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U S N E S E N Í  

z 16. schůze rady města Šumperka ze dne 3.5.2007.  
 

700/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene přes p.p.č. 
704/2 a další v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy nadzemního vedení VN  přes p.p.č. 704/2, p.p.č. 704/8 
a p.p.č. 702/9 v k.ú. Horní Temenice, kterým dojde k napojení stavby 
bioplynové stanice 
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: 
společnost AVE Pro s.r.o., zastoupena jednatelem Jiřím Komárkem, se sídlem 
Šumperk, Dolnostudénská 2695/14, IČ: 25 35 65 00 
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 uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 5 000,--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 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 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky stanovené odborem 

životního prostředí 
 
Termín:  30.6.2007  
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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701/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. V roku 2007: 
příjmy ve výši    2.229 tis. Kč 
výdaje ve výši   7.344 tis. Kč 
 
příjmy celkem   583.494 tis. Kč 
výdaje celkem   566.991 tis. Kč 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

702/07 Prodej neupotřebitelného majetku města Šumperka 

schvaluje 
odprodej neupotřebitelného majetku – rýsovacího prkna inventarizační číslo 
MUSPH0005EH6 za 300,--Kč. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

703/07 Park nad Slovanskou  

schvaluje 
- zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Park 

nad Slovanskou“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Bronislav Suchý, Ing. Radek Novotný, Ing. Luděk 
Šperlich, Ing. Petr Závodný 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Jaroslava Vicencová, Ing. 
Bořivoj Hojgr, Bc. Věra Kulichová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 
Janáček Josef, Zahradní 33, 787 01 Šumperk 
EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh 
SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 1b, 787 01 Šumperk 
GAREDI, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk 
Práce a služby při údržbě komunikací -  Stanislav Evják, Hybešova 16, 787 01 
Šumperk 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, 787 01 Šumperk 
Pecha Radek – STAR+, Uničovská 46, 787 01 Šumperk 
 
       Termín: 31.5.2007 

       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Petr Suchomel 
       starosta         2. místostarosta  
 
 
 
 
 
 


