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U S N E S E N Í  

z 15. schůze rady města Šumperka ze dne 19.4.2007. 
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. 
 
 

638/07 MJP – opatření č. 5/2007, směrnice Rady města Šumperka k přidělování 
obecních bytů 

schvaluje 
opatření č. 5/2007, směrnice Rady města Šumperka k přidělování obecních bytů. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

639/07 Opatření č. 6/2007, o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu  

schvaluje 
opatření č.  6/2007 o postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 6 a § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
       Termín: 23.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

640/07 Nařízení č.  2/2007, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/03, o placeném 
parkování ve městě Šumperku 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 
23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení č. 2/2007, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 
2/03, o placeném parkování ve městě Šumperku. 
 
       Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 

           Ing. Šperlich 
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641/07 Rekonstrukce radnice – I. etapa 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 se společností SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, na akci: 
„Rekonstrukce radnice – I. etapa“. Předmětem dodatku bude navýšení celkové 
ceny maximálně o 1.220.000,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

642/07 Rekonstrukce radnice – I. etapa 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat částku 980.000,--Kč do rozpočtu města pro rok 
2007. 
       Termín: 3.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

643/07 Řešení lokality bývalých horních kasáren 

schvaluje 
ponechat pozemek p.č. 1955/14 v k.ú. Šumperk o výměře 1167 m2 v územním 
plánu jako plochu pro bydlení. 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchý 
 

644/07 Bratrušovské koupaliště 

bere na vědomí 
předložený materiál k problematice Bratrušovského koupaliště. 
 

645/07 Bratrušovské koupaliště 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 625/07 ze dne 4.4.2007, a to v části uzavření dodatku č. 4 
se společností CENTROPROJEKT, a.s., Štefánkova 167, Zlín, na akci:  
„Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa“. 
Změna se týká předmětu dodatku č. 4, takže nově předmětem dodatku č. 4 je 
snížení ceny díla o částku 401.094,--Kč, včetně DPH, v ostatním se usnesení RM 
č. 625/07 nemění. 
 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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646/07 Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2006 

bere na vědomí 
částku výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2006 ve výši 
2.683.349,60 Kč. 
     

647/07 Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2006 

schvaluje 
použití výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely ve výši 
2.683.349,60 Kč, a to na provoz zimního stadionu Šumperk. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

 648/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2007: 
příjmy ve výši:    3.000 tis. Kč 
výdaje ve výši    2.372 tis. Kč 
 
příjmy celkem    546.265 tis. Kč 
výdaje celkem    529.647 tis. Kč 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 
 

649/07 MJP – pronájmy NP Obchodní akademie Šumperk 

schvaluje 
krátkodobé pronájmy nebytových prostor Obchodní akademie Šumperk s tím, že 
výnos nájemného bude příjmem hospodářské činnosti školy a doba nájmu 
nepřesáhne 1 rok. 
 
       Termín: 15.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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650/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2244 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2244 v k.ú. Šumperk o výměře    
9 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní zahrádky před provozovnou – pivní bar 
Krušovice. 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 

651/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o výměře 
30 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení venkovní zahrádky před provozovnou – pizzerie 
Istria. 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 
 

652/07 MJP – vypsání veřejné zakázky na zakázku „Zajišťování údržby veřejných 
komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 

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

zakázkách na zakázku „Zajišťování údržby veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství 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, Zdeněk Zerzáň, Ing. Radek Novotný, 
Mgr. Milan Šubrt  
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Mgr. Petra Hatoňová 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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653/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1188 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1188 o výměře 367 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek:  
- kupní cena 150,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující je povinen strpět právo uložení vedení plynárenského zařízení 
 

Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

654/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1534/27 o výměře 322 m2 v 
k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena 600,--Kč/m2 
- budoucí kupující jsou povinni respektovat  uložení kabelu nízkého napětí NN a 

jeho ochranné pásmo  
- rodinný dům bude postaven při ul. Chodské s tím, že bude respektovat uliční 

čáru ul. Chodské, výškově by měl mít 2 NP + podkroví s tím, že bude 
respektovat výškové uspořádání ul. Chodské 

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 70% budoucí kupní 
ceny 

- převod vlastnického práva k p.p.č. 1534/27 po dostavbě 1m hrubé stavby nad 
terénem 

- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 1534/27 
v k.ú. Šumperk a to do 30.5.2008 

Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

655/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č. 751/4 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 v 
k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje:  dvůr k domu Revoluční 57 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí minimálně 10% kupní 

ceny  s možností kupní cenu splácet po dobu max. 20 měsíců 
                                                                                      

Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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656/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1066/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města vydat příslib prodeje p.p.č. 1066/7 o výměře 889 m2   
v k.ú. Šumperk za účelem výstavby rodinného domu. 

 
Termín: 19.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

657/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1066/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1066/7 o výměře 889 m2      
v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 19, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí při podpisu smlouvy minimálně 10% kupní ceny  s tím, že 

doplatek kupní ceny bude vyrovnán jednorázově do 12 měsíců ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní s možností kupní cenu splácet po 
dobu max. 12 měsíců 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

658/07  MJP – zveřejnění směny p.p.č. 1195 – pozemek ve ZJE – PK v k.ú. Horní 
Temenice         

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit p.p.č. 1195 – pozemek ve ZJE – PK  o výměře 
74 m2  v k.ú.Horní Temenice, pozemek ve vlastnictví města Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, IČ: 00303461  za p.p.č. 949/5 a 949/7 o celkové výměře 
6180 m2 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví J. K.,  bytem Bohdíkov,  s finančním 
vyrovnáním mezi účastníky smlouvy. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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659/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje pozemku p.č. 1431/7 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1431/7  o výměře 385 m2  v 
k.ú.Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy nejméně 10% kupní ceny a dále 

bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách nejdéle po dobu 
36 měsíců 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100% kupní ceny, 
po schválení prodeje v zastupitelstvu města 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

660/07 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 782 v k.ú. Šumperk 

schvaluje                             
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 782  o výměře 192 m2  v k.ú.Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod stavbou obytného domu a dvůr 
- kupní cena – zastavěná část pozemku stavbou obytného domu 105,--Kč/m2 

                           nezastavěná část pozemku        300,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
       

661/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 820 m2 v 
k.ú. Horní Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena 350,--Kč/m2 
- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 70% budoucí kupní 

ceny 
- převod vlastnického práva k p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice po dostavbě 

1m hrubé stavby nad terénem 
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- inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- stavební povolení na výstavbu rodinného domu bude předloženo do 30.6.2008  

s možností budoucího kupujícího od smlouvy odstoupit pro nesplnění této 
podmínky 

- rodinný dům bude postaven do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní 

- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 107/1 v 
k.ú. Horní Temenice a to do 31.12.2007 

 
Termín: 30.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

662/07 MJP – ukončení NS MP 36/92 ve znění dodatku ze dne 2.5.1996 

schvaluje 
výpověď ze sjednaného pronájmu k části  p.p.č. 107/1 o výměře 200 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, kdy pozemek je pronajat   nájemní smlouvou označenou jako MP 
36/92 ze dne 13.7.1992 ve znění dodatku ze dne 2.5.1996, nájemce  S. S.,   
bytem Šumperk. Důvodem k podání výpovědi je skutečnost, že p.p.č. 107/1 v k.ú. 
Horní Temenice je určen k výstavbě rodinného domu a je nutné proto pozemek k 
tomuto účelu uvolnit. Výpovědní lhůta je sjednána nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

663/07 MJP – bezúplatný převod části pozemku p.č. 1990/26 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.  4.  2007 do 18. 4. 2007 dle usnesení rady města č. 561/07 ze 
dne 29. 3. 2007, schválit bezúplatný převod části pozemku pod komunikací p. 
č. 1990/26 o výměře cca 350 m2 v  k. ú. Šumperk z vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, do 
vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 
779 11, IČ: 60609460, do správy Domova důchodců Šumperk, příspěvkové 
organizace, za těchto podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: uvedení vlastnického práva k pozemku do 

souladu s užíváním  
- nabyvatel na své náklady vyhotoví geometrický plán na rozdělení pozemku 

parcela č. 1990/26 v k. ú. Šumperk 
- nabyvatel na své náklady vyhotoví darovací smlouvu  
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 14. 6. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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664/07 MJP – sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
příjezdu a vstupu k nemovitostem p.p.č. 564/15 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
sjednat na části p.p.č. 556/4 a části 2075/2 v k.ú. Šumperk budoucí věcné 
břemeno vjezdu a přístupu k nemovitostem – p.p.č. 564/15, 564/14, , 564/17,  
564/16,  564/13,   564/9, 564/12, 564/11 a 564/2 vše v k.ú. Šumperk 
Povinným z věcného břemene  město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
IČ 00303461, oprávněnými z věcného břemene  vlastníci nemovitostí -  p.p.č. 
564/15, 564/14, , 564/17,  564/16,  564/13,   564/9, 564/12, 564/11 a 564/2 vše v 
k.ú. Šumperk, jmenovitě,  P. S.,  bytem Šumperk,  M. S.,  bytem Šumperk,  J. H., 
bytem Šumperk,  R. Z., bytem Šumperk a J. K.,  bytem Šumperk,   za podmínek:  
- budoucí věcné břemeno se zřizuje úplatné, oprávnění z věcného břemene 

uhradí společně při podpisu smlouvy   jednorázovou úhradu ve výši 5.000,--Kč 
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu nezbytně nutného vjezdu – 

parametry účelové komunikace, 
- povolení sjezdu na komunikaci p.č. 2075/2 v k.ú. Šumperk a vybudování 

komunikace  podléhá schválení správního orgánu, za dodržení podmínek 
stanovených správcem komunikace – PMŠ a.s., kdy podmínky budou součástí 
smlouvy  

- oprávnění z věcného břemene na své náklady vybudují účelovou  komunikaci, 
kterou po kolaudaci darují městu Šumperk do majetku a následně do správy 
PMŠ a.s..Pokud nebude komunikace převzata do majetku města a správy 
PMŠ a.s., z důvodu nedodržení stanovených podmínek pro výstavbu 
komunikace, zavazují se oprávnění  z věcného břemene umožnit vlastníku  
p.p.č. 556/4 – městu Šumperk užívat komunikaci za účelem provádění údržby 
pozemku p.č. 556/4 v k.ú. Šumperk 

- pokud nebude komunikace vybudována v souladu s vydanými podmínkami 
správce komunikace – PMŠ a.s., nebude komunikace převzata do majetku 
města Šumperk a  správy PMŠ a.s.   

- smlouva o zřízení věcného břemene vjezdu a přístupu k nemovitostem -  – 
p.p.č. 564/15, 564/14, , 564/17,  564/16,  564/13,   564/9, 564/12, 564/11 a 
564/2 vše v k.ú. Šumperk, jako právo věcné se zápisem  v katastru 
nemovitostí, bude sjednáno  do 6ti měsíců  po pravomocné kolaudaci 
komunikace 

- po vybudování komunikace bude věcné břemeno vyznačeno geometrickým 
plánem, který zadá a uhradí oprávněný z věcného břemene  

- oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za 
vyhotovení smlouvy  

- oprávnění z věcného břemene zajistí po kolaudaci komunikace vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření komunikace a  jeho zápis v katastru 
nemovitostí 

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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665/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1342/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města prodat p.p.č. 1342/6 o výměře 1228 m2 v k.ú. 
Šumperk za  účelem rozšíření plochy určené k podnikání. 

 
Termín: 19.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

666/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 1342/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1342/6 o výměře 1228 m2  v 
k.ú.Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje:  zahrada k domu Šumperk, Rooseveltova 5 
- kupní cena: 300,--Kč/m2  
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši 10% budoucí kupní ceny s možností kupní cenu splácet po dobu 
nejdéle 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující se zavazují, že do 31.12.2007 demontují stávající oplocení a 
postaví oplocení nové s možností zápočtu oproti kupní ceně. Výše 
kompenzace nákladů bude určena samostatně 

- pokud nebude demontováno oplocení do 31.12.2007, bude budoucím 
prodávajícím oplocení demontováno do 30.6.2008 a budoucí prodávající od 
smlouvy budoucí kupní odstoupí v plném rozsahu 

- budoucí kupující na své náklady nechají vyhotovit geometrický plán na 
rozdělení pozemku  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny  
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení 

smlouvy budoucí kupní, stanoveno „ Postupem…“ 
 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

667/07 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 2348 a části p.p.č. 307/1 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 425/07 ze dne 
22.2.2007, schválit   vydání příslibu prodeje části p.p.č. 2348  o výměře cca 350 
m2 a části  p.p.č. 307/1 o výměře 302  m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba polyfunkčních domů na části p.p.č. 2348 a 

307/1 v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující:  SAN-JV s r.o. Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 



RM15  

 
11 

 
- kupní cena 600,--Kč/m2. Budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o  

smlouvě budoucí kupní 70% budoucí kupní ceny, tj. 273.840,--Kč. Kupní cena 
za 1m2 je pevná a je v ní zohledněna   nutnost provést přeložky inženýrských 
sítí 

- 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   

- budoucí kupující výhradně na své náklady provede přeložky veškerých 
inženýrských sítí uložených v p.p.č.2348 a p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující je povinen si vyžádat v rámci územního a stavebního řízení 
vyjádření odboru RÚI  Městského úřadu v Šumperku 

regulativa pro polyfunkční dům na části p.p.č. 2348 
- bude dodrženy uliční čára jak z ulice Lužickosrbské, tak z ul. Na hradbách 
- dům bude mít max. 3 NP 
- výškově a sklonem střechy bude objekt do ulice i dvorního traktu navazovat na 

stávající zástavbu v ul. Na hradbách 
- výpočet a řešení parkovacích (garážových) stání pro osobní vozidla podle 

počtu z komerčních ploch a počtu bytů budou odsouhlaseny odborem dopravy 
Městského úřadu Šumperk , dle ČSN 736110 

- parkovací stání řešit nejméně z 50 % na vlastním pozemku 
           regulativa  pro polyfunkční dům na části 307/1 

- bude dodržena ul. čára ul. Langrovy, bude navazovat na stavbu rohového 
polyfunkčního domu, ul. čára bude dodržena i do ul. Polské 

- výška bude navazovat na výšku nové zástavby (rohového polyfunkčního domu) 
max. 4NP 

- střecha bude tvarově navazovat na rohový polyfunkční dům 
- výpočet a řešení parkovacích (garážových) stání pro osobní vozidla podle 

počtu z komerčních ploch a počtu bytů budou odsouhlaseny odborem dopravy 
Městského úřadu Šumperk , dle ČSN 736110 

- parkovací stání řešit nejméně z 50 % na vlastním pozemku 
- budoucí kupující na své náklady vybuduje z ul. Langrovy chodník a schodiště 

na ul. Polskou v min. šíři 1,5 m 
- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30.6.2008 

stavební povolení na výstavbu polyfunkčních domů na částech p.p.č. 2348 a 
307/1 v k.ú. Šumperk, pokud toto nebude  předloženo, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- polyfunkční domy na částech p.p.č. 2348 a 307/1 v k.ú. Šumperk  budou 
pravomocně kolaudovány  nejpozději do 30.6.2010, 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 l 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 

- budoucí kupující, po dohodě se správcem PMŠ, a.s.,   na své náklady odstraní    
stávající zábradlí na  části p.p.č. 2348 v k.ú. Šumperk a předá jej správci 

 
Termín: 12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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668/07 MJP – příslib prodeje části p.p.č. 2348 a části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 28.2.2007 do 15.3.2007 dle usnesení rady města 
425/07 ze dne 22.2.2007,    vydání příslibu prodeje části 307/1 o výměře cca 302 
v k.ú. Šumperk společnosti ANCORA-cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Fialova 
12A, Šumperk,  z důvodu schválení prodeje jinému žadateli. 

 
Termín: 12.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

669/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 312/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 312/1 o výměře cca 42 m2  
v k.ú.Šumperk za podmínek: 
- účel  prodeje:  vstup a zázemí k polyfunkčnímu domu 
- kupní cena: 700,--Kč/m2  
- kupující je povinen strpět právo uložení vedení kanalizační šachty 

a kanalizačního řadu 
- kupující na své náklady nechá vyhotovit geometrický plán předmětu prodeje, 

který předem odsouhlasí s prodávajícím, kdy budou hranice převodu 
stanoveny s ohledem na parkovou úpravu  části p.p.č. 312/1 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

670/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1383/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v:  
- právu uložení a správy telefonního kabelu - stavba „M-053-2-0048 

Šumperk, Čičákova, KR, Krobot“ přes pozemek p.č. 1383/3 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: 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  zastoupená  Šárkou Divišovou, technikem 
pro výstavbu sítě, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 601 93 336 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o zřízení věcného břemene vyhotoví strana oprávněná z věcného 

břemene 
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- dle GP č. 5023-678/2005 činí skutečná částka za věcné břemeno  3 357,-- Kč, 

částka byla vypočtena na základě usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. 
Finanční částka bude uhrazena do 30-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o 
zřízení věcného břemene před podáním návrhu  na vklad do katastru 
nemovitostí. 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5023-678/2005, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

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

       Termín: 30.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

671/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1459/3 a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodní, splaškové kanalizační, telefonní a 

plynové  přípojky přes p.p.č. 1459/3 v k.ú. Šumperk  
- právu uložení a správy NN přípojky přes p.p.č.  1534/3 v k.ú. Šumperk 
- zřízení sjezdu a napojení na p.p.č. 2301 a na p.p.č. 1459/3 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: 
L. M. ,  bytem Petrov nad Desnou, PSČ 788 14 
Z. M. , bytem Petrov nad Desnou, PSČ 788 14 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 1 000,--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 oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zřízení 
sjezdu  na p.p.č. 1459/3 (ul. Chodská) a na p.p.č. 2301 (ul. Revoluční) v k.ú. 
Šumperk jednorázovou finanční částku 10 000,-- Kč 

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

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

672/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 1336 v k.ú. 
Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 1336 
o výměře cca 370 m2 v k. ú. Horní Temenice. 
 
Účel prodeje:  ucelení vlastnictví pozemků 
 

Termín: 4. 5. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

673/07 MJP – prodej pozemku p.č. 1480/3 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.  4.  2007 do 18. 4. 2007 dle usnesení rady města č. 541/07 ze 
dne 29. 3. 2007, schválit prodej pozemku p. č. 1480/3 o výměře 139 m2 v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření areálu spol. SPIKSTAV, s.r.o., a vytvoření zatravněné 

plochy  
- kupující: SPIKSTAV s. r. o., se sídlem Šumperk, Příčná 22, PSČ: 787 01, 

IČ: 25899813  
- kupní cena: 350,--Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    

1 000,--Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
 

Termín: 14. 6. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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674/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes pozemek ve ZJE původ 
Pozemkový katastr p.č. 1329 v k.ú. Horní Temenice  

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodní, splaškové kanalizační a plynové 

přípojky přes pozemek ve ZJE původ Pozemkový katastr p.č. 1329 v k.ú. 
Horní Temenice 

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: 
M. K.,  bytem Šumperk 
D. K.,  bytem Šumperk 
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 100,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9“ 

- dle GP č. 693-74/2007, č. 693-82/2007 a č. 693-83/2007 činí skutečná částka 
za věcné břemeno 1 112,-- Kč, částka byla vypočtena na základě usnesení ZM 
č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Finanční částka bude uhrazena do 30-ti dnů ode 
dne podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene před podáním návrhu  na 
vklad do katastru nemovitostí. 

- Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch vlastníků  nemovitosti budovy čp. 
2334 na  st. p.č. 149,  pozemku st. p.č.  149 a p.p.č. 362/2 vše v k.ú Horní 
Temenice 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 693-74/2007, č. 693-82/2007 a č. 693-83/2007, 
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 
 

675/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ Pozemkový katastr p.č. 1329 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy zemní NN přípojky přes pozemek ve ZJE původ 

Pozemkový katastr  p.č.  1329 v k.ú. Horní Temenice 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
M. K., bytem Šumperk   
D. K.,  bytem Šumperk,  Bohdíkovská 2334/125 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávnění z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávnění z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 450,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávnění 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 
 

676/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/9 o výměře 
59 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Denisova 8, Šumperk). 

 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, přístupy. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

      

677/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1239/12 o výměře 
416 m2 v k.ú. Šumperk  (or. vymezený prostor k domu Dr. E. Beneše 10, 
Šumperk). 

 
Účel pronájmu – prostor pod sušáky prádla, vstup do domu, zelená plocha          
k individuálnímu využití. 

 
        Termín: 30.4.2007 

Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

 



RM15  

 
17 

 

678/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí  
 k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 571/11 o výměře 
355 m2 v k.ú. Šumperk  (or. vymezený prostor k domu Vančurova 35, Šumperk). 
 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, přístupy, prostor pod sušáky prádla. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

679/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 465/5 o výměře   
9 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Balbínova 1, Šumperk). 
 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 30.4.2007 

Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

680/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1998/1 o výměře 
120 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Reissova 17, Šumperk). 
 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
        

681/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 728/2 o 
výměře 140 m2 a pozemek parcela č. 361 o výměře 737 m2, obě v k.ú. Šumperk  
(or. vymezený prostor k domu Nerudova 9, Šumperk). 
 
Účel pronájmu – přístupy, prostor pod sušáky prádla, zelená plocha                     
k individuálnímu využití. 
       Termín: 30.4.1007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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682/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1000/2 
o výměře 45 m2 a část pozemku parcela č. 546/8 o výměře 97 m2, obě v k.ú. 
Šumperk (or. vymezený prostor k domu Myslbekova 20, Šumperk). 
 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, přístupy. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  

683/07 MJP – bytová problematika, žádost  M. Š. o realizaci stavebních úprav 

schvaluje 
nevyhovět  žádosti  M. Š., bytem Šumperk, o realizaci  stavebních úprav za 
účelem rozšíření bytu do půdních prostor  v domě ve výlučném vlastnictví 
města Šumperka.   
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

684/07 MJP – ukončení NS na objekt č. 3 na části st.p.č. 724/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavřenou dne 5.2.1996 
mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a Vyšší odbornou školou a Střední 
průmyslovou školou, Šumperk, Gen. Krátkého 1, IČ 00843113, se sídlem 
Šumperk, Gen. Krátkého 1 jako nájemcem na objekt č. 3 na pozemku st.p.č. 724/6 
v kat. území Šumperk, odděleném dle GP č. 5228-87/2007 z pozemku st.p.č. 
724/2 v kat. území Šumperk, v areálu bývalých kasáren v Šumperku. Smlouva 
bude ukončena k datu předání objektu pronajímateli. 
K datu ukončení smlouvy bude vypořádána úhrada nájemného. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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685/07 MJP – prodej p.p.č. 556/40 a části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 65/92/Pro ze dne 2.11.1992, 
kdy nájemní smlouvou je stanovena 6ti měsíční výpovědní lhůta. Nájemce M. F., 
bytem Šumperk.  

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

686/07 MJP – prodej p.p.č. 556/40 a části p.p.č. 556/36 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 421/07 ze dne 
22.2.2007, schválit   prodej části p.p.č.556/40 o výměře cca 470 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  J. a L. N.,   bytem Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2.  
- kupující převezmou do 31.12.2007 závazky z nájemní smlouvy označené jako 

MP 65/92 ze dne 2.11.1992 
- kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětu 

prodeje, jehož hranice určí město  
- 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: 14.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

687/07 MJP – zřízení věcného břemene příjezdu a příjezdu k objektům na st.p.č. 
2089 a st.p.č. 2090 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zřídit pro vlastníka objektů na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk – P. D., bytem 
Šumperk,  jako oprávněného z věcného břemene,  věcné břemeno přístupu a 
příjezdu přes  pozemky p.č. 556/30  a  556/1 v k.ú. Šumperk - pozemky ve 
vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, jako povinného z 
věcného břemene za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné  s jednorázovou úhradou 10.000,--Kč 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za vyhotovení 

smlouvy o zřízení věcného břemene  a správní poplatek za zápis věcného 
práva do katastru nemovitostí 

- oprávněný z věcného břemene zajistí a uhradí vyhotovení geometrického 
plánu na vyznačení věcného břemene 

- oprávněný bude na své náklady udržovat příjezd a přístup k objektům na st.p.č. 
2089 a 2089 v hranicích sjednaného věcného práva, včetně úpravy povrchu  

 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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688/07 MJP – prodej p.p.č. 556/40 a části p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
neschválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 28.2.2007 do 15.3.2007 dle usnesení rady města 
421/07 ze dne 22.2.2007,    prodej p.p.č.556/40 o výměře 575 m2 Šumperk  P. D.,  
bytem Šumperk,  z důvodu, že část p.p.č. 556/40 o výměře cca 470 m2 je  
schválen k prodeji jinému žadateli.  
 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

689/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 556/40 a dalších 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 556/40 o výměře cca 105 m2 v k.ú. 
Šumperk,  část p.p.č. 556/36 a části p.p.č. 556/41 o výměře celkem cca 700 m2 v 
k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel pronájmu -  zázemí k objektům na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk a 

zadní vstupy včetně obsluhy objektů na st.p.č. 2089 a 2090, bez možnosti zřídit 
na pozemku  parkovací místa, nebo na pozemku podnikat 

- sazba nájemného 2,--Kč/m2/rok  
 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

690/07 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka odprodat NP ve vlastnictví města 
Šumperka v domě or. ozn. Čajkovského 2-14A v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nebytové prostory v domě se 
založeným společenstvím vlastníků jednotek v domě or.ozn. Čajkovského 2-14A 
na pozemcích stavební parcela č.4309, 4312 a 4316 v k.ú.Šumperk o celkové 
výměře dle prohlášení vlastníků 864,64 m2, za kupní cenu 10 000,--Kč/m2, a to 
bez rozdílu současného způsobu využití jednotlivých částí nebytových prostor a 
nerozlišovat tak prodejní a ostatní plochy, jmenovitě: 
 
- nebytový prostor č.2082/43 o výměře  23 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

71/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební 
parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 71/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 v k.ú. Šumperk 
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- nebytový prostor č.2082/44 o výměře  99,8 m2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 308/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na 
stavební parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
308/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 v k.ú. Šumperk, 
or. ozn. Čajkovského 2,4,6 Šumperk  

 
- nebytový prostor č.2083/45 o výměře  104,2 m2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 321/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na 
stavební parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 v k.ú. Šumperk, 
or. ozn. Čajkovského 2,4,6 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2084/46 o výměře  73 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

225/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební 
parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 225/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 2,4,6 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2085/36 o výměře 23,9 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

81/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební 
parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 81/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8,10,12 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2085/37 o výměře  100,7 m2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 342/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na 
stavební parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
342/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk, 
or. ozn. Čajkovského 8,10,12 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2086/38 o výměře 70,5 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

240/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební 
parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 240/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8,10,12 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2087/39 o výměře 73,7 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

250/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební 
parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 250/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8,10,12 Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2088/22 o výměře 168,8 m2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 630/10000 na společných částech domu č.p. 2088 a 2089 na stavební 
parcele č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 630/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 14, 14A Šumperk 

 
- nebytový prostor č.2088/23 o výměře 57,24 m2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 213/10000 na společných částech domu č.p. 2088 a 2089 na stavební 
parcele č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 213/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 14, 14A Šumperk 
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- nebytový prostor č.2089/22 o výměře 70 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

260/10000 na společných částech domu č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele 
č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 260/10000 na pozemku 
pod domem stavební parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 14, 
14A Šumperk 

 
       Termín: 28.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

691/07 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 315/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 315/2  o výměře 473 m2  v k.ú.Dolní 
Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: vstupy k jednotlivým částem pozemků ve vlastnictví fyzických 

osob v zahrádkářské kolonii  
- kupní cena 30,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová      
                             

692/07 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22.00 
hodině 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III. odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01,  o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních 
produkcí a zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené 
pořadatele a akce pořádané na území města Šumperka v roce 2007  takto: 
 
Mgr. Petr Hradil, Sobotín 2 
01.05.2007 1. máj – dvorní trakt Slovanského domu, do 24:00 hod. 
15.06.2007 největší řetězec z mincí na světě na Hlavní třídě, do 24:00 hod. 
 
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk  
01.06.2007  Slavnosti města Šumperka - ohňostroj v Sadech 1. máje, do 24:00 

hod. 
 
Sdružení folklorního festivalu Severní Haná, Postřelmov, zast. Libuší 
Drtilovou 
15.08. – 20.08.2007 Folklorní festival 
 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, Územní skupina č. 218, Havlíčkova 8 
Šumperk 
22.05.2007  II. Ročník mezinárodního bowlingového turnaje s hudební produkcí 

– v prostorách letní zahrádky hotelu Hansa, do 24:00 hod. 
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Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk 
15.06.2007  multižánrový festival - Pavlínin dvůr, účinkuje 5 kapel, do 01:00 hod. 
16.06.2007 Blues Aperitiv – soutěžní přehlídka kapel s výběrem pro Blues Alive, 

Pavlínin dvůr, do 24:00 hod. 
13.07.2007 Olympic - Pavlínin dvůr, do 24:00 hod. 
27.07.2007  hudební festival místních kapel s prezentací pivovarů - Pavlínin 

dvůr, do 01:00 hod. 
 
Jiří Giesl – H-club, Rooseveltova 17, Šumperk 
22.06.2007 Hrnečku pař – přehlídka šumperských kapel, do 01:00 hod. 
23.06.2007 Hrnečku pař – přehlídka šumperských kapel, do 01:00 hod. 
30.06.2007  4 kapely, exhibice skeboardingu a snowbordingu, do 02:00 hod. 
20.07.2007 Bigbeat Friday – Omikron + hosté, do 01:00 hod. 
03.08.2007  Hudba z rampy – Tradiční přehlídka rockových kapel, do 01:00 hod. 
31.08.2007 Country pod noční oblohou – Holátka a jejich hosté, do 01:00 hod. 
08.09.2007 Pomněnky – festival DDM Vila Doris, do 01:00 hod. 
 
Výše uvedené akce se uskuteční ve dvorním traktu H-clubu. 
 
Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, Šumperk 
08.09.2007  hudební festival ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY 2007 na letním divadle 

Vily Doris, do 23:00 hod. 
 
Šumperská nemocnice, a.s. 
22.06.2007  neformální setkání zaměstnanců s hudební produkcí (údaje o místě 

a čase ukončení budou sděleny dodatečně) 
 
Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 2, Šumperk 
08.06. – 11.06.2007 letní divadelní festival (po setmění, z důvodu divadelního osvětlení 

v areálu letního divadla v Sadech 1. máje za Vilou Doris) 
 
      Termín: 20.4.2007 
      Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

693/07 Neuvěřitelný piknik 24.6.2007 

a) schvaluje 
pronájem části Sadů 1. máje, v neděli 24.6.2007, agentuře ChrisFromParis 
Organisation na uspořádání akce „Neuvěřitelný piknik“ 
 
b) neschvaluje 
jakoukoliv jinou účast města na akci agentury ChrisFromParis Organisation 
„Neuvěřitelný piknik“, v neděli 24.6.2007. 
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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694/07 Prodejní cena 2. vydání knihy „Šumperkem pod křídly“ 

schvaluje 
prodejní cenu knihy „Šumperkem pod křídly“ ve výši 175,--Kč. 
 
       Termín: 20.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

695/07 Bytová problematika –  uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Gagarinova 11, 
Šumperk: 
- J. N.,  byt č. 7 o velikosti 1+1 obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu neurčitou, nájemné základní ve výši 16,42 Kč/m2 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

696/07 Bytová problematika –  uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Gagarinova 13, 
Šumperk: 
- M. P., byt č. 8 o velikosti 1+1 obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu neurčitou,  nájemné základní ve výši 16,42 Kč/m2 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

697/07 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: 
 
od 1.7.2007  stav 207 zaměstnanců  

       Termín: 20.4.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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698/07 Personální záležitosti 

bere na vědomí 
písemnou žádost Ing. Bronislava Suchého, vedoucího odboru strategického 
rozvoje města, územního plánování a investic, o rozvázání pracovního poměru 
dohodou k 30.6.2007. 
 
 

699/07 Rozpracování usnesení ZM č. 230/07 

ukládá 
odboru MJP předložit návrh variant možných řešení využití budovy bývalé Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šumperku. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož, v.r.    Ing. Petr Suchomel, v.r.  
        starosta           2. místostarosta 
 

 


