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U S N E S E N Í  

ze 17. schůze rady města ze dne 10.5.2007. 
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. 
 

704/07 Zrušení usnesení RM č. 640/07 - Nařízení č. 2/2007,  kterým se mění a 
doplňuje  nařízení č. 2/03, o placeném parkování ve městě Šumperku  

ruší 
usnesení RM č. 640/07, kterým bylo vydáno nařízení č. 2/2007.  
 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 
 

705/07 Nařízení č. 2/2007,  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, o placeném parkování ve městě 
Šumperku. 
 
       Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 
 

706/07 Stanovení ceny za stání vozidel na parkovištích placeného parkování 

schvaluje 
cenu za stání vozidel na parkovištích placeného parkování v návaznosti na 
nařízení Města Šumperka č. 2/2007, o placeném parkování ve městě Šumperku 
takto: 
 
Cena parkovacího lístku za stání silničních motorových vozidel

 
na veřejných 

parkovištích placeného parkování  pro jedno vozidlo:   
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Ulice Úsek Cena park. lístku 
8. května Mezi křižovatkami 17. listopadu – Rooseveltova 10,- Kč za 1 hodinu 
Dr. E. Beneše Mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo 10,- Kč za 1 hodinu 
Fialova Mezi křižovatkami Jeremenkova – Hlavní třída 10,- Kč za 1 hodinu 
Gen. Svobody Mezi křižovatkami Langrova – Mazalova 10,- Kč za 1 hodinu 
Husitská Mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 10,- Kč za 1 hodinu 
Kladská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Langrova Mezi křižovatkami gen. Svobody  - nám. Republiky 10,- Kč za 1 hodinu 
Langrova Parkoviště u hotelu HANSA 10,- Kč za 1 hodinu 
M.R. Štefánika Mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 10,- Kč za 1 hodinu 
nám. Republiky Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
nám. Svobody Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Radniční Parkoviště přilehlé ulici Starobranská  15,- Kč za 1 hodinu 
Terezínská Mezi křižovatkami Kozinova – Puškinova 10,- Kč za 1 hodinu 
náměstí Míru Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Komenského Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Polská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Hanácká Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Kostelní nám. Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Na hradbách Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Radniční Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Sadová Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 

 
Cena  parkovací karty za stání vozidel

 
na parkovištích placeného parkování je pro 

jedno vozidlo stanovena ve výši 4800,- Kč za 12 měsíců, nebo pro kratší časové 
období (minimálně však 1 měsíc) v poměrné výši.  
 
Cena parkovací karty za stání vozidel

 
na parkovištích placeného parkování je pro 

fyzické osoby, které mají nárok na poskytnutí slevy, stanovena pro jedno vozidlo  
ve výši 800,- Kč za 12 měsíců, nebo pro kratší časové období (minimálně však 1 
měsíc) v poměrné výši.  
 

Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 

 
        

707/07 MJP – zveřejnění záměru pronajmout pozemky spol. Nimiru, s.r.o. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 983/6 o výměře cca 
2 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, 
část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, část p.p.č. 987/4 o výměře cca 170 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o 
výměře cca 60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o 
výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 
360 m2, část p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 135 m2, 
p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, část p.p.č. 
1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 1093/45 o výměře cca 15 m2, část p.p.č. 
1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 
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1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o 
výměře 488 m2, p.p.č. 1093/53 o výměře 2 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 
35 m2, p.p.č. 1093/59 o výměře 58 m2, p.p.č. 1093/60 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 183 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/64 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 12 m2, p.p.č. 1093/66 o výměře 1 m2, p.p.č. 
1093/67 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk 
 
Účel pronájmu:  realizace přestavby okružní křižovatky, komunikací a chodníků 

 
Termín: 25. 5. 2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

708/07 Žádost příspěvkové organizace města Šumperka 

schvaluje 
příspěvkové organizaci Domu dětí a mládeže U radnice, nám. Míru 20, 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 a oprav 
nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele – oprava stropní části hlavní šatny 
budovy DDM (elektroinstalace, odvětrání) do výše 80 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Formánek 

709/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení RM: 
799/03, 3051/05, 3905/05, 5106/06, 21/06, 44/06, 60/06, 61/06, 113/06, 117/06, 
123/06, 151/06, 184/06, 185/06, 188/06, 189/06, 215/06, 229/06, 247/07, 257/07, 
258/07, 275/07, 311/07, 321/07,  322/07, 324/07, 327/06, 329/07,  339/07, 342/07,  
346/07, 348/07, 355/07, 356/07, 357/07, 358/07, 364/07, 379/07, 395/07, 396/07, 
398/07, 399/07, 400/07, 401/07,  404/07, 405/07, 407/07, 409/07, 410/07, 411/07, 
412/07, 413/07, 414/07, 419/07, 420/07, 421/07, 422/07,  423/07, 424/07, 425/07, 
426/07, 427/07, 428/07, 429/07, 430/07,  433/07, 434/07, 435/07, 437/07, 438/07, 
439/07, 441/07, 442/07, 443/07, 444/07, 445/07, 447/07,  449/07, 450/07, 451/07, 
452/07, 455/07, 456/07, 457/07, 461/07, 462/07, 463/07, 467/07, 468/07, 470/07, 
471/07, 472/07, 474/07, 476/07, 477/07, 478/07, 481/07, 482/07, 486/07, 487/07, 
488/07, 489/07, 490/07, 491/07, 493/07, 494/07, 496/07, 497/07, 503/07, 506/07, 
507/07, 508/07, 509/07, 512/07, 513/07, 514/07, 516/07, 517/07, 518/07, 521/07, 
522/07, 523/07, 524/07, 525/07, 526/07, 529/07, 530/07, 531/07, 534/07, 535/07, 
539/07, 541/07, 542/07, 546/07, 547/07, 548/07, 549/07, 551/07, 552/07, 553/07, 
554/07, 556/07, 557/07, 558/07, 559/07, 560/07, 561/07, 564/07, 566/07, 567/07, 
568/07, 569/07, 572/07, 574/07, 576/07, 578/07, 580/07, 584/07, 586/07, 587/07, 
588/07, 589/07, 590/07, 591/07, 592/07, 593/07, 594/07, 595/07, 596/07, 597/07, 
599/07, 600/07, 601/07, 602/07, 604/07, 605/07, 606/07, 608/07, 610/07, 612/07, 
613/07, 615/07, 616/07, 619/07, 620/07, 621/07, 622/07, 623/07, 627/07, 628/07, 
630/07, 632/07, 633/07, 634/07, 635/07, 636/07, 637/07, 4046/05, 103/06, 105/06, 
107/06, 171/06, 432/07. 
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710/07 Kontrola usnesení – prodloužení termínu  

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
3676/05 do 30.6.2008  Z: Ing. Suchý 
4800/06 do 31.12.2007 Z: Ing. Répalová 
4801/06 do 31.12.2007 Z: Ing. Répalová 
4900/06 do 31.12.2007 Z: Ing. Répalová 
4976/06 do 31.8.2007  Z: PaedDr. Holub 
4977/06 do 31.8.2007  Z: PaedDr. Holub 
5160/06 do 31.12.2007  Z: Ing. Répalová 
18/06  do 31.10.2007  Z: Mgr. Brož 
272/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
273/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
274/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
279/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
280/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
314/07 do 30.6.2007  Z: Ing. Répalová 
316/07 do 31.5.2007  Z: Mgr. Brož 
317/07 do 31.5.2007  Z: Mgr. Brož 
390/07 do 30.9.2007  Z: Ing. Vitásková 
415/07  do 30.6.2007  Z: Mgr. Brož 
416/07 do 30.6.2007  Z: Mgr. Brož 
417/07 do 30.6.2007  Z: Mgr. Brož 
466/07 do 31.5.2007 – druhá odrážka, Z: Ing. Suchý 
473/07 do 30.9.2007  Z: Ing. Vitásková 
483/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Répalová, Ing. Šperlich 
515/07 do 30.6.2007  Z: PaedDr. Holub 
581/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Šperlich 
607/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
609/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
611/07  do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
625/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
626/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
645/07 do 31.5.2007  Z: Ing. Suchý 
 
           
 

711/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 431/07 

ruší 
usnesení RM č. 431/07 k podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 4 
v Šumperku na ulici Banskobystrické č. o. 44. 
 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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712/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 484/07 

ruší 
usnesení RM č. 484/07 a nahrazuje textem: 
souhlasí 
s tím, aby současný nájemce areálu Bratrušovského koupaliště, včetně 
restaurace, společnost Šumperské sportovní areály, s.r.o., IČ: 27786781, se 
sídlem Lidická  2819/81, Šumperk, PSČ: 787 01,  se souhlasem pronajímatele a 
na své náklady vypořádal technické zhodnocení, které na předmětu nájmu se 
souhlasem pronajímatele provedl původní nájemce areálu Bratrušovského 
koupaliště a restaurace pan René Maixner, IČ: 60973021 s tím, že toto technické 
zhodnocení bude vedeno v účetnictví nájemce společnosti Šumperské sportovní 
areály, s.r.o., IČ: 27786781. Nájemce bude se souhlasem majitele  provádět 
odpisy tohoto technického zhodnocení. V této souvislosti rada města  souhlasí 
s odpisováním předmětného technického zhodnocení nájemcem Šumperské 
sportovní areály, s.r.o., IČ: 7786781. 
 
       Termín: 31.5.2007  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Šperlich 
         Ing. Peluhová 
 

713/07 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 582/07 

ruší 
usnesení RM č. 582/07 k pronájmu p.č. 1900/8 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

714/07 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 611/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 611/07, kde je chybně uveden termín pro územní řízení 
„do 31.3.2007“, správně má být „do 31.5.2007“. 
V této části se usnesení opravuje. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý    
 
 

715/07 Plnění investiční výstavby k 30.4.2007 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 30.4.2007. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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716/07 Parkoviště pod Hájem 

schvaluje 
umístění budoucí parkovací plochy cca 50 x 30 m pro 11 osobních automobilů        
a 2 autobusy na části pozemku p.č. 320 – pozemek ve ZJE v k.ú. Hrabenov. 
 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

717/07 Parkoviště pod Hájem 

ukládá 
odboru RUI jednat s Obcí Ruda nad Moravou o změně územního plánu, která by 
plochu část pozemku p.č. 320 – pozemek ve ZJE v k.ú. Hrabenov, zohlednila jako 
plochu určenou pro výstavbu parkoviště. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

718/07 Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk a zpracování územního plánu města Šumperka 

ruší 
podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
na akci „Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk a zpracování územního plánu města 
Šumperka“. 
 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

719/07 Modernizace sportovišť u školských zařízení 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové 

dokumentace „Modernizace sportovišť u školských zařízení“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Bronislav Suchý, Juraj Hreňo, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Nataša Smýkalová 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Petr Válek, 
Mgr. Lubomír Krejčí 
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- minimální seznam zájemců:  
TENNIS Zlín, a.s., Šternberská 300, Zlín 
Pavlacký, s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice 
J+E služby, s.r.o., Alej Svobody 56, Plzeň 
J.I.H. – Ing. Jiří Puptych, PO BOX 78, Praha 10 
ZUPO – sportovní stavby, s.r.o., Hotel Steel – Nám. Svobody 527, T řinec 
JM Demicarr, s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

720/07 Kynologická základna Policie ČR 

schvaluje 
- zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu stavby: „Kynologická 

základna Policie ČR“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Bronislav Suchý, Ing. Hana Répalová, Ing. Hana 
Kohoutková, Svatopluk Valošek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Mgr. Milan Šubrt, Želimír Nevrlý, Hana 
Schmidová 

 
- minimální seznam zájemců:  

FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk 
JAN&CO, spol. s r.o., Komenského 593, Postřelmov 
Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, Šumperk 
Garedi, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk 
 

       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

  

721/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
- uzavření smlouvy o dílo s firmou FORTEX-AGS, a.s., na vybudování 4 ks 

uličních vpustí a 11 ks napojení pro budoucí uliční vpustě v rámci stavby: 
„Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – 1. etapa“. 

 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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722/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

ukládá 
odboru FaP navýšit položku „Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská“ 
o částku 300.800,--Kč. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

723/07 MJP - ukončení nájmu NP garáže Temenická 109 

schvaluje 
ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže Temenická 109, Šumperk s P. a R. 
K.  dohodou ke dni 30.4.2007. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

724/07 MJP – ukončení nájmu NP garáže Temenická 109 

schvaluje 
zveřejnění nebytového prostoru – garáže Temenická 109, č.p. 2795, p.č. 652, 
v k.ú. Dolní Temenice o velikosti cca 32 m2 za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: garáž 
Nájemné: 190,--Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného 
Pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

725/07 MJP – pronájem části NP Jesenická 31 

schvaluje 
pronájem části nebytového prostoru Jesenická 31, č.p. 621 na p.č. 796 v k.ú. 
Šumperk, o velikosti 1m2  Petře Klatové, bytem Nový Malín 312, 788 03 Nový 
Malín, IČ: 74300831, a to na základě zveřejněného záměru města ve dnech 
25.8.2006-10.9.2006 v souladu s usnesením č. 4979/06 ze dne 10.8.2006 za 
podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: umístění nápojového automatu 
Nájemné: 6.000,--Kč/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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726/07  MJP – pronájem části p.p.č. 532/16 v k.ú. Šumperk – vjezd do garáže u domu 
na st.p.č. 1876 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.4.2007 do 18.4.2007 dle usnesení rady města 547/07 ze dne 
29.3.2007, pronájem části p.p.č. 532/16 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- nájemce: P. K. , bytem Šumperk, a M. P. , bytem Postřelmov 
- účel pronájmu: vjezd do garáže na p.p.č. 532/8 v k.ú. Šumperk 
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné 50,--Kč/rok 
- nájemci v případě výstavby rodinného domu na p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk 

umožní vjezd na tento pozemek 
- stavba garáže, ke které se zřizuje právo vjezdu není stavbou, která by byla 

zapsána  v katastru nemovitostí  
- nájemci uhradí  paušální poplatek ve výši  100,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  
 

Termín: 30.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová  

 
 

727/07 MJP – pronájem části p.p.č. 579/7 v k.ú. Dolní Temenice a části p.p.č. 565/2 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.4.2007 do 18.4.2007 dle usnesení rady města 549/07 ze dne 
29.3.2007 , pronájem části  p.p.č. 579/7 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
a části p.p.č. 565/2 o výměře cca 5 m2 v k.ú.  Šumperk za podmínek: 
- účel pronájmu – instalace velkoplošných reklam, plocha reklamy 12 m2 
- sazba nájemného 2.000,--Kč/m2/rok a to z  plochy reklamy 
- nájemce: VESNA Liberec, spol. s r.o., se sídlem Liberec, Husova 5, IČ: 

46711350 
- pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí nájemné od 1.1.2007 z důvodu skutečného užívání pozemku 
- nájemce je povinen v souladu se stavebním zákonem požádat si o povolení k 

umístění reklamního zařízení 
- nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši  

500,--Kč  
 

Termín: 30.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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728/07 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1248/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1248/2 o výměře cca  5 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vstupu na st.p.č.  1248/1 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí geometrický plán na oddělení předmětu prodeje 
 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

729/07 MJP – ukončení nájemní smlouvy MP 29/2003 

schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy označené jako MP-29/2003/Pro/Vr, nájemce P. H.,  
bytem Šumperk a I. H., bytem Šumperk, pronajímatel město Šumperk, pronájem 
části p.p.č. 1955/14 v k.ú. Šumperk.  
Účinnost  nájemní smlouvy MP 29/2003/Pro/Vr bude ukončena podpisem dohody 
mezi účastníky nájemní smlouvy s tím, že na rok 2007 nevznikne povinnost 
úhrady ekvivalentní části nájemného. 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

730/07 MJP – vybudování parkovacího místa u domu M.R.Štefánika 5, Šumperk 

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města pronajmout část p.p.č. 1272/2 v k.ú. Šumperk za 
účelem vybudování parkovacího místa a pozemek za tímto účelem nepronajímat. 

 
Termín: 10.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

731/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1662/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1662/2 o výměře 228 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vstupu do domu Čsl. armády 35, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2, plocha vymezená jako vjezd k trafostanici na st.p.č. 

3880 100,--K/m2 
 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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732/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1662/2 a 
dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 1662/2 o výměře  591 
m2 a p.p.č. 1581/5 o výměře 73 m2 v k.ú. Šumperk, dle  GP zak.č. 5231-23/2007 
se jedná o p.p.č. 1581/5 o výměře 116 m2, p.p.č. 1662/20 o výměře 82 m2 a p.p.č. 
1662/21 o výměře  72 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 35, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 10% 

budoucí kupní ceny , poté bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách v min. výši 500,--Kč až do úplného zaplacení, nejpozději do 
30.11.2009 

 
Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

733/07 MJP – zrušení usnesení ZM č. 182/07 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 182/07 ze dne 8.3.2007, kterým byl schválen příslib prodeje 
p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2 v k.ú. Šumperk vlastníkům bytových jednotek        
v domě Čsl. armády 35, Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 14.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

734/07 MJP – projednání snížení pronájmu – předzahrádka u Domu kultury 

schvaluje 
nevyhovět žádosti  Marka Staroveského ze dne 12.4.2007  a  trvá na stanoveném 
nájemném  nájemní smlouvou MP 112//2001/Pro/Vr ze dne 9.7.2001, nájemce 
CLUB  I.M.S s. r.o., zastoupená jednatelem společnosti  Ing. Markem 
Staroveským, IČ: 25859960, kdy nájemné je stanoveno ve výši 10.000,--Kč/rok. 
Předmětem pronájmu je část p.p.č. 1272/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Šumperk a 
předzahrádka s bezbariérovým přístupem do restaurace v Domě kultury. 
 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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735/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 3101 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 3101 o výměře 20 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel prodeje:  funkční propojení se zahradou - p.p.č. 2000/6 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

736/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1534/1 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1534/1 o výměře 74 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak. č. 5222-60/2007  nově označený pozemek – p.p.č. 1534/1 o 
výměře 74 m2  v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu Chodská 2, Šumperk, včetně oplocení pozemku 

při ul. Chodské 
- kupní cena 300,--Kč/m2 s možností vrácení části kupní ceny ve výši 8.000,--Kč 

v případě provedení opravy oplocení při ul. Chodské v termínu do 31.12.2009 
 
 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

737/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1534/1 a dalších v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1534/1 o výměře 74 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak. č. 5222-60/2007  nově označený pozemek – p.p.č. 
1534/123 o výměře 74 m2 a v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu Chodská 2, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 

 
Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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738/07 MJP – podnájem p.p.č. 510/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
nevyhovět žádosti L. V., bytem Šumperk, uzavřít  podnájemní vztah k nájemní 
smlouvě mezi městem Šumperk, jako nájemcem a PF ČR, jako pronajímatelem z 
nájemní smlouvy označené jako 1092 N 02/63, kdy předmět podnájmu – část 
p.p.č. 510/1 v k,.ú. Dolní Temenice, by měla být využívána jako pastvina pro 4-5 
sportovních koní s možností vybudování ohrady . 
 

Termín: 30.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

739/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1773/52 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1773/52 o výměře 236 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada k domu 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
 
       Termín: 30.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

740/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 702/9 v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 702/9 o výměře 404 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek: 
- účel prodeje:  narovnání majetkoprávních vztahů 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
 
       Termín: 30.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

741/07 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 plynové přípojky přes p.p.č. 900 v k.ú.  Dolní Temenice  
- právu uložení a správy splaškové kanalizační a vodovodní přípojky přes p.p.č. 

879/4 v k.ú. Dolní Temenice 
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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: 
M. B.,  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  750,--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: 30.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

742/07 MJP – změna nájemní smlouvy s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje  
změnu užívání služebního bytu v 1. NP budovy č.p. 342 na pozemku st.p.č. 184/1 
v kat. území Šumperk, obec Šumperk (or. budova v Pavlínině dvoře užívaná 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková organizace), a souhlasí 
s rekonstrukcí na nebytové prostory. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 
 

743/07 MJP – změna nájemní smlouvy s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. MP 12/94 Pro, 
uzavřené dne 6.4.1994 mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková organizace, IČ 00098311, se 
sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 31, jako nájemcem, ve znění 
pozdějších dodatků č. 1-5, kterým dojde ke změně smlouvy takto: 
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- ruší se ustanovení čl. VI smlouvy 
- v čl. IV odst. 1 smlouvy se rozšiřují povinnosti pronajímatele o bod d) s tímto 

textem: „zajistit na vlastní náklady údržbu tří vzrostlých stromů – jírovců na 
pozemku st.p.č. 184/2 v kat. území Šumperk prostřednictvím společnosti 
Podniky města Šumperka a.s., která vykonává na základě mandátní smlouvy 
uzavřené s městem Šumperk správu zeleně“ 

- v čl. IV odst. 2 se rozšiřují povinnosti nájemce o bod ch) s tímto textem: 
„umožnit pronajímateli údržbu tří vzrostlých stromů – jírovců na pozemku st.p.č. 
184/2 v kat. území Šumperk“ 

  Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
   
         Termín: 30.6.2007 
         Zodpovídá: Ing. Répalová  

 

744/07 MJP – změna nájemní smlouvy s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 
ponechat po rekonstrukci služebního bytu v budově č.p. 342 na pozemku st.p.č. 
184/1 v k. ú.  Šumperk, obec Šumperk (or. budova v Pavlínině dvoře užívaná 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková organizace) na nebytový prostor, 
nájemné z budovy a pozemku pod budovou ve výši, sjednané ve stávající 
smlouvě.    
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

745/07 MJP – změna nájemní smlouvy s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 
předat do správy společnosti Podniky města Šumperka a.s. 3 vzrostlé stromy - 
jírovce na pozemku st.p.č. 184/2 v kat. území Šumperk (or. dvorní trakt areálu 
Pavlínina dvora v Šumperku při ul. Fialově).  
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

746/07 Zapojení města Šumperk do Českého Living Labu 

schvaluje 
zapojení města Šumperk do Českého Living Labu – WIRELESSINFO v rámci 
projektu Collaboration at Rural (C@R). 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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747/07 MJP – změna usnesení RM č. 538/07 

schvaluje 
  změnu usnesení RM č. 538/07 ze dne 29.3.2007, a to, že celý text druhé odrážky  
  bude  nahrazen novým textem: 
 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno - uložení 
telekomunikačního  kabelu zálohu ve výši 60.000,--Kč, částka je vypočtena na 
základě  bodu B. písm b) usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a bodu D. 
Skutečná částka za věcné břemeno bude vypočtena dle geometrického 
zaměření. Samostatně bude vypočtena částka za trasu novou a samostatně za 
trasu rekonstruovanou, a to  dle aktuální metodiky pro výpočet věcného 
břemene, která bude platná  ke dni podání žádosti o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

- Zálohová částka  60.000,--Kč bude uhrazena  do 30 dnů  ode  dne  podpisu  
smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízen věcného břemene 

- dále bude z  výčtu pozemků  vyňat pozemek  p.č. 920/3 v k.ú. Dolní 
Temenice, který nebude dotčen trasou vedení 

 
Ostatní text zůstane beze změny. 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

748/07 MJP – uzavření souhlasného prohlášení 

doporučuje ZM 
schválit uzavření souhlasného prohlášení v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) a 
odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterým město Šumperk uznává vlastnické právo 
k pozemkům p. č. 1837/4 o výměře 114 m2, p. č. 1837/5 o výměře 6 m2 a p. č. 
1837/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Šumperk podniku Povodí Moravy, s.p., se sídlem 
Brno, Dřevařská 11, PSČ: 601 75, IČ: 70890013, a to z důvodu opomenutí 
uvedení těchto pozemků ve směnné smlouvě č. MP-S 41/06 uzavřené mezi 
městem Šumperk a Povodím Moravy, s.p. Finanční vyrovnání předmětných 
pozemků již proběhlo na základě výše uvedené směnné smlouvy. 
 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

749/07 MJP – uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství s městem Olomouc 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství č. 12 v rámci grantového 
schématu:  „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, 
uzavřené mezi Městem Šumperk a  Statutárním městem Olomouc. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar 
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750/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1998/1 o výměře 
162 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domům Reissova 17 a Reissova 
15, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

       

751/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1999/11 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/11 o výměře 
24 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Denisova 4, Šumperk). 
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou kolny. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

       

752/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 553/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 553/2 o výměře 
30 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Bří. Čapků 6, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

753/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1992/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1992/5 o výměře 
35 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu U sanatoria 8, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, zelená plocha u domu. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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754/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1484/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1484/5 o výměře 
63 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Lidická 77, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, přístupy. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

755/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1999/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/3 o výměře 
12 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Denisova 6, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

756/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1346/8 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/8 o výměře 
36 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Javoříčko 20, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou kolny. 
 
       Termín: 21.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

757/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
 smlouvě 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.6.2007 s nájemcem paní D. K.,  bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2007, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/5 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, 
s manžely P. a D. S., oba bytem Šumperk. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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758/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
 smlouvě 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, uzavřené 
s paní D. K.,  bytem Šumperk, a to ke dni 30.6.2007. Paní D. K.  v dohodě o 
zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení 
složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 
cenu bytu finančně vyrovnala s manžely P. a D. S., oba bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 14 v 
Šumperku  s manžely P. a D. S., oba bytem Šumperk, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1.7.2007. 
 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

759/07 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2 v 
k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje:  výstavba rodinného domu 
- kupní cena 550,--Kč/m2, v kupní ceně jsou zvýhodněny náklady na vyřešení 

vjezdu na pozemek, části svažitý pozemek při ul. Bludovské u garáží, kde je 
povinnost zachovat vstup k zadní části staveb garáží 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 50% budoucí kupní ceny 
do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení na RD v 
termínu nejpozději do 31.1.2008, pokud toto nebude předloženo sjednává si 
budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- převod vlastnického práva k pozemku po výstavbě 1m hrubé stavby nad 
terénem 

- další podmínky budou dány po zveřejnění příslibu prodeje, jako závazné 
podmínky příslibu prodeje  

 
        Termín: 30.5.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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760/07 MJP – prodej p.p.č. 891/1 a 819/3  v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr prodeje p.p.č. 819/1  o 
výměře 1259 m2 a p.p.č. 819/3 o výměře 529 m2 v k.ú. Dolní Temenice, oznámit 
žadatelům, kteří svou žádost, týkající se prodeje p.p.č. 819/1  o výměře 1259 m2 a 
p.p.č. 819/3 o výměře 529 m2 v k.ú. Dolní Temenice,  podají nejpozději k datu 
10.5.2007 ,  aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2 a to   v termínu do 31.5.2007 do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením 
neotvírat a dále popisem prodej p.p.č. 819/1  o výměře 1259 m2 a p.p.č. 819/3 o 
výměře 529 m2 v k.ú. Dolní Temenice a označením adresáta s tím, že minimální 
kupní cena u  p.p.č. 819/1 je 300,--Kč/m2 a u p.p.č. 819/3 je  150,--Kč/m2. 
Rozhodující bude celková kupní cena u pozemků p.č. 819/1 a 819/3 v k.ú. Dolní 
Temenice  jako celku, tzn. násobek jednotlivých kupních  cen a výměr pozemků.   
Současně jmenuje členy komise v pořadí: 2. místostarosta ing. Petr Suchomel,  1. 
místostarosta ing. Marek Zapletal, vedoucí majetkoprávního odboru  Ing. Hana 
Répalová,  vedoucí finančního odboru ing. Milena Peluhová a referent MJP 
odboru jako  zapisovatel Dagmar Vernerová s tím, že u otevírání obálek musí být 
přítomni nejméně  3 členové komise. Den a hodinu otevření obálek  si určí komise 
sama. 
V případě shodné nabídky kupní ceny, žadateli o prodej p.p.č. 819/1  o výměře 
1259 m2 a p.p.č. 819/3 o výměře 529 m2 v k.ú. Dolní Temenice,  bude rozhodnuto 
nabídkou nejvyšší kupní ceny formou osobní nabídnuté ceny jednotlivými 
kupujícími, tzv. „ uzavřenou dražbou“, kdy termín dražby bude předem oznámen 
jednotlivým žadatelům. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

761/07 MJP – řešení stánkového prodeje v centru města 

schvaluje 
povolit stánkový prodej ve městě - v lokalitě na části komunikace podél parku 
Sady 1. máje, část pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- doba určitá do 30.9.2007 
- účelem vymezený sortiment ovoce, zelenina, květiny s použitím stánků ve 

vlastnictví města   
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

762/07 MJP – řešení stánkového prodeje v centru města 

ukládá 
PMŠ, a.s., v návaznosti na schválené usnesení RM č. 761/07 zpracovat podmínky 
pro uzavření nájemní smlouvy za účelem stánkového prodeje ovoce, zeleniny       
a květin. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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763/07 MJP – zveřejnění záměru města směnit část p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit pozemky formou směnné smlouvy s finančním 
vyrovnáním takto: 
- z vlastnictví města Šumperka bude převedena do vlastnictví spol. Pivovar 

Holba, a.s., IČ: 64610276, se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, část 
pozemku p.č. 1845/25 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Šumperk. Výměra bude 
upřesněna geometrickým plánem. 

- z vlastnictví spol. Pivovar Holba, a.s., IČ: 64610276, se sídlem Hanušovice, 
Pivovarská 261, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka pozemky 
parcela č. 1040/1 o výměře 20 326 m2 a parcela č. 1041/1 o výměře              
11 378 m2 v k.ú. Šumperk. 

       Termín: 25.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

764/07 MJP – pronájem části st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk, předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části st.p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 30 m2 pro nájemce Ludwiga 
Tomaje, Lidická 32, Šumperk, IČ: 63318067 za podmínek dle usnesení RM č. 
1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem rozšíření venkovní 
zahrádky před provozovnou – pizzerie Istria. 
 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

765/07 MJP – pronájem části st.p.č. 2244 v k.ú. Šumperk, žádost o přehodnocení 
usnesení RM č. 650/07 

ruší 
usnesení RM č. 650/07, kterým bylo neschváleno zveřejnění záměru města 
pronajmout část st.p.č. 2244 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

766/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 2244 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
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 do 
31.8.2007, za účelem zřízení venkovní zahrádky před provozovnou – pivní bar 
Krušovice. 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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767/07 MJP – vypsání veřejné zakázky na zakázku „Zajišťování údržby veřejného 
osvětlení na území města Šumperka“ 

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

zakázkách, na zakázku „Zajišťování údržby veřejného osvětlení na území 
města Šumperka“ v rozsahu dle textu oznámení zahájení zadávacího řízení a 
dle zadávací dokumentace pro zpracování nabídky 

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

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Luděk Šperlich, Mgr. Milan Šubrt, Zdeněk Zerzáň, Ing. 
František Merta 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Lubomír Polášek, Mgr. Petra Hatoňová, RNDr. Jan 
Přichystal, Ing. Alena Šmotková 
 

       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

768/07 Žádost o vyslovení souhlasu k zahájení jednání s MV ČR – odborem azylové 
a migrační politiky 

schvaluje 
vstoupit v jednání s MV ČR – odborem azylové a migrační politiky ve věci 
přesídlení krajanů z Kazachstánu. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

769/07 Žádost o vyslovení souhlasu k zahájení jednání s MV ČR – odborem azylové 
a migrační politiky  

ukládá 
odboru MJP vytypovat vhodný byt v majetku města pro případ, že dojde k realizaci 
přesídlení krajanů z Kazachstánu.  
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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770/07 Vstupné šumperských okruhů „Kde žily čarodějnice“ a „Malá Vídeň“ 

schvaluje 
vstupné dvou nových procházkových okruhů ve výši: 
20,--Kč (dospělí), 5,--Kč (děti 6-15), 10,--Kč (studenti a důchodci), 45,--Kč (rodinné 
vstupné: 2 dospělí a 2 a více dětí, max. 5, hromadné vstupné nad 20 osob – 10 % 
sleva, děti do 6 let zdarma, pro jednotlivé okruhy. 
 
       Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr.Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

771/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka společností FOIBOS, a.s., Vilová 11, 100 00 Praha 
10, na tiskových a propagačních materiálech (pozvánky, letáky, panel sponzorů na 
putovní výstavě, inzeráty…) a na webových stránkách projektu Slavné vily 
Olomouckého kraje (www.slavnevily.cz). 
 
       Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

772/07 Finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U radnice, Městské knihovny a 
Kina Oko 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U radnice, Městské knihovny 
v Šumperku a Kina Oko v Šumperku dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 11.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

773/07 Bytová problematika 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení: 
- P. V., k bytu č. 5 o velikosti 2+1 obytných místností na ulici Temenické 109 

v Šumperku k 31.5.2007 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

http://www.slavnevily.cz
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774/07 Bytová problematika 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- P. V., k bytu č. 19 o velikosti 3+1 obytných místností na ulici Temenické 109 

v Šumperku k 31.5.2007 
 

       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

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

   


