši 10.000,-- 
Kč (smlouva č. VBb/29/06/Foj) 

- geometrické zaměření zajistí  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: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

529/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv 
a) na základě vyhodnocení žádostí dle Opatření č. 1/2006 

- J. B.,  na byt č. 16 v Šumperku na ulici Kmochově 2, o velikosti 1+1 
obytných místností  
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, smluvní nájemné dle usnesení RM č. 
5030/06 ze dne 31.8.2006    

   
b) směna bytu 

- B. M.  na byt č. 2 v Šumperku na ulici Vančurově 17  o velikosti +1 obytných 
místností  
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zák. č. 107/2006  
Sb. 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

530/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu 
s manželi B. a V. D.  na byt č. 2 v Šumperku na ulici Vančurova 17  o velikosti 1+1 
obytných místností k termínu podepsání protokolu o předání a převzetí bytu. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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531/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu: 
- č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrická 50 – nájemce  P. K. , bytem 

Šumperk, pro manžele V. a J. M.   na dobu  od  1.3.2007 do  29.2.2008. 
 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

532/07 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 vodovodní přípojky přes p.p.č. 701/26 v k.ú. Horní 

Temenice  
- právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 701/26 

v k.ú. Horní Temenice 
- právu uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes p.p.č. 701/26 

v k.ú. Horní Temenice 
- právu uložení a správy plynové přípojky přes p.p.č.  701/26 v k.ú. Horní 

Temenice 
- právu uložení a správy NN přípojky přes p.p.č. 701/26 v k.ú. Horní 

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 oprávněný z věcného břemene: 
manželé J. R.,   a   V. R.  oba bytem Šumperk PSČ 787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“ 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 100,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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533/07 MJP – smlouva o věcném břemeni  

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
podzemního  vedení NN přes  
st.p.č.: 1592/2, 1593/2, 1594/2, 1595/2, 1596/2, 1736/2, 1737/2,  1738/2, 1739/2, 
1740/2, 1741/2, 1742/2, 1743, 1744/2, 1745/2, 1746/2, 1824/2, 1825/2 v k.ú. 
Šumperk a 
p.p.č.: 25/3, 1924/4, 2144/1, 2148/3, 2150, 2155, 2262,   1900/3, 1924/4, 1945, 
1950/9, 1950/25, 1950/31, 1955/4, 1955/5, 1955/14, 1959/5, 1999/1, 2149/2, 
2153, 2262, 1950/28, 1950/30, 1950/39, 1959/4, 1990/12, 1992/3, 1994/1, 1998/1, 
1998/2, 1998/3, 1998/4, 1999/3, 1999/8, 1999/13, 2000/1, 1998/5, 2006/3, 2035/2, 
2035/4 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  uhradil zálohou částku  za  věcné břemeno  

dle smlouvy č. VBb/30/04/Foj ve výši  105 300,--Kč, skutečná částka dle 
geometrického zaměření skutečného stavu za věcné břemeno  činí 173 580,-- 
Kč částka  je  vypočtena  na  základě  usn.  ZM č. 693/04 ze dne 18.3.2004, 
doplatek  68 280,--Kč bude uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o 
věcném břemeni před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5008-312-3/2005, 5008-312-2/2005 a 5008-312-
1/2005, které budou 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: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

534/07 MJP – předložení ročního vyúčtování správy budov s 12 b.j. při ul. 
 Prievidzská 29 a 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27 v Šumperku 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s., o ročním vyúčtování správy 
budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzská 2994/29 v Šumperku ze dne 20.12.2006 a 
tvorby fondu oprav ze dne 25.1.2007 za rok 2006 dle ujednání smlouvy o správě 
domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, ul. Prievidzská, č. or. 
29 ze dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2004. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM12 

 
17 

535/07 MJP – předložení ročního vyúčtování správy budov s 12 b.j. při ul. 
 Prievidzská 29 a 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27 v Šumperku 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. ze dne 1.3.2007 o ročním 
vyúčtování správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 
v Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 2006 dle ujednání smlouvy o správě 
domu ze dne 1.7.2004. 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

536/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v: 
právu uložení a správy zemní elektro  přípojky přes st.p.č. 1362 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 FESTO-ŠTODT, s.r.o., zastoupena jednatelem společnosti  
Miroslavem Štodtem, se sídlem Ruda nad Moravou,  9. května 145, PSČ: 789 63, 
IČ: 26823284 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
- 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“ 

- věcné břemeno bude zřízeno  k pozemku  p.č. 1483/12 v k.ú. Šumperk 
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za věcné břemeno zálohu ve výši        

3.900,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005, skutečná částka dle GP č.  5211-501/2007 činí  1.500,--Kč. 
Přeplatek ve výši 2.400,--Kč bude zaslán stranou povinnou z věcného 
břemene na účet strany oprávněné z věcného břemene do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním vkladu do KN 

- oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí vyhotovení 
geometrického zaměření 

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

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

537/07 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 vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 
1567/1  v k.ú. Šumperk mezi 
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budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
společnost MoSeV Olomouc s.r.o., zastoupena Ing. Janem Šustkem, jednatelem, 
se sídlem  Olomouc, Divišova 4, PSČ 772 00, IČ: 483 99 183 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za  věcné břemeno  zálohu 
bude výši  4.000,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze 
dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy            
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy           
o věcném břemeni 

       Termín: 30.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

538/07 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  telekomunikačního kabelu přes  p.p.č.: 120/2, 126/1, 
920/3, 920/12 a  920/13 vše  v k.ú.  Dolní Temenice a  
přes p.p.č.: 269/1, 276/8, 276/9, 481/6 a  2039/2  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: 
Telefónica  O2  Czech  Republic, a.s.,  se  sídlem  Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 
130 34, IČ: 601 93 336 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vyhotoví strana 

oprávněná z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno - uložení 

telekomunikačního  kabelu zálohu ve výši 88.600,--Kč, částka je vypočtena na 
základě  bodu B. písm b) usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 (v případě, že 
budou splněny podmínky a stavba bude provedena dle bodu C. písm. d), bude 
konečná částka vyúčtována dle předložených podkladů – stavební deník, 
doklady o provedení demontáže apod.)  Částka 88.600,--Kč bude uhrazena do 
30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. 

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

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po realizaci stavby požádá stranu povinnou 
z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

- oprávněný z věcného břemene uvede na vlastní náklady do původního stavu 
veškeré dotčené pozemky (chodníky, komunikace, zeleň apod). 

- pokud dojde k uložení liniové stavby v jiné trase, než je uvedeno v projektu 
(zákresu), a touto změnou se výrazně zhorší další využití předmětných 
pozemků, může sjednat povinný z věcného břemene smluvní pokutu za 
nedodržení podmínek,    

- podle § 544 Občanského zákoníku. Smluvní pokuta může činit až 100 násobek     
stanovené úplaty. 

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

539/07 MJP – příslib směny pozemků mezi městem a spol. SPIKAS Šumperk, s.r.o. 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 442/07 ze 
dne 22. 2. 2007 schválit příslib majetkoprávního vypořádání pozemků 
v souvislosti s přestavbou Okružní křižovatky Jesenická u PZ II formou smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy směnné s finančním vyrovnáním za těchto 
podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 

1, PSČ: 787 93, budou převedeny do vlastnictví spol. SPIKAS  Šumperk, s.r.o., 
IČ: 26823322, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 78803,  p.p.č. 984/8 o výměře 
56 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 225 m2, část p.p.č. 987/4 o výměře cca 
68 m2 a část p.p.č 987/3 o výměře cca 49 m2 vše v k.ú. Šumperk (celková 
výměra cca 398 m2) 

- z vlastnictví spol. SPIKAS  Šumperk, s.r.o., IČ: 26823322, se sídlem Nový 
Malín 600, PSČ 78803,  bude převedena do vlastnictví města Šumperk, IČ: 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, část p.p.č. 984/1 o 
výměře cca 336 m2 v k. ú. Šumperk 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků v dané lokalitě po zaměření 
skutečného stavu  

- rozdíl ve směňovaných výměrách v částce  300 Kč/m2 bude uhrazen spol. 
SPIKAS  Šumperk, s.r.o. do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy 

- vyhotovení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné zajistí na vlastní 
náklady město Šumperk   

- geometrický plán na zaměření skutečného stavu místní komunikace při areálu 
spol. SPIKAS  Šumperk, s.r.o. zajistilo na vlastní náklady město Šumperk, 
geometrický plán na zaměření skutečného stavu okružní křižovatky bude 
proveden v rámci provedení celého stavebního díla  

- směnná smlouva bude realizována po pravomocném kolaudačním rozhodnutí 
stavebního díla kruhové křižovatky Jesenická EI/11 a po schválení směny 
v zastupitelstvu města  

 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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540/07 MJP – nájem části pozemku p.č. 1887/5 v k.ú. Vikýřovice k umístění vítací 
 tabule města Šumperka 

schvaluje 
nájem části pozemku p. č. 1887/5 v k. ú. Vikýřovice o výměře 1 m2, za těchto 
podmínek: 
- pronajímatel: obec Vikýřovice, se sídlem Vikýřovice, Petrovská 168, PSČ: 787 

93, IČ: 00635898 
- nájemce: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461  
- účel nájmu: umístění uvítací tabule města Šumperk  
- nájemné: 50 Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemní smlouvu vyhotoví na své náklady město Šumperk 
 

       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

541/07 MJP – zveřejnění záměru města na odprodej pozemku p.č. 1480/3 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek p.č. 1480/3 o výměře   
139 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel prodeje:  rozšíření areálu sousedního vlastníka pozemků. 
 
       Termín: 13.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

542/07 MJP – nabídka J. P.  k odkoupení pozemků v jeho vlastnictví  

doporučuje ZM 
nevyhovět žádosti J. P. , bytem Bratrušov, PSČ: 787 01, ve věci výkupu pozemků 
v jeho vlastnictví, jmenovitě parcela č. 873/2,  parcela č. 885, parcela č. 884/1 a 
parcela č. 883 v k. ú. Horní Temenice o celkové výměře 13 617 m2, a to z důvodu 
nevyužitelnosti těchto pozemků pro město Šumperk. 
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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543/07 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  přípojky vodovodní, plynové splaškové kanalizační, 
telefonní a elektro NN  přes p.p.č. 2298 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: 
T. M., Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“ 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  600,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

544/07 MJP – vyčíslení ročních nákladů na vykonávání správy majetku  

bere na vědomí 
informativní materiál týkající se vyčíslení ročních nákladů na vykonávání správy 
majetku v souvislosti s uplynutím lhůty ke dni 30.9.2008 pro uzavření mandátní 
smlouvy uzavřené mezi Městem Šumperk a ŠMR, a.s. 
 
 

545/07 MJP -  aktualizovaný seznam domů v majetku města Šumperka  

bere na vědomí 
informativní materiál týkající se aktualizovaného seznamu domů v majetku 
města Šumperka a přehledu bytových jednotek a nebytových prostor ve vlastnictví 
města Šumperka. 
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546/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14A   

doporučuje  
ZM schválit záměr města Šumperka realizovat prodej nebytových prostor v domě 
se založeným společenstvím vlastníků v domě or.ozn. Čajkovského 2-14A 
v k.ú.Šumperk o celkové výměře dle prohlášení vlastníků 864,64 m2, kde roční 
nájemné činí 491 049,-Kč. Návrh kupní ceny na nebytové prostory v tomto domě 
činí 8 646 400,-Kč, tedy za kupní cenu 10 000,-Kč/m2 vzhledem ke stáří domu, 
s ohledem na stávající provozovanou činnost v NP, lokalitu a výši ročního 
nájemného bez rozdílu současného způsobu využití jednotlivých částí nebytových 
prostor a nerozlišovat prodejní a ostatní plochy.  
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

547/07 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 532/16 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 532/16 o výměře 51 m2 v k.ú. 
Šumperk.  
Účel pronájmu – vjezd do garáže u domu na st.p.č.1876 v k.ú. Šumperk, za 
podmínky: sazba nájemného 50,-Kč/rok s povinností úhrady nájemného  od 
1.1.2007. 

       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

548/07 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 951/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 951/3 o výměře 31 m2 v k.ú. Šumperk, 
včetně zídky na hranici pozemku při ul. Vančurově  

  Účel prodeje – zajištění vjezdu do garáže na st.p.č. 951/2 v k.ú. Šumperk za  
  podmínek: 

- kupní cena dohodou 5.000,-Kč 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-

Kč  a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN v hodnotě 
500,-Kč kolku 

- kupující zajistí opravu zídky nebo její odstranění do 31.12.2007 
 

       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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549/07 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 579/7 v k.ú. D. Temenice a části p.p.č. 
 565/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 579/7 o výměře cca 5 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice a část p.p.č. 565/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk .  
- účel pronájmu – instalace velkoplošných reklam 
- sazba nájemného 2.000,-Kč/m2/rok, a to z  plochy reklamy 
- nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 500,-

Kč  
       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

550/07 MJP – dodatek č. 1 k NS mezi městem a spol. ČSAD Ostrava, a.s. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MP-48/2005PRO/PP uzavřené dne 
28. 2. 2007 mezi Městem Šumperkem, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 
93 Šumperk, zastoupeném starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako pronajímatelem 
a společností ČSAD Ostrava a.s., IČ 45192057, se sídlem Vítkovická 3056/2, 709 
19  Ostrava – Moravská Ostrava, jednající předsedou představenstva 
Ing. Stanislavem Purgerem jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku p.č. 1273/10 o výměře 5763 m² (autobusové nádraží). Předmětem 
dodatku č. 1 je doplnění čl. III. odst. 3 nájemní smlouvy, který bude nově znít: 

 
3. Nájemce se zavazuje uhradit nájemné za kalendářní rok 2005 v plné výši 

jednorázově bezhotovostním převodem nejpozději do 14 dnů od podpisu této 
smlouvy. Nájemné za kalendářní rok 2006 se nájemce zavazuje uhradit 
v plné výši jednorázově bezhotovostním převodem nejpozději do 31. 5. 
2007. 

       Termín: 31.5.2007 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

551/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 819/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 819/1 o výměře 1259 m2 a p.p.č. 819/3 o 
výměře 529 m2 v k.ú. Dolní Temenice.  
Účel prodeje – zahrada 
- kupní cena p.p.č. 819/1  300,-Kč/m2 
- kupní cena p.p.č. 819/3  150,-Kč/m2 
- kupujícím bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za  vyhotovením kupní 

smlouvy a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

Termín: 15.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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552/07 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1291/3 a dalších v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.9.2006 do 27.9.2006 dle usnesení rady města 5070/06 ze dne 
31.8.2006, schválit   vydání příslibu prodeje p.p.č. 1291/3  o výměře 2165 m2, 
p.p.č. 1291/6 o výměře 1044  m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 a p.p.č. 3019 o 
výměře 162 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel příslibu prodeje: bytová výstavba, včetně  příjezdových komunikací           

a chodníků 
- budoucí kupující:  SAN-JV, s r.o. Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
- kupní cena 400,--Kč/m2. Budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy              

o  smlouvě budoucí kupní 70% budoucí kupní ceny, tj. 988.960,--Kč 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  500,--Kč za vyhotovení smlouvy        

o smlouvě budoucí kupní smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“   
- územní a stavební řízením bude výhradně na náklady budoucího kupujícího. 

Pokud bude prokázáno v územním řízení, že výstavbu v dané lokalitě nelze 
realizovat, nemá budoucí kupující nárok na kompenzaci vynaložených nákladů 
spojených s územním řízením   

- výstavba inženýrských sítí, včetně komunikace a chodníků bude provedena 
výhradně na náklady budoucího kupujícího 

- budoucí kupující je povinen si vyžádat v rámci územního a stavebního řízení 
vyjádření odboru RÚI  Městského úřadu v Šumperku, který stanoví regulativa 
pro výstavbu bytové zástavby  

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu do 31.12.2007 stavební 
povolení na výstavbu bytových domů s tím, že výstavba bude započata do 6ti 
měsíců ode dne pravomocného stavebního povolení, nejpozději do 30.7.2008, 
pokud toto nebude  předloženo, sjednává si budoucí prodávající právo od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- bytová výstavba bude pravomocně kolaudována  nejpozději do 30.6.2009, pro 
případ nesplnění termínu kolaudace se sjednává jednorázová pokuta ve výši  
10% budoucí kupní ceny 

- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno po dokončení     
1 m hrubé stavby na terénem, po vyhotovení geometrického plánu, který 
uhradí budoucí kupující 

- budoucí kupující na své náklady zajistí kácení vzrostlých stromů na pozemcích 
a to po vydaném rozhodnutí odboru životního prostředí 

 
Termín: 12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

553/07 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1291/3 a dalších v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 11.9.2006 do 27.9.2006 dle usnesení rady města 
5070/06 ze dne 31.8.2006, vydání příslibu prodeje 1291/3  o výměře 2165 m2, 
p.p.č. 1291/6 o výměře 1044  m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 a p.p.č. 3019 o  
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výměře 162 m2, vše v k.ú. Šumperk manželům R. a I. D., bytem Šumperk, z 
důvodu nesplnění požadavků na výstavbu, kdy se požaduje realizace zástavby 
hromadného bydlení. 

 
Termín: 12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

554/07 MJP – příslib prodeje p.p.č. 1291/3 a dalších v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 11.9.2006 do 27.9.2006 dle usnesení rady města 
5070/06 ze dne 31.8.2006, vydání příslibu prodeje 1291/3  o výměře 2165 m2, 
p.p.č. 1291/6 o výměře 1044  m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 a p.p.č. 3019 o 
výměře 162 m2, vše v k.ú. Šumperk J. L., bytem Šumperk, J. R., bytem Šumperk 
a  M. S., bytem Šumperk z důvodu nesplnění požadavků na výstavbu, kdy se 
požaduje realizace zástavby hromadného bydlení. 

 
Termín: 12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

555/07 MJP – výpůjčka části p.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného zveřejněného záměru města dle usnesení RM č. 5071/06 
ze dne 31.8.2006 od 11.9.2006 do 27.9.2006 výpůjčku částí p.p.č. 1895/2 a části 
p.p.č. 1291/9 o celkové výměře cca 200 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- vypůjčitel: SAN-JV, s r.o. Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
- účel výpůjčky: vybudování příjezdové komunikace k pozemkům p.č. 1291/3  , 

p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019 , vše v k.ú. Šumperk, kde se plánuje 
výstavba bytových domů  

- sjednaná doba výpůjčky: doba neurčitá s tím, že účinnost smlouvy o výpůjčce 
bude ukončena podpisem darovací smlouvy díla komunikace mezi společností 
SAN-JV, s.r.o., se sídlem Lidická 56, Šumperk,  IČ: 64618951 a městem 
Šumperk 

- darovací smlouvou bude komunikace převedena do majetku a správy města 
Šumperk a to po kolaudaci samotné komunikace 

 
Termín: 30.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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556/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky pod stavbami garáží 
nebo tvořící zázemí k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 4905           
o výměře 22 m2 a část pozemku stavební parcela č. 1722/1 a pozemku parcela 
č. 1239/36 o výměře nezbytně nutné k umožnění příjezdu ke garáži, vše v k.ú. 
Šumperk. Účel pronájmu – pozemek pod garáží, zajištění příjezdu ke garáži. 

 
        Termín: 10.4.2007 

Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

557/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky pod stavbami garáží 
nebo tvořící zázemí k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 3288           
o výměře 24 m2 a část pozemku parcela č. 1485/2 o výměře nezbytně nutné k 
umožnění příjezdu ke garáži, vše v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu – pozemek pod 
garáží, zajištění příjezdu ke garáži. 

        Termín: 10.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

558/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky pod stavbami garáží 
nebo tvořící zázemí k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1469/1 o výměře 
nezbytně nutné k umožnění příjezdu ke garáži na pozemku stavební parcela č. 
3366, vše v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu – zajištění příjezdu ke garáži. 
 
       Termín: 10.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

      

559/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky pod stavbami garáží 
nebo tvořící zázemí k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/3 o výměře 
72 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek u domu Javoříčko 10, Šumperk). Účel 
pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny. 

 
        Termín: 10.4.2007 

Zodpovídá: Ing. Répalová  
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560/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky pod stavbami garáží 
nebo tvořící zázemí k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1484/5 o výměře 
126 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek u domu Lidická 77, Šumperk). Účel pronájmu 
– zahrádkářské využití + přístupové plochy, pozemek pod stavbou kolny. 
 
       Termín: 10.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

561/07 MJP – zveřejnění záměru města darovat část pozemku p.č. 1990/26 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města Šumperka darovat část pozemku pod komunikací p. č. 
1990/26 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. u Domova důchodců 
Šumperk Olomouckému kraji se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc. 
Účel prodeje:  uvedení vlastnického práva k pozemku do souladu s užíváním  
 

Termín: 13. 4. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

562/07 MJP – souhlasy ke stavebnímu řízení na výstavbu „Polyfunkční dům na ul. 
Radniční v Šumperku“ 

schvaluje 
- vydání souhlasu s umístěním staveniště po dobu výstavby, dočasných 
staveb – jeřábové dráhy, l ks UNIMO buňky dle PD na st.p.č., st. p.č. 140/1, 
st.p.č.  140/3 a p.p.č. 312/2 v k.ú. Šumperk  
- vydání souhlasu s přesahem  římsy a proskleného arkýře  nad  pozemkem 
p.č.  2239/1 a st. p.č. 140/3 v k.ú. Šumperk dle PD 
- vydání souhlasu příjezdu a přístupu přes st. p.č. 140/3 v k.ú. Šumperk 
k objektu za účelem zajištění zásobování, k umístění kontejnerů na odpady a 
umístění parkovacích míst 
- vydání souhlasu  přístupu a příjezdu přes st.p.č. 140/3 v k.ú. Šumperk za 
pro účely zajištění zásobování, k umístění kontejnerů na odpady a umístění 
2 parkovacích míst 
- vydání souhlasu  s provedením stavebních úprav spojených s provedením 
dilatace mezi objekty  a  provedením klempířských prací na střeše  objektu 
Starobranská 20, Šumperk 
Podmínky souhlasu: 
- nedílnou součástí souhlasu bude  vyjádření ŠMR, s.r.o. 
- nedílnou součástí souhlasu budou podmínky PMŠ, a.s.  
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- stavbou nebudou dotčena práva užívání uvedená na LV č. 3478  související 

s přístupem k objektu Starobranská 20 (st.p.č. 140/1 z vnitrobloku po dobu 
výstavby) 

- investor uzavře s PMŠ, a.s., smlouvu dle OZV č. 86/02 města Šumperka na 
pronájem dotčených pozemků, ke kterým bude vydán souhlas 

 
Termín: 30.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

563/07 MJP – souhlasy ke stavebnímu řízení na výstavbu „Polyfunkční dům na ul. 
Radniční v Šumperku“ 

ukládá 
Podnikům města Šumperka, a.s., zastoupeným Ing. Luďkem Šperlichem, se 
sídlem Šumperk, Slovanská 21, uzavřít  smlouvu dle  OZV č. 86/02  města 
Šumperka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to na  pozemek 
st. p.č. 140/3, st. p.č. 140/1 a p.p.č. 312/2 v k.ú. Šumperk  za účelem  zařízení 
staveniště, umístění kontejnerů, dočasných  staveb – jeřábové dráhy, l ks UNIMO 
buňky, vše dle PD.  
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

564/07 MJP – podnájem částí pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice 

uděluje souhlas     
s podnájmem částí pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice (pouze zelené 
(travnaté) plochy v areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku), a to za účelem 
poskytování rychlého občerstvení apod., Šumperským sportovním areálům, s.r.o., 
a to za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu budoucímu 

správci areálu Bratrušovského koupaliště, tj. Podnikům města Šumperka, 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  podnájemcem do předmětu podnájmu 

- příjem z podnájmu je příjmem nájemce 
- souhlas s podnájmem se nevztahuje na stavbu venkovních bazénů 
 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

565/07 MJP – byt č. 2 Vrchlického 23 Šumperk 

bere na vědomí 
změnu příjmení a bydliště nájemce bytu č. 2 v domě Vrchlického 23: 
Z. S.,  bytem Šumperk. 
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566/07 MJP – byt č. 2 Vrchlického 23 Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 2 v domě Vrchlického 
23, Šumperk ze dne 21.5.2002, budoucí kupující Z. S.,  bytem Šumperk  tak, že: 
- v označení budoucí kupující bude provedena změna bydliště a příjmení 
- do smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zapracován systém ekonomické 

motivace budoucích kupujících dle usnesení ZM č. 2295/02 ze dne 11.9.2002. 
 

Termín:      12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

567/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS,  a.s., za ul. Prievidzskou 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1701/06 ze dne 15.6.2007 o schválení prodeje pozemku p.č. 
709/23 v kat. území Dolní Temenice (or. pozemek pod přístupovým chodníkem 
k bytovém domu č.p. 3077 na st.p.č. 778 v katastrálním území Dolní Temenice, 
Prievidzská 23A) z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín:      12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

568/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS,  a.s., za ul. Prievidzskou 

doporučuje ZM 
schválit na základě schváleného záměru Města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 12.4.2006 do 27.4.2006 dle usnesení Rady města 
č. 4595/06 ze dne 6.4.2006 a podle usnesení Zastupitelstva města č. 460/03 ze 
dne 18.9.2003 ve znění usnesení ZM č. 974/04 ze dne 21.10.2004, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností FORTEX-
AGS, a. s., na odprodej příslušných částí p.č. 709/17 v katastrálním území Dolní 
Temenice, prodej pozemku parcela č. 709/23 ost. plocha/jiná plocha o výměře 10 
m2 v katastrálním území Dolní Temenice dle geometrického plánu č. 629-
508/2006 v lokalitě bytové výstavby při ul. Prievidzské (or. pozemek pod 
přístupovým chodníkem k bytovém domu č.p. 3077 na st.p.č. 778 v katastrálním 
území Dolní Temenice, Prievidzská 23A) za těchto podmínek: 
- prodávající: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, 
- kupující: Společenství pro dům Prievidzská 3077/23A, Šumperk, IČ 277 

71 547,    se sídlem Šumperk, Prievidzská 3077/23A, PSČ 787 01  
- účel prodeje: správa, provoz a opravy společných částí domu 
- kupní cena 100,- Kč/m2, tj. 1.000,- Kč (kupní cena stanovena v souladu 

s usnesením ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003) 



RM12 

 
30 

 
- kupní cenu, správní poplatek ve výši 500,--Kč za vkladové řízení 

u katastrálního úřadu a paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
1.000,-- Kč dle Přílohy č. 9 tzv. „Postupu…“ uhradí kupující do 10 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

- geometrický plán č. 629-508/2006 nechal zhotovit na své náklady FORTEX-
AGS, a.s. 

Termín:      12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

569/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS,  a.s., za ul. Prievidzskou 

ruší 
usnesení RM č. 192/06 ze dne 7.12.2006 ve věci schválení věcného břemene 
uložení a správy vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky 
splaškové kanalizace ve prospěch vlastníků bytových jednotek v bytovém domě 
Prievidzská 23A, Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení.  
 

Termín:      12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

570/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS,  a.s., za ul. Prievidzskou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace 
přes pozemky p.č. 108/2, 108/32, 108/20, 108/22, 709/17 a p řes pozemky p.č. 
709/27, 709/25, 709/26, oddělené z pozemku p.č. 709/17 dle GP č. 640-
518_B/2006, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. lokalita 
bytové výstavby FORTEX-AGS, a.s. při ul. Prievidzská – BD 1): 
 
Povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: 
vlastníci bytových jednotek č. 3077/1-3077/16 v domě č.p. 3077 na pozemku 
st.p.č. 778 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. Prievidzská 23A, 
Šumperk)  
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
-  věcné břemeno je vyznačeno GP č. 640-518_B/2006, který nechal na své 

náklady zpracovat FORTEX-AGS, a.s. a bude dodán v potřebném počtu pro 
zápis do KN, 

- věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch bytových jednotek č. 3077/1-
3077/16 v domě č.p. 3077 na pozemku st.p.č. 778 v kat. území Dolní 
Temenice, obec Šumperk (or. Prievidzská 23A, Šumperk), tj. ve prospěch 
nemovitostí 
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- oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“. Pokud 
vyhotoví smlouvu o zřízení věcného břemene na vlastní náklady FORTEX-
AGS, a.s. nebude paušální poplatek za vyhotovení smlouvy účtován. 

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

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

Termín:      30.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

571/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS,  a.s., za ul. Prievidzskou 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace 
přes pozemky p.č. 709/17 a p.č. 709/27, 709/25, 709/26, oddělené z pozemku p.č. 
709/17 dle GP č. 660-503/2007, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec 
Šumperk (or. lokalita bytové výstavby FORTEX-AGS, a.s. při ul. Prievidzská – BD 
2): 
 
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: 
vlastníci bytových jednotek č. 3088/1-3088/20 v domě č.p. 3088 na pozemku 
st.p.č. 779 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk (or. Prievidzská 23B, 
Šumperk)  
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
-  věcné břemeno je vyznačeno GP č. 660-503/2007, který nechal na své 

náklady zpracovat FORTEX-AGS, a.s. a bude dodán v potřebném počtu pro 
zápis do KN, 

- věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch bytových jednotek č. 3088/1-
3088/20 v domě č.p. 3088 na pozemku st.p.č. 779 v kat. území Dolní 
Temenice, obec Šumperk (or. Prievidzská 23B, Šumperk), tj. ve prospěch 
nemovitostí 

- oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 
věcném břemeni ve výši 500,- Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“. Pokud 
vyhotoví smlouvu o zřízení věcného břemene na vlastní náklady FORTEX-
AGS, a.s. nebude paušální poplatek za vyhotovení smlouvy účtován. 
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- oprávnění z  věcného břemene  uhradí  za  zřízení věcného břemene úplatu ve 

výši  4.356,-Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 693/04 ze dne 
18.3.2004, a to na základě GP č. 660-503/2007. Úplata bude uhrazena ze 
zálohy složené společností FORTEX-AGS, a.s. ve výši 12.500,-Kč při uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb 31/04 ze dne 
4.11.2004 uložení těchto sítí. 

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

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

572/07 MJP – žádost manželů Kolákových o prodej pozemku p.č. 328/10 v k.ú. 
Šumperk při ul. Slovanské 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 328/10 
o výměře cca 310 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. při ulici Slovanské. 
Účel prodeje:  vybudování obslužného parkoviště pro veřejnost na této části 
pozemku.  

Termín: 13. 4. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

573/07 MJP – přehled zahrádkářských kolonií na území města Šumperka 

bere na vědomí 
přehled zahrádkářských kolonií na území města Šumperka. 
 
 

574/07 MJP – žádost zahrádkářské kolonie „U Sanatoria“ 

schvaluje 
nezveřejňovat prodej p.p.č. 552/1 a 581 v k.ú. Dolní Temenice z důvodu platného 
moratoria na prodej pozemků využívaných v zahrádkářských kolonií a nevyhovět 
žádosti zástupců zahrádkářské kolonie „ U Sanatoria“  a ponechat sjednanou dobu 
pronájmu, tj. nájem na dobu neurčitou,  v nájemní smlouvě MP 121/99/pro ze dne 
3.3.1999 ve znění do dodatku ze dne 16.1.2006. 
 

Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM12 

 
33 

 

575/07 Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 
zprávu o přípravě na jarní úklid a zajištění péče o zeleň a zprávu o plnění plánu 
zimní údržby vozovek a chodníků. 
 

576/07 Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2007 - do schválených 
investic, úsporu za zimní údržbu na straně příjmů od PMŠ, a.s. , ve výši 2 mil. Kč.  
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

577/07 MJP - Šumperské sportovní areály, s.r.o. 

bere na vědomí 
finanční plán společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., na rok 2007 + krytý 
bazén a organizační strukturu společnosti k 03/2007. 
 
        

578/07 MJP - Májové oslavy – zrušení usnesení RM č. 479/07 a 480/07 

ruší 
usnesení RM č. 479/07 a 480/07 ze dne 8.3.2007 k pořádání Májových oslav a 
pořádání 6. šumperského autosalónu dne 1.5.2007. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

579/07 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: JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk 

IČ: 25396463 
zastoupená Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem společnosti 
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580/07 MJP -  Májové oslavy  

schvaluje 
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem při konání májových oslav a pro 6. 
šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce JAM PROMOTION, 
s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, formou smlouvy o výpůjčce. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

581/07 MJP – pronájem části p.č. 25/3 a části stavby 

schvaluje 
pronájem části p.č. 25/3 v k.ú. Šumperk o velikosti 1100 m2 na dobu určitou do 
30.6.2007, za účelem zřízení zařízení staveniště a zřízení provizorní objízdné 
trasy pro vozidla při výstavbě obnovy kanalizační sítě – větev A 11 v rozsahu: 
- nájemce: Fortex-AGS, a.s., Šumperk, Jílová 1550/1, IČ: 00150584 
- počátek nájmu: od 1.4.2007 
- konec nájmu: 30.6.2007 
- cena nájmu: 255,-Kč/m2/rok (0,70 Kč/m2/den) 
- účel nájmu: zařízení staveniště 

       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

582/07 MJP – pronájem p. č. 1900/8 v k.ú. Šumperk a části stavby 

schvaluje 
pronájem p.č. 1900/8 v k.ú. Šumperk o velikosti 732 m2 na dobu určitou do 
30.9.2007, za účelem zřízení překladiště stavebního materiálu a občasnému 
skladování stavebního materiálu při výstavbě stavby DDŠ Šumperk-Vyhlídka 
v rozsahu: 
- nájemce: Zlínstav, a.s., Louky, tř. T. Bati 385, Zlín, IČ: 00530808 
- počátek nájmu: od 1.4.2007 
- konec nájmu: 30.9.2007 
- cena nájmu: 255,-Kč/m2/rok (0,70 Kč/m2/den) 
- účel nájmu: zařízení staveniště 

       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

583/07 Plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na          
2. čtvrtletí roku 2007  

bere na vědomí 
plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na 2. čtvrtletí 
roku 2007. 
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584/07 Plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na          
2. čtvrtletí roku 2007  

ukládá  
oddělení IAK zapracovat do plánu veřejnosprávních kontrol provedení kontroly 
věcného plnění fakturovaných prací a dodávek u ŠMR, a.s, na základě mandátní 
smlouvy (návaznost na usnesení ZM č. 196/07), s termínem plnění do 31.8.2007.   
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Adámková 
 

585/07 Analýza a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2006 

bere na vědomí 
analýzu a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2006. 
 
 

586/07 Změna platu ředitelky ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 a ředitele ZŠ Šumperk,   
8. května 63 

schvaluje 
- změnu platu N. S., ředitelky ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 s účinností od 1. 

dubna 2007 dle předloženého návrhu 
- změnu platu R. P.,  ředitele ZŠ Šumperk, 8. května 63 s účinností od 1. dubna 

2007 dle předloženého návrhu 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

587/07 Pravidla pro udělování souhlasu k užívání znaku města Šumperka 

schvaluje 
pravidla pro udělování souhlasu k užívání znaku města Šumperka. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

588/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

neschvaluje 
užívání znaku města Šumperka dle žádosti Advokátní kanceláře Drlík - Boucký - 
Sedláček, nám. Míru 9, Šumperk, IČ: 71331131.  
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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589/07 Den zdraví v Šumperku 8.5.2007 

schvaluje 
pronájem pěší zóny dne 8.5.2007 od 9.00 – 16.00 hodin Klubu zdraví a Poradny 
zdraví Šumperk na akci „Den zdraví“. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

590/07 Marketingový projekt „Olomouc region Card“ 

schvaluje 
zapojení města Šumperka do projektu „Olomouc region Card“ v rámci 
kombinovaného vstupného se vstupem zdarma s refundací ušlého vstupného 
ve výši 50 %. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

591/07 Finanční podpora projektu „Slavné vily Olomouckého kraje“ 

schvaluje 
finanční podporu ve výši 40.000,-Kč projektu (publikace a výstava) „Slavné vily 
Olomouckého kraje“ z reprezentačního fondu starosty. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

592/07 Statut komise cestovního ruchu 

schvaluje 
statut komise cestovního ruchu s účinností od 1.4.2007. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: p. Zerzáň 

593/07 Statut komise kultury, vnějších vztahů a letopisecké 

schvaluje 
statut a jednací řád komise kultury, vnějších vztahů a letopisecké s účinností od 
1.4.2007. 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Mgr. Havlíček 
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594/07 Statut komise pro přidělování grantů a dotací 

schvaluje 
statut komise pro přidělování grantů a dotací s účinností od 1.4.2007. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Polášek 
 

595/07 Statut komise pro získávání dotací 

schvaluje 
statut komise pro získávání dotací s účinností od 1.4.2007. 
 
       Termín: 30.3.2007  
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

596/07 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 1.6.2007  stav 207 zaměstnanců (+ 1 odbor dopravy) 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

597/07 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 výše přijaté usnesení RM č. 596/07. 
 
       Termín: 30.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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598/07 Příprava projektů pro podání žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU 

schvaluje 
zpracování projektů a podkladů pro podání žádostí o dotaci ze strukturálních 
fondů EU:  
1. Rekonstrukce sportovišť u školských zařízení 
2. Snižování spotřeby energie školských budov 
3. Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku 
4. Rekonstrukce komunikace Jiřího z Poděbrad 
5. Sběrný dvůr 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

599/07 Příprava projektů pro podání žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU 

ukládá 
odboru RÚI předložit RM náklady na přípravu projektů a podkladů pro podání 
žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU, které nejsou pokryty rozpočtem města 
s návrhem na zpracování do rozpočtových opatření. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

600/07 Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti 

schvaluje 
- zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: 

„Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Bronislav Suchý, Juraj Hreňo, Ing. Hana Répalová, 
Ing. Luděk Šperlich 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, 
Ing. Bořivoj Hojgr 

 
- minimální seznam zájemců 

- ROVINA, a.s., Kroměřížská 134, Hulín 
- UNIVERSAL MOST, s.r.o., Česká ul. 842, Most 
- REFLEX Zlín, spol. s r.o., tř. T. Bati 385, Zlín 
- BROLA, spol. s r.o., PO BOX 21, Zlín-Klečůvka 
- CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, Zlín 
- Plast Produkt, spol. s r.o., Žerotínova 60, Šumperk 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 



RM12 

 
39 

601/07 Park nad Slovanskou 

doporučuje ZM  
schválit realizaci „Parku nad Slovanskou“ dle předloženého návrhu ve variantě „A“ 
ve dvou etapách: 
- I. etapa zahrnuje: chodník z Husova náměstí na ulici Radniční se schodištěm 

na ul. Slovanskou a odbočkou k domu st.parc. 91/3 v k.ú. Šumperk včetně 
veřejného osvětlení, oplocení, vegetační úpravy (kácení stromů)  a instalace 
části městského mobiliáře v celkové výši cca 2.670.000,--Kč – realizace v roce 
2007 

     
- II. etapa zahrnuje: úpravu pozemku p.č. 312/1 před Střední zdravotní školou, 

parkovací plochu na parc.č. 390, odbočku chodníku směrem k „Točáku“ na 
parc.č. 312/1, úpravu povrchu před SOŠ železniční, stavební a památkové 
péče na parc.č. 389 a Husova náměstí  na parc.č. 390 v k.ú. Šumperk včetně 
vegetačních úprav (zatravnění a výsadba nové zeleně) v celkové výši cca 
2.550.000,--Kč. 

        Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

602/07 Park nad Slovanskou 

ukládá 
odboru RÚI vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele realizace 
„Parku nad Slovanskou“ ve dvou etapách s termínem plnění – 1. etapa v roce 
2007 a II. etapa v roce 2008.  
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

603/07 Park nad Slovanskou 

doporučuje ZM 
schválit zařazení akce „Park nad Slovanskou – I. etapa“ v případě finančních 
prostředků do rozpočtového opatření roku 2007 v částce 2.670.000,--Kč. 
V případě nedostatku finančních prostředků v letošním roce zařadit do návrhu 
rozpočtu roku 2008. 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

604/07 Umístění „zahrádkářské chaty“ v zahrádkářské osadě 

schvaluje 
- uložení inženýrských sítí na pozemku města p.č. 564/21 v k.ú. Šumperk a 

sjezd přes výše uvedený pozemek 
- výstavbu zahrádkářské chaty o rozměru cca 15 x 14 m na pozemku p.č. 564/4 

v k.ú. Šumperk, jako vlastník sousední parcely 
 

       Termín: 16.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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605/07 Smlouva o dílo „Rekonstrukce ul. Gen. Krátkého v Šumperku“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk na 
„Rekonstrukci části ul. Gen. Krátkého  v Šumperku v úseku od křižovatky s ulicí 
Pod Lesem ke komunikaci Reissova a rekonstrukce poškozených živičných 
chodníků od křižovatky s ulicí Pod Vyhlídkou ke komunikaci Reissova“ na 
celkovou cenu, včetně DPH do 2.649.050,--Kč. 
 

       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

606/07 Smlouva o dílo „Rekonstrukce ul. Gen. Krátkého v Šumperku“ 

ukládá 
odboru FaP zařadit částku 2.649.050,--Kč na „Rekonstrukci části ul. Gen. 
Krátkého  v  Šumperku v úseku od křižovatky s ulicí Pod Lesem ke komunikaci 
Reissova a rekonstrukce poškozených živičných chodníků od křižovatky s ulicí 
Pod Vyhlídkou ke komunikaci Reissova“ do rozpočtu města na rok 2007. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

607/07 Šumperk, rekonstrukce kanalizace-odkanalizování oblasti Temenice 

ukládá 
odboru RÚI jednat se SAN-JV, s.r.o., o změně způsobu zajištění závazku formou 
zajištění nemovitosti v majetku SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, namísto 
zajištění sjednaného peněžitého závazku směnkou. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
  

608/07 Kanalizace a vodovod v Temenici – dodatek mandátní smlouvy na zajištění 
závěrečného vyhodnocení akce 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 na V. etapu – činnosti pro závěrečné vyhodnocení akce 
stavby kanalizace a vodovodu v Temenici se společností IREA, s.r.o., za cenu 
89.250,--Kč, včetně DPH. 
       Termín: 5.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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609/07 Rekonstrukce ulice Temenická v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice 
Temenická v Šumperku“ se zhotovitelem stavby firmu STRABAG, a.s., Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je upřesnění rozsahu prací na rok 2007 
ve výši do 6.395.831,--Kč včetně DPH. 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

610/07 Rekonstrukce ulice Temenická v Šumperku 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření r. 2007 navýšení o částku          
1.400.000,--Kč z investičního úvěru města na realizaci stavby: „Rekonstrukce ulice 
Temenická v Šumperku“. 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

611/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s Ing. Luďkem Cekrem, zpracovatelem projektové 
dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“, 
který se týká posunutí termínu odevzdání PD pro územní řízení do 31.3.2007. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

612/07 Doplnění regulativ „Polyfunkčního domu na ul. Žerotínově“ 

doporučuje ZM 
doplnit regulativa ze dne 8.6.2004 k prodeji p.č. 366/1 v k.ú. Šumperk v bodech: 
- výška okapní římsy bude v rozpětí +/ - 1 m od římsy domu Žerotínova 18 
- střecha bude šikmá, na sousední dům bude navazovat stejným sklonem      

(+/- 10°) 
o text „platí pouze pro pohledovou část z ulice Žerotínovy“ 
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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613/07 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2007 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2007 
v celkové výši 200.000,-Kč Římskokatolické farnosti Šumperk na restaurování 
barokních nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku. 
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

614/07 Zpráva o plnění Strategického plánu města Šumperka za rok 2006 

bere na vědomí 
předloženou „Zprávu o plnění Strategického plánu města Šumperka“ za rok 2006, 
která byla projednána a schválena komisí strategického plánu dne 19.3.2007. 
 
 

615/07 Zadávací podmínky – nový ÚP města Šumperka a změny č. 6 ÚPSÚ Šumperk 

schvaluje 
- vypsání podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách na zpracování „Nového územního plánu města Šumperka a Změny 
č. 6 ÚPSÚ Šumperk“ 

 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Suchomel, Ing. Pavel Gremlica, Ing. Luděk Felkl, 
Ing. Bronislav Suchý 
 
náhradníci 
Ing. Jan Havlíček, Mgr. Zdeněk Brož, Ing. arch. Věra Malá, Ing. Naděžda 
Masljaníková, Bc. Věra Kulichová 

 
- minimální seznam zájemců: 

- Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Gajdůšek, Spartakovců 3,   
708 00 Ostrava-Poruba 

- Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Ing. arch. Klajmon, Příkop 8, 602 00 
Brno 

- Ateliér „AURUM“, s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů, Jiráskova 21, 530 02 
Pardubice 

- KNESL+KYNČL, s.r.o., Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., Bayerova 40, 602 00 
Brno 

- SURPMO, a.s., Ing. arch. Miroslav Baťa, Tř. ČSA 219, 500 03 Hradec 
Králové 

- Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská 25, 625 00 Brno 
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- Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 760 01 Zlín 
- Urbaplan, spol. s r.o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové 
- Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory 
- Stavoprojekt Šumperk, s.r.o. , Lidická 56, 787 01 Šumperk 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

616/07 Statut komise architektury a výstavby 

schvaluje 
statut komise architektury a výstavby s účinností od 29.3.2007. 
 
       Termín: 29.3.2007 
       Zodpovídá: PhDr. Gronychová 
 

617/07 Zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na ul. Lidické 

ukládá 
projednat v komisi dopravy připomínku komise pro prevenci kriminality a 
bezpečnost ve městě ke zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na ul. Lidické 
(u základní školy). 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Michálek, CSc. 
 

618/07 Vydání OZV k používání zábavné pyrotechniky na území města 

ukládá 
tajemníkovi MěÚ připravit návrh obecně závazné vyhlášky k používání zábavné 
pyrotechniky na území města Šumperka a předložit k projednání RM. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


