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U S N E S E N Í  

z 18. schůze rady města Šumperka ze dne 31.5.2007. 
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. 
 

775/07 Opatření č.  8/2007, o oběhu účetních dokladů 

bere na vědomí 
opatření č.  8/2007, o oběhu účetních dokladů. 
 
 

776/07 Nařízení č. 3/2007, kterým se zrušují nařízení č. 1/2003, o vyhlášení záměru 
zadat zpracování lesních hospodářských osnov, a č. 2/2004, o vyhlášení 
záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  

vydává 
na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení č. 3/2007, kterým se zrušují 
nařízení č.1/2003, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov, a č. 2/2004, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov, k 30.6.2007. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

777/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka na „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledku jednání komise pro otevírání obálek dle protokolu o otevírání 
obálek ze dne 29.5.2007 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování 
údržby veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ a 
v souladu s § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. vyloučit uchazeče SITA CZ, 
a.s., Španělská 1073/10, Praha, 120 00, IČ: 25638955  z účasti v zadávacím 
řízení. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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778/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka na „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledku jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle 
protokolu o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 
31.5.2007 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“, v souladu s § 76 odst. 
6 zákona č. 137/2006 Sb., vyloučit uchazeče REMONDIS, spol. s r.o., Žitavského 
496, Praha, 156 00, IČ: 60491736 z účasti v zadávacím řízení. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

779/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka na „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledku jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle 
protokolu o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 
31.5.2007 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“, v souladu s § 76 odst. 
6 zákona č. 137/2006 Sb., vyloučit uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství, 
s.r.o., Rumunská 1798/1, Praha, 120 00, IČ: 49356089 z účasti v zadávacím 
řízení. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

780/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka na „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledku jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle 
protokolu o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 
31.5.2007 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, kdy za ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku byla vyhodnocena nabídka uchazeče Údržba zeleně a parků, s.r.o., 
Rooseveltova 17, Šumperk, 787 01, IČ: 26837391. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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781/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka na „Zajišťování údržby veřejné 
zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby 
veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“ a po uplynutí 
lhůty pro podání námitek  uzavření smlouvy o zajišťování údržby veřejné zeleně 
a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka v rozsahu dle předložené 
nabídky uchazeče Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk,    
787 01, IČ: 26837391. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

782/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
a) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 

- M. M.  a P. M.   na byt č. 21 v Šumperku na ulici Čsl. armády  22  o velikosti 
1+2 obytných  místností    
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou , smluvní nájemné dle usnesení RM č. 
5030/06 ze dne 31.8.2006    

 
- J. K.  na byt č. 58 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22  o velikosti 1+kk 

obytných  místností    
Podmínky: NS na dobu  neurčitou , smluvní nájemné dle usnesení RM č. 
5030/06 ze dne 31.8.2006    
 

b) přechod nájmu bytu 
- J. G. na byt č. 65 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22 o velikosti  1+3 

obytných   místností    
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,66 Kč/m²          
 

c) na dobu určitou      
- B. Š. a J. Š.   na byt č. 7 v Šumperku na ulici Banskobystrické 44 o velikosti 

1+1 obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 1.6.2007 do 31. 5. 2008, nájemné          
v souladu  se zákonem č. 107/2006 Sb.  pro rok  2007 ve výši 18,46  Kč/m².     
 

- P. H. a L. H. na byt č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické č. 44  o 
velikosti 1+1 obytných   místností     
Podmínky: NS na dobu  určitou od 1.7.2007 do 30.6.2008, nájemné    
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. pro rok  2007 ve výši 18,91 Kč/m².                      

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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783/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- F. G. a J. G.  na byt č. 65 v Šumperku na ulici Čsl. armády     č.o. 22, č.p. 445    

o velikosti 1+3 obytných místností ve 14. nadzemním podlaží. 
 
- P. H. a L. H.   na byt č. 13 v Šumperku na ulici Banskobystrické č. o. 44           

o velikosti 1+kk obytných   místností        
        
- A. CH. a J. CH. na byt č. 23 v  Šumperku na ulici Zahradní č.o. 33,                   

o velikosti 1+3 obytných místností v 8. nadzemním podlaží 
 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

784/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu: 
- byt č. 51 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22 – nájemce N. J. bytem Šumperk,  

pro  L. R.  + 2 děti, trvale hlášena Mohelnice,  na dobu od  1.6.2007 do  
31.12.2007                 

 
- byt č. 1 v Šumperku na ulici Balbínově 17 – nájemce K. V.,  bytem Šumperk,  

pro K. CH. , trvale bytem Libina, na dobu   od 1. 6. 2007 do   31. 12. 2007 
 

        Termín: 30.6.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

785/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
a) M. R. , nájemce obecního bytu č. 10 v Šumperku na ulici Lidická 77 a S. R. a 

M. R. , nájemci družstevního bytu č. 16 v Šumperku na ulici Šumavské 16 
 
b) L. K. ,  nájemce obecního bytu č.14 v Šumperku na ulici  Kmochově 2 a J. K.,  

nájemce družstevního bytu č. 36   v Šumperku na ulici Jesenické 67 
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c) K. B. a P. B.,  nájemci obecního bytu č. 4 v Šumperku na ulici Zahradní 35 a P. 

O. , nájemce bytu v osobním vlastnictví v Šumperku na ulici M.R.Štefánika 22 
 

d) Z. M. a L. M.,  vlastníci bytu č. 22 v Šumperku na ulici J. z Poděbrad 25 a L. 
M.,  nájemce obecního bytu č. 5 v Šumperku na ulici Lidické 75 

 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

786/07 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
- S. R.  a M. R. , jejímž předmětem je byt č. 10 v Šumperku na ulici Lidické 77  o 

velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem                 
č. 107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,2 Kč/m² 
 

- J. K. , jejímž předmětem je byt č. 14 v Šumperku na ulici Kmochově 2      o 
velikosti 1+3 obytných   místností     
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem                
č. 107/2006  Sb. pro rok 2007 ve výši 16,42 Kč/m² 
 

- P. O. , jejímž předmětem je byt č. 4 v Šumperku na ulici Zahradní 35     o 
velikosti 1+2 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,   nájemné v souladu se zákonem                
č. 107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,7 Kč/m² 
 

- L. M. a Z. M., jejímž předmětem je byt č. 5 v Šumperku na ulici Lidické 75  o 
velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,    nájemné v souladu se  zákonem              
č. 107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 12,31 Kč/m² 

 
      Termín: 31.7.2007 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

787/07 Bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- M. R.  k bytu č. 10 v Šumperku na ulici Lidické 77  o velikosti 1+1 obytných 

místností   
 
- L. K.  k bytu č. 14 v Šumperku na ulici Kmochově 2 o velikosti 1+3 obytných 

místností   
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- K. B. a P. B.  k bytu č. 4 v Šumperku na ulici Zahradní 35  o velikosti 1+2 

obytných místností   
 

- L. M.  k bytu č. 5 v Šumperku na ulici Lidické 75 o velikosti 1+3 obytných 
místností   

 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

788/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 3 v Šumperku na ulici 
Temenická 109   k OS 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 8C 63/2005, který nabyl 

právní moci dne 12. 1. 2007. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil 
povinné  Z. G. předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do jednoho 
měsíce po zajištění přístřeší. 

 
        Termín: 30.9.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

789/07 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. se sídlem Šumperk, Temenická 5 zabezpečit, 
po nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu, přístřeší na ubytovně Zábřežská 
č.o.48, č.p. 908 v Šumperku pro Z. G. Jedná se  o provizorium na nezbytně 
nutnou dobu (časově omezenou).   
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
 

790/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 20 v Šumperku na ulici Čsl. 
armády 22  k OS 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 9C/103/2005, který 

nabyl právní moci dne 31. 1. 2007. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a 
uložil povinným  P. K. a D. K. předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli 
do 15-ti dnů od zajištění přístřeší. 

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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791/07 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. se sídlem Šumperk, Temenická 5 zabezpečit, 
po nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu, přístřeší na ubytovně Zábřežská 
č.o.48, č.p. 908 v Šumperku pro P. K.  a D. K. Jedná se o provizorium na nezbytně 
nutnou dobu (časově omezenou).  
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá:    Mgr. Podhajský 
 

792/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 36 v Šumperku na ulici 
Jesenická 55  k OS 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 9C/101/2005 soud 

přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil povinným  M. M. a M. M.  předmětný 
byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15-ti dnů od zajištění přístřeší. 

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

793/07 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. se sídlem Šumperk, Temenická 5 zabezpečit 
přístřeší na ubytovně Zábřežská č.o.48, č.p. 908 v Šumperku pro M. M.  a M. M. 
Jedná se o provizorium na nezbytně nutnou dobu (časově omezenou).   
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
 

794/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podání návrhu  na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 27 v Šumperku na ulici 
Kmochova 2  k OS 
- na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 9C/100/2005, který 

nabyl právní moci dne 31. 1. 2007. Soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a 
uložil povinné  J. Z.   předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15-ti 
dnů od zajištění přístřeší. 

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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795/07 MJP – bytová problematika 

ukládá 
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. se sídlem Šumperk, Temenická 5 zabezpečit, 
po nařízení výkonu rozhodnutí okresního soudu, přístřeší na ubytovně Zábřežská 
č.o.48, č.p. 908 v Šumperku pro J. Z. Jedná se o provizorium na nezbytně nutnou 
dobu (časově omezenou).   
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Podhajský 
 

796/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
 smlouvě  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2958/54 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku s panem P. J. , bytem Nový Malín, PSČ 788 03, a to s účinností 
od 1.6.2007. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

797/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
 smlouvě  

doporučuje ZM 
vzít na vědomí, že dle usnesení Okresního soudu v Šumperku č.j. 21D 1058/2006 
ze dne 27.3.2007, právní moc dne 24.4.2007, ve věci projednání dědictví po paní 
M. J. , posl. bytem Šumperk,  zemřelé dne 17.8.2006, nabyl práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2958/54 v budově č.p. 
2958 na st.p.č. 725/7 v kat. území Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13), v ceně 
zaplacené zálohy na byt 154.660,--Kč, pan P. J, bytem Nový Malín, PSČ 788 03. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

798/07 Bytová problematika – ukončení NS 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- R. K. ichard Komínek k bytu č. 5 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti           

1 obytná místnost + kuchyňský kout 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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799/07 Personální záležitosti 

zmocňuje 
tajemníka Městského úřadu k provedení pracovněprávního úkonu na základě 
návrhu výběrové komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků, v platném znění – jmenování Ing. 
Ireny Bittnerové na pozici vedoucího odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic Městského úřadu Šumperk na dobu neurčitou  s tříměsíční 
zkušební dobou. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

800/07 Finanční příspěvek z rozpočtu města společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk na hokejovou 
sezónu 2007-2008 ve výši 2 500 tis. Kč, a to pouze za předpokladu předchozího 
splnění následujících podmínek ze strany společnosti: 
1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením 

uzavřených sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7 000 tis. Kč 
2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 

požádání umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

801/07 Finanční příspěvek z rozpočtu města společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o., se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk v roce 2008, a to 
za předpokladu předchozího splnění podmínky umístění hokejového mužstva po 
ukončení základní části hokejové sezóny 2007-2008 v první hokejové lize, 
v následující výši: 
- 100 tis. Kč za 11. místo 
- 200 tis. Kč za 10. místo 
- 300 tis. Kč za 9. místo 
- 400 tis. Kč za postup do čtvrtfinále 
V případě každého lepšího výsledku se ZM zavazuje jednat se společností            
o navýšení příspěvku. 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel 
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802/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2007 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru ŠKV dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

803/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. VI roku 2007: 
příjmy ve výši   193 tis. Kč 
výdaje ve výši   996 tis. Kč 
 
příjmy celkem   583 687 tis. Kč 
výdaje celkem   567 987 tis. Kč 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

804/07 Odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací 
města Šumperka na rok 2007 

schvaluje 
Městské knihovně, 17. listopadu 6, Šumperk, v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši  
8 469,--Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
 

805/07 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2006 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí v roce 2006 a ukládá předložit 
zprávu za rok 2007. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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806/07 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2006 a plán na rok 
2007 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2006 a schvaluje plán na rok 2007. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

807/07 Časový a obsahový program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na II. pololetí 2007 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2007. 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

808/07 Časový a obsahový program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na II. pololetí 2007 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2007. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

809/07 MJP - podnájem nebytových prostor 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu Temenická 92, Šumperk 
Sdružení lékařů: MUDr. Halamová, MUDr. Hejlová, MUDr. Corradiniová, MUDr. 
Tesařová, MUDr. Mohapl, E. Krňávková, E. Holubová, S. Dokoupilová pro Mohapl 
Jaroslav, s.r.o., za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku, 

tj. ŠMR, a.s. 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému, 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem. 

 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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810/07 MJP - rekonstrukce koupelny, Hlavní třída 23 

neschvaluje 
rekonstrukci koupelny v bytě D. D. , Šumperk, Hlavní třída 23, dle předloženého 
návrhu. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

811/07 MJP – změna finančního plánu 

schvaluje 
změnu finančního plánu ŠMR, a.s., Šumperk na rok 2006 následovně: 
- ruší výměnu oken na objektu Temenická IV/I (zdravotní středisko) 

v předpokládané výši 800.000,--Kč 
- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 800.000,--Kč na výměnu 

oken Hlavní třída 31 (Obchodní akademie) 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

812/07 Vybavení dětských hřišť 

bere na vědomí 
protokol č. 17042007 o roční odborné technické kontrole zařízení dětských hřišť 
na území města Šumperka ze dne 17.4.2007. 
 
        

813/07 Vybavení dětských hřišť 

ukládá 
správci majetku města připravit systémový návrh na řešení problematiky oprav, 
údržby a provozování zařízení dětských hřišť na území města Šumperka včetně 
jeho financování. 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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815/07 Pronájem sloupů VO 

bere na vědomí  
nabídku stávajícího nájemce sloupů veřejného osvětlení v Šumperku dle uzavřené 
smlouvy ze dne 4.9.1997 fa Hostalek-Werbung, spol. s r.o., Riegrova 175, Česká 
Třebová, IČ: 15028101, zast. Pavlem Klaclem, jednatelem, ze dne 16.5.2007. 
 

816/07 Pronájem sloupů VO  

ukládá 
správci majetku připravit poptávkové řízení na podání nabídek možných nájemců 
sloupů veřejného osvětlení na území města Šumperka, a to samostatně pro 
nabídku nájmu horní části sloupů VO pro účely využívání naváděcích tabulí 
komerčních cílů a samostatně pro nabídku nájmu spodní části sloupů VO pro 
účely umísťování opakované reklamy na malých reklamních zařízeních.  
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

817/07 Finanční půjčka 

jako valná hromada společnosti Podniky města Šumperka, a.s., schvaluje 
poskytnutí krátkodobé finanční bezúročné půjčky na překrytí průběžného 
financování provozu dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 
Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, IČ: 27786781, zast. Ing. Luďkem Šperlichem, 
jednatelem společnosti ve výši 350.000,--Kč na dobu od 5.6.2007 do 4.7.2007 
z finančního plánu mateřské společnosti Podniky města Šumperka, a.s., 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČ: 65138163, zast. Mgr. Zdeňkem Brožem, 
předsedou představenstva, a.s. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

818/07 Akce „nejdelší řetěz z mincí“  

neschvaluje 
partnerství města Šumperka při pořádání akce „nejdelší řetěz z mincí“ konané na 
Hlavní tř. v Šumperku ve dnech 14.6.2007 a 15.6.2007 a úhradu částky 8.000,--Kč 
z rozpočtu města Šumperka. 
 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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819/07 Akce „nejdelší řetěz z mincí“ 

schvaluje 
použití znaku města Šumperka pro propagační materiály oficiálně vydané k akci 
„nejdelší řetěz z mincí“. 
 
       Termín: 14.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

820/07 Akce „ nejdelší řetěz z mincí“ 

bere na vědomí 
pořádání akce „nejdelší řetěz z mincí“ konané na Hlavní tř. v Šumperku ve dnech 
14.6.2007 a 15.6.2007 v rozsahu dle projednané žádosti po řadatele.  
Pořadatel akce: Petr Hradil, SENIOR Sobotín, o.s., Sobotín 2, 788 16 Sobotín 
 
 

821/07 Akce „nejdelší řetěz z mincí“ 

schvaluje 
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem při konání akce „nejdelší řetěz z mincí“ 
v rozsahu dle žádosti pořadatele akce, formou smlouvy o výpůjčce. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

822/07 MJP - stánkový prodej 

schvaluje 
na základě usnesení RM č. 761/07 a 762/07 ze dne 10.5.2007 podmínky pro 
pronájem stánků ve vlastnictví města na ul. Hlavní tř. v Šumperku pro období od 
1.6.2007 do 30.9.2007 v rozsahu: 
Počet stánků: max. 7 ks 
Umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17. listopadu při parku Sady 

1. Máje 
Nájem stánku: 100,--Kč/stánek/den 
Kauce:  15.000,--Kč/stánek 
Doba nájmu:  od 1.6.2007 do 30.9.2007 
Provozní doba: od 6:30 do 19:00 hod. – pracovní dny 
   od 6:30 do 12:00 hod. – sobota 
Omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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823/07 MJP - předzahrádka – gastrokomplex Svět 

schvaluje 
rozšíření předmětu nájmu – předzahrádka pro gastrokomplex Svět na ul. M. R. 
Štefánika nájemce FOOD-ACCOMMODATION, s.r.o. Brno – pro umístění a 
provozování stánku na prodej zmrzliny na chodníku, tj. stavba na pozemku p.č. 
2255/1 v k.ú. Šumperk za stávajících podmínek, platných pro pronájem 
předzahrádek v Šumperku. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

824/07 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na 
pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk, předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 24 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní zahrádky před 
provozovnou – cukrárna OPATIA. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

825/07 MJP - zveřejnění záměru města pronajmout část stavby komunikace na 
pozemku p.č. 2223 v k.ú. Šumperk, předzahrádka 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2223 v k.ú. Šumperk o velikosti 35 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní zahrádky před 
provozovnou – denní bar Zlatý Jelen. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
  

826/07 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu a vstupu k nemovitosti 

schvaluje 
sjednat na části st.p.č. 1722/1 a p.p.č. 1239/36 v k.ú. Šumperk věcné břemeno 
vjezdu a přístupu k nemovitosti – garáže na st.p.č. 5702 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, oprávněným z věcného 
břemene jsou Z.  a J. U. , bytem Šumperk,  vlastník nemovitosti -  garáže na 
st.p.č. 5702 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné, povinný z věcného břemene uhradí při 

podpisu  jednorázovou úhradu ve výši 5.000,--Kč 
- věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu nezbytně nutného vjezdu 
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- oprávněný z věcného břemene si vymezenou část pozemku sloužící k vjezdu 
bude udržovat na vlastní náklady bez nároku na kompenzaci nákladů 
spojených s úpravou povrchu vůči povinnému z věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene předloží před vyhotovením smlouvy o zřízení 
věcného břemene geometrický plán , kterým bude  věcného právo vymezeno  

- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za 
vyhotovení smlouvy   a správní poplatek za zápis věcného práva (kolek 
v hodnotě 500,--Kč) 

- věcné právo odpovídající věcnému břemeni shora bude předloženo k zápisu 
do katastru nemovitostí po provedení úhrady za zřízení věcného břemene 

 
       Termín: 30.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

827/07 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu a vstupu k nemovitosti garáže 

schvaluje 
sjednat na části st.p.č. 1722/1 a p.p.č. 1239/36 v k.ú. Šumperk věcné břemeno 
vjezdu a přístupu k nemovitosti – garáže na st.p.č. 4905 v k.ú. Šumperk. 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, oprávněným z věcného 
břemene je P. U.,  bytem Šumperk,  vlastník nemovitosti -  garáže na st.p.č. 4905 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné, povinný z věcného břemene uhradí při 

podpisu  jednorázovou úhradu ve výši 5.000,--Kč 
- věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu nezbytně nutného vjezdu 
- oprávněný z věcného břemene si vymezenou část pozemku sloužící k vjezdu 

bude udržovat na vlastní náklady bez nároku na kompenzaci nákladů 
spojených s úpravou povrchu vůči povinnému z věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene předloží před vyhotovením smlouvy o zřízení 
věcného břemene geometrický plán, kterým bude  věcného právo vymezeno  

- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za 
vyhotovení smlouvy   a správní poplatek za zápis věcného práva (kolek 
v hodnotě 500,--Kč) 

- věcné právo odpovídající věcnému břemeni shora bude předloženo k zápisu 
do katastru nemovitostí po provedení úhrady za zřízení věcného břemene 

 
       Termín: 30.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

828/07 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 4905 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 4905 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 
vlastníka.  
Podmínky prodeje:  
- kupní cena 500,--Kč/m2 
- úhrada paušálního poplatku za vyhotovení kupní smlouvy a správního poplatku 

za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

829/07 MJP – změna usnesení ZM č. 1756/06 

doporučuje ZM 
z důvodu prodeje bytové jednotky v domě a s tím spojených změn podílu a dále 
z důvodu nezájmu podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní ze strany 
budoucího kupujícího J. B.,  schválit změnu usnesení zastupitelstva města číslo 
1756/06 ze dne 14.9.2006 v části označení budoucích kupující a jejich podílů, kdy 
nově bude:  
- L. K.  podíl ve výši 8/100, Z. H.  podíl ve výši 12/100, Věra Soudková podíl ve 

výši 7/100, M. G.  podíl ve výši 13/100, P. H.  podíl ve výši 7/100,  M. K.  podíl 
ve výši 28/100,  L. a D. H.  podíl ve výši 15/100, J. K. , podíl ve výši 10/100 

a změnu dalších podmínek:  
- v souladu s plněním závazku budoucích kupujících týkající se odstranění 

altánu k datu 30.11.2006 se  uznává sleva ve výši 50.000,--Kč,  
- smlouva o smlouvě budoucí se sjednává na dobu určitou do  31.3.2010 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 1756/06 ze dne 14.9.2006 neuvedená v tomto 
usnesení zůstávají beze změny. 
 

        Termín: 21.6.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

830/07 MJP – prodej p.p.č. 107/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr příslibu prodeje p.p.č. 
107/1 o výměře 820 m2 v k.ú. Horní Temenice, oznámit žadatelům, kteří svou 
žádost, týkající se příslibu prodeje p.p.č. 820/1 o výměře 820 m2 v k.ú. Horní 
Temenice,  podají nejpozději k datu 31.5.2007 ,  aby  podali na odbor 
majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 1m2, a to v termínu do 
29.6.2007 do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením neotvírat a dále 
popisem příslib prodeje  p.p.č.107/1  v k.ú. Horní Temenice a označením adresáta 
s tím, že minimální kupní cena  je stanovena na 350,--Kč/m2.  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. 107/1 v k.ú. Horní  
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: 30.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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831/07 MJP – rozšíření předmětu zřízení budoucího věcného břemene 

schvaluje 
rozšíření předmětu sjednaného budoucího věcného práva  - vjezd přes p.p.č. 
1239/27 v k.ú. Šumperk, které bylo sjednáno dne 16.5.2007 smlouvou o smlouvě 
budoucí o věcném břemeni označené jako VBb 11/2007/Vr, kdy budoucím 
povinným z věcného břemene je město Šumperk, budoucím oprávněným 
z věcného břemene je J. S.,  bytem, Šumperk -  vlastník objektu na st.p.č. 1399. 
Rozšíření budoucího věcného práva bude sjednáno dodatkem ke smlouvě a bude 
rozšířeno o část p.p.č. 2049 v k.ú. Šumperk, kde bude vybudován budoucím 
oprávněným z věcného břemene sjezd na komunikaci 28. října. Budoucí 
oprávněný z budoucího věcného břemene uhradí při podpisu dodatku 250,--Kč za 
jeho vyhotovení. 

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

832/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č. 117 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  p.p.č. 117 o výměře 129 m2 v k.ú. 
Šumperk. Účel prodeje:   zahrada a vstup do domu Puškinova 8, Šumperk 
Podmínky příslibu prodeje:  
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy nejméně 20% budoucí kupní ceny 

a dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
nejméně 500,--Kč až do úplného zaplacení, nejpozději do 30.6.2008   

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy ve výši 100,--
Kč  

       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

833/07 MJP – ukončení nájemní smlouvy MP 04/05 

schvaluje 
uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 04/05/Pro/Vr ze 
dne 14.3.2005, pronajímatel  město Šumperk, nájemce MEI Czech Office s.r.o. se 
sídlem Praha 9, IČ 27164659.  Nájemní smlouva bude ukončena dnem podpisu 
dohody k ukončení nájemní smlouvy. 
Pronajímatel vrátí do 14ti dnů ode dne podpisu dohody přeplatek nájemného ve 
výši 5.867,--Kč na účet nájemce z nájemní smlouvy MP 04/05/Pro/Vr. 
 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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834/07 MJP – zveřejnění pronájmu  p.p.č. 304/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 304/2 o výměře 89 m2 v k.ú. 
Šumperk. Účel pronájmu:   zpevněná plocha, příjezd k nemovitosti na st.p.č. 265/1 
Podmínky pronájmu:  
- sazba nájemného 110,--Kč/m2 
- nájemce musí umožnit trvalý vstup a vjezd k trafostanici na st.p.č. 3910 v k.ú. 

Šumperk 
- nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy ve výši 500,--Kč  
 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

835/07 MJP – pronájem části p.p.č. 565/1 a části 565/15 v  k.ú. Dolní Temenice 

neschvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.2.2007  do 15.3.2007 dle usnesení rady města 444/07 ze dne 
22.2.2007, pronájem části p.p.č. 565/1 o výměře cca 1700m2  a části p.p.č. 
565/15 o výměře 2750 m2 v k.ú. Dolní Temenice sdružení BMX TEAM ŠUMPERK 
o.s., se sídlem Šumperk, Kosmonautů 9, zastoupené Michalem Nevrklou, bytem 
Šumperk, Kosmonautů 9 za účelem výstavby hřiště BMX, a to v žádné variantě 
s ohledem na koncepci města v dané lokalitě. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

836/07 MJP – zveřejnění prodeje, příslibu prodeje zahrady u domu Čsl. armády 60 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části  p.p.č. 1632/9  výměře 645 
m2, včetně oplocení po hranici pozemku při   ul. Čsl. armády a ul. Krameriově 
v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5235-118/2007 p.p.č. 1632/9 o výměře 645 m2 
v k.ú. Šumperk za podmínek  
- účel příslibu prodeje:   zahrada a vstup do domu Čsl. armády 60, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy 60%, kupní ceny. Kupní cena 

bude doplacena jednorázovou úhradou po dokončení opravy oplocení po 
hranici pozemků při ul. Krameriově a Čsl. armády, nejpozději k datu 30.5.2008 

- budoucí kupující na své náklady provedou opravu oplocení po hranici pozemků 
při ul. Krameriově a Čsl. armády v termínu do 30.5.2008 

- budoucí prodávající se zavazuje, že po dokončení rekonstrukce oplocení po 
hranici pozemku při ul. Krameriově a Čsl. armády přizná slevu z kupní ceny  
pozemku a to formou uznání částečných nákladů na opravu oplocení, které 
bude provedeno budoucími kupujícími 

- výše kompenzace nákladů na opravu oplocení bude určena samostatně  
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- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí paušální poplatek za 
vyhotovení smlouvy ve výši 100,--Kč 

 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

837/07 MJP – zveřejnění prodeje, příslibu prodeje zahrady u domu Čsl. armády 60 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje  části p.p.č. 1632/9  výměře        
840 m2 v k.ú. Šumperk, včetně oplocení při ul. Krameriově, dle GP zak.č. 5235-
118/2007 p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
 
- účel příslibu  prodeje: výstavba v souladu s územním plánem (rodinný nebo 

bytový dům) 
- kupní cena 600,--Kč/m2 
- rodinný nebo bytový dům bude umístěn u jižní hranice pozemku, musí 

respektovat výškové uspořádání okolní zástavby RD při  ul.Krameriově a 
respektovat  její čáru jako hranici zástavby 

- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení v termínu do 
30.3.2008, pokud toto nebude přeloženo, sjednává si budoucí prodávající 
právo od smlouvy jednostranně v plném rozsahu odstoupit 

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

- převod vlastnického práva k části p.p.č. 1632/9, dle GP zak.č. 5235-118/2007 
p.p.č. 1232/10, po dostavbě 1m hrubé stavby nad terénem 

- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 1632/9 
v k.ú. Šumperk a to do 30.5.2007 

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

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí paušální poplatek za 
vyhotovení smlouvy ve výši 100,--Kč 

 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

838/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část   p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. 
Horní Temenice. 
Účel prodeje:   výstavba v souladu s územním plánem 
Podmínky  prodeje:  
- kupní cena 180,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- prodávající upozorňuje na to, že přes pozemek vede optický kabel, kdy 

v případě výstavby jej bude nutné přeložit 
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- prodávající postoupí na kupujícího práva z pravomocného územního 
rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu 

- prodávající se zavazuje, že v případě výstavby na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. 
Horní Temenice v souladu s územním plánem, pronajme nebo vypůjčí p.p.č. 
1200/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem  výstavby komunikace 

- prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolaudačním 
souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci do svého 
majetku a správy   

- pokud nebude k datu 31.12.2010 p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice připraven 
k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudována komunikace a 
inženýrské sítě pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 
200.000,--Kč, a to i opakovaně 

 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

839/07 MJP – pronájem části p.p.č. 556/40, části 556/36 a části p.p.č. 556/41 v k.ú.  
 Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 27.4.2007  do 14.5.2007 dle usnesení rady města 689/07 ze dne 
19.4.2007, pronájem  části p.p.č. 556/40 o výměře cca 105  m2, části 556/36 o 
výměře cca 600 m2  a části 556/41 o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- nájemce: P. D. , bytem Šumperk  
- účel pronájmu: zázemí k objektům na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk, 

zadní vstupy k objektům na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk, bez možnosti 
zřídit na pozemku parkovací místa, nebo na pozemku podnikat 

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- sazba nájemného 2,--Kč/m2 
- nájemce umožní vstup na p.p.č. 556/40 v k.ú. Šumperk 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši  500,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

840/07 MJP  – pronájem části p.p.č. 556/40, části 556/36 a části p.p.č. 556/41 v k.ú. 
 Dolní Temenice 

schvaluje 
vydat  panu P. D., bytem Šumperk, souhlas k užívání tří parkovacích míst na ul. 
Bří Čapků za podmínky, že tato místa budou využívána k parkování vozidel 
občanů využívající služby kanceláře ke sjednávání pohřbů a s tím spojených 
služeb, kdy tato služba bude umístěna po rekonstrukci v objektech na st.p.č. 2089 
a 2090 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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841/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
 smlouvě 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 30.6.2007 s nájemcem paní V.P. , bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.7.2007, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/69 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, s paní 
L. K.,  bytem Šumperk. 
 
Dohoda o zániku nájmu bytu a nájemní smlouva budou uzavřeny za 
podmínky, že budou před podpisem těchto smluv uhrazeny veškeré dluhy 
na nájemném a službách, které váznou na předmětném bytu. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

842/07 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. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, uzavřené 
s paní V. P. , bytem Šumperk, a to ke dni 30.6.2007. Paní V. P.  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 paní L. K. , bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 14 v 
Šumperku  s paní L. K. , bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.7.2007.   
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouva o budoucí 
smlouvě kupní budou uzavřeny za podmínky, že budou před podpisem 
těchto smluv uhrazeny veškeré dluhy na splátkách kupní ceny bytu dle 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené s paní V. P.  
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

843/07 MJP – výkup části   pozemku p.č. 562/3 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p. č. 562/3 o výměře 15 m2 v k. ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5219-506/2007 ze dne 22. 3. 2007 nově označené jako 
p.p.č. 562/22 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou autobusové 

zastávky 
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- prodávající: HEDVA, a.s., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 60/19, 
PSČ: 571 21, IČ: 48171565  

- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 
IČ: 00303461 

- kupní cena: 1.750,--Kč k celku (dle znaleckého posudku) 
- kupující město Šumperk uhradí celou kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření pozemku zajistilo na své náklady 

kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
- před podáním návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

bude podán návrh na výmaz zástavního práva k předmětné nemovitosti v 
katastru nemovitostí záznamem 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

844/07 MJP – směna části pozemku p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 763/07 ze 
dne 10. 5. 2007 schválit majetkoprávní vypořádání pozemků formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za těchto podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka bude převedena do vlastnictví spol. Pivovar 

Holba, a.s., IČ: 64610276, se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 
788 33,  část pozemku p. č. 1845/25 o výměře cca 3 000 m2  v k.ú. Šumperk, 
jejíž  ocenění je stanoveno ve výši 300 Kč/m2, což odpovídá pozemku bez 
inženýrských sítí a dopravního napojení. Výměra bude upřesněna 
geometrickým plánem.  

- z vlastnictví spol. Pivovar Holba, a.s., IČ: 64610276, se sídlem Hanušovice, 
Pivovarská 261, PSČ 788 33, 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, jejichž ocenění je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. 

- účel: směna pozemků v lokalitě průmyslové zóny za část pozemku určeného 
územním plánem jako plocha pro bydlení 

- finanční vyrovnání bude uhrazeno městem  Šumperk do 30 dnů ode dne 
podpisu směnné smlouvy.  

- vyhotovení směnné smlouvy zajistí na vlastní náklady město Šumperk   
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 

1845/25 v k. ú. Šumperk uhradí Pivovar Holba, a.s., náklady na vyhotovení 
geometrického plánu v lokalitě průmyslové zóny uhradí město Šumperk 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500,--Kč bude uhrazen společně, každý se bude podílet jednou polovinou 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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845/07 MJP – pronájem pozemků spol. NIMIRU, spol. s r.o. – přestavba okružní 
 křižovatky na ul. Jesenické 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007  do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 707/07 ze 
dne 10. 5. 2007, pronájem části p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, části p.p.č. 
927/62 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 983/6 o výměře cca 2 m2, části p.p.č. 
984/6 o výměře cca 90 m2, části p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 
987/3 o výměře cca 560 m2, části 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, části p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, části p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, části p.p.č. 999/49 o výměře cca 
460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, části p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, 
části 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, části p.p.č. 1093/34 o 
výměře cca 100 m2, části p.p.č. 1093/45 o výměře cca 15 m2, části p.p.č. 1093/46 
o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, části p.p.č. 
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, části 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, za těchto podmínek: 
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. 

Jesenické EI/11, komunikací a chodníků 
- nájemce:  NIMIRU, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, 

PSČ: 580 01, IČ: 25276387  
- nájemné: jednorázová paušální částka ve výši 2 500 Kč k celku, která bude 

uhrazena při podpisu nájemní smlouvy 
- doba nájmu: určitá do doby pravomocného povolení předmětné stavby do 

trvalého provozu a užívání  
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 100 Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
- po dokončení stavby a zaměření skutečného stavu budou majetkoprávně 

vypořádány pozemky pod předmětným stavebním dílem 
 

       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

846/07 MJP – zveřejnění pronájmu města pronajmout část pozemku p.č. 1336 v k.ú. 
 Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1336 
o výměře cca 315 m2 v k. ú. Horní Temenice. 
Účel pronájmu:  zahrádkářská činnost 
 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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847/07 MJP – prodej části pozemku p.č. 610 v k.ú. Hraběšice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28.  2.  2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 428/07 ze 
dne 22. 2. 2007, schválit prodej části pozemku p. č. 610 o výměře cca 
1500 m2 v k. ú. Hraběšice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření lokality ve vlastnictví A. F.  a vybudování přírodního 

jezírka  
- kupující: A. F.,  bytem Hraběšice, PSČ: 788 15  
- kupní cena: 18,--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 na své náklady zajistí trvalé odnětí předmětné části pozemku určené 

k plnění funkcí lesa 
- kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 610 

v k. ú. Hraběšice 
- kupující uhradí náklady na odlesnění předmětné části pozemku, tj. přemístění 

sazenic, které zde byly v nedávné době vysazeny  
- 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: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

848/07 MJP – výkup pozemků ve ZJE p.č. 212, p.č. 213 a p.č. 1207/1 a pozemku ve 
 ZJE p.č. 1031 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci původu grafického přídělu  
p. č. 212 o výměře 156 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci původu grafického 
přídělu p. č. 213 o výměře 4 877 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci původu 
grafického přídělu p. č. 1207/1 o výměře 80 m2 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci původu grafického přídělu p. č. 1031 o výměře 29 629 m2 v k. ú. Horní 
Temenice za těchto podmínek: 
- účel výkupu: rozšíření pozemků ve vlastnictví města v dané lokalitě 
- prodávající: A. S.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01  
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 50 Kč/m2, tj. celkem 1 737 100 Kč 
- kupující město Šumperk uhradí 30 % kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- zbytek kupní ceny bude hrazen splátkami s konečnou úhradou do 24 měsíců 
ode dne podpisu kupní smlouvy 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření pozemků zajistí na své náklady 

kupující město Šumperk 
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- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
- kupující město Šumperk uhradí daň z převodu nemovitostí 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

849/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2082/43 o výměře    
23 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 685 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 2, 4, 6 Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: provozování kadeřnictví 
- kupující: A. Ch.,  bytem Šumperk,   PSČ:     787 01  
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10 000 Kč/m2, tj.  230 000 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105 Kč/m2, tj. 511 Kč 
- 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: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

850/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2083/45 o výměře  
104,2 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 685 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 2, 4, 6 Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prodejna květin 
- kupující: Z. Č.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01  
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10 000 Kč/m2, tj.  1 042 000 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105 Kč/m2, tj. 2 309 Kč 
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- 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

851/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2084/46 o výměře    
73 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 685 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 2, 4, 6 Šumperk a prodej nebytového prostoru č. 2085/36 o 
výměře 23,9 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 620 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8, 10 ,12 Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: provozování kadeřnictví 
- kupující: H. B.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01  
- kupní cena nebytových prostor č. 2084/46 a č. 2085/36 a podílů na 

společných částech domu: 10 000 Kč/m2, tj.  969 000 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem st. p.č. 4309: 105 Kč/m2, tj.     

1 618 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem st. p.č. 4312: 105 Kč/m2, tj. 

527 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 

fondu oprav ve výši 1 197 Kč 
- kupující uhradí společně 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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852/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
nevyhovět žádosti P. K.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01, o  prodej nebytového 
prostoru č. 2085/36 o výměře 23,9 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 620 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. ozn. Čajkovského 8, 10,12 Šumperk, a to z důvodu stavební a 
funkční propojenosti nebytového prostoru č. 2085/36 s nebytovým prostorem č. 
2084/46, přes který se do nebytového prostoru č. 2085/36 vstupuje. Oddělení 
nebytového prostoru č. 2085/36 by vyžadovalo stavební úpravy, se kterými by 
museli souhlasit všichni vlastníci bytových jednotek v dotčených domech. 

 
Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

853/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2086/38 o výměře 
70,5 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 620 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8, 10, 12 Šumperk, do podílového spoluvlastnictví za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: ordinace zubní lékařky ortodoncie a zubní laboratoř 
- kupující: H. K.,  bytem Šumperk, PSČ:   787 01 v podílu 2/3 a N. K.  bytem 

Šumperk,  PSČ: 787 01, v podílu 1/3 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10 000 Kč/m2, tj.  705 000 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105 Kč/m2, tj. 1 562 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 

fondu oprav ve výši 4 894 Kč 
- kupující uhradí společně 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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854/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2087/39 o výměře 
73,7 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 620 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 8, 10, 12 Šumperk a prodej nebytového prostoru č. 2088/23 o 
výměře 57,24 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 600 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 14, 14A Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prodejna - vodoplast 
- kupující: P. D. , bytem Velké Losiny, PSČ:   788 15  
- kupní cena nebytových prostor č. 2087/39 a č. 2088/23 a podílů na 

společných částech domu: 10 000 Kč/m2, tj.  1 309 400 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem st. p.č. 4312: 105 Kč/m2, tj.     

1 628 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem st. p.č. 4316: 105 Kč/m2, tj. 

1 342 Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 

fondu oprav ve výši 11 406 Kč 
- kupující uhradí společně 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

855/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru č. 2088/22 o výměře 
168,8 m2 a spoluvlastnického podílu 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 o výměře 600 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Čajkovského 14, 14A Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: provozovna firmy FRETEX s.r.o. 
- kupující: FRETEX s.r.o., se sídlem Modřice, U Vlečky 666, PSČ 664 42, 

IČ: 26908549 
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- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 
10 000 Kč/m2, tj.  1 688 000 Kč 

- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105 Kč/m2, tj. 3 969 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 

fondu oprav ve výši 28 606 Kč 
- kupující uhradí společně 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

856/07 MJP – prodej nebytových prostor Čajkovského 2-14 A v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.  4.  2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze 
dne 19. 4. 2007, schválit prodej nebytového prostoru 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 o výměře 600 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 14, 14A 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prodejna Večerky 
- kupující: Z. Ž. , bytem Šumperk, PSČ: 788 01 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10 000 Kč/m2, tj.  700 000 Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105 Kč/m2, tj. 1 638 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí společně 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 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 21.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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857/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat nebytové prostory v domě 
 Lužickosrbská 1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nebytové prostory v domě se 
založeným společenstvím vlastníků jednotek v domě or.ozn. Lužickosrbská 1, 
Šumperk, č.p. 122 na pozemku stavební parcela č. 38 v k.ú. Šumperk o celkové 
výměře dle prohlášení vlastníků 93,4 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, a podíl na pozemku pod domem za 
kupní cenu 105 Kč/m2, jmenovitě: 
 
- nebytový prostor č. 122/10 o výměře  48,4 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

532/10000 na společných částech domu č. p. 122 na stavební parcele č. 38 
v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 38 v k.ú. Šumperk. Kupující spolu 
s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši 9 870 
Kč. 

 
- nebytový prostor č. 122/11 o výměře  45 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

495/10000 na společných částech domu č. p. 122 na stavební parcele č. 38 
v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 495/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 38 v k.ú. Šumperk. Kupující spolu 
s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši 11 512 
Kč. 

 
       Termín: 15.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

858/07 MJP – výkupy pozemků v lokalitě PZ IV od soukromých osob 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemků p. č. 1040/4 o výměře 16 606 m2, p. č. 1040/5 o 
výměře 8 467 m2, p. č. 1040/7 o výměře 1 076 m2, p. č. 1041/3 o výměře 
16 008 m2 a p. č. 1041/4 o výměře 9 087 m2 vše v k. ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: příprava nové průmyslové zóny 
- prodávající: F. B. , bytem Bludov,  PSČ: 789 61  
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 120 Kč/m2 (celkem 6 149 280 Kč) 
- kupující město Šumperk uhradí 20 % kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- zbytek kupní ceny bude hrazen splátkami s konečnou úhradou do roku 2011 
- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu v lokalitě průmyslové zóny uhradí 

město Šumperk 
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- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500 Kč uhradí kupující město Šumperk 

- návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po 
výmazu zástavního práva k předmětným pozemkům v katastru nemovitostí  

- na kupující město Šumperk přejde povinnost odpovídající předkupnímu právu 
jako právu věcnému k předmětným pozemkům ve prospěch České republiky – 
Pozemkový fond ČR a dále přejde na město Šumperk jako nabyvatele 
omezení dispozičních práv k zřizování dalších zástavních práv k předmětným 
pozemkům 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

859/07 MJP – výkupy pozemků v lokalitě PZ IV od soukromých osob 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemků p. č. 1040/2 o výměře 18 465 m2, p. č. 1040/6 o 
výměře 1 112 m2, p. č. 1040/8 o výměře 742 m2 a p. č. 1041/5 o výměře 21 063 
m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: příprava nové průmyslové zóny 
- prodávající:  
- J. V.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 podíl ve výši 1/8  
- F. V.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 podíl ve výši 1/8 
- Z. V.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 podíl ve výši 1/8 
- A. V., bytem Šumperk, PSČ: 787 01 podíl ve výši 4/8 
- A. V., bytem Šumperk, PSČ: 787 01 podíl ve výši 1/8 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 120 Kč/m2 (celkem 4 965 840 Kč) 
- kupující město Šumperk uhradí 20 % kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- zbytek kupní ceny bude hrazen splátkami s konečnou úhradou do roku 2011 
- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu v lokalitě průmyslové zóny uhradí 

město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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860/07 MJP – pojištění kanalizace 

schvaluje 
pojistit formou živelního pojištění současným pojistitelem majetku Města 
Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s. - 
splaškovou kanalizaci v délce 7512 m ve vlastnictví Města Šumperka 
realizovanou v rámci investiční akce rekonstrukce kanalizace (splaškové) - 
odkanalizování oblasti Temenice s finanční podporou Státního fondu životního 
prostředí České republiky.  Maximální výše pojistného je 45.000,--Kč za rok.  
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

861/07 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 vedení plynových přípojek, NTL plynovodu a  STL 
plynovodu přes p.p.č. 2136, p.p.č. 2281, p.p.č. 2282, p.p.č. 2283, p.p.č 2286 a 
p.p.č. 2290 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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 
27768961 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vlastní náklady 

vyhotoví budoucí oprávněný z věcného břemene  
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno  zálohu ve 

výši 44 400,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 - bod B. 
písm. b) ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- v případě, že budou splněny podmínky pro rekonstrukci inž. sítí dle usn. ZM č. 
1134/2005 ze dne 27.1.2005, doloží oprávněný z věcného břemene společně 
se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene doklad o demontáži, 
stavební deník apod., skutečná částka  bude  vypočtena dle GP a v souladu s 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 bod  C) písm.d) 

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

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

kanalizace v dané lokalitě, zpracovatelem PD je AQUA  PROCON s.r.o., tř.  
Palackého  12, 612 00 Brno 

- budoucí oprávněný do 90 dnů od ukončení stavby rekonstrukce požádá stranu 
povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

 
       Termín: 30.9.2007 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

862/07 MJP – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/26/06/Foj, jehož předmětem bude 
- zřízení věcného břemene spočívají v právu umístění stavby kioskové 

trafostanice  na části pozemku p.č. 231 v k.ú. Šumperk 
 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene 
Společnost SAN-JV s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se sídlem 
Lidická 56, Šumperk, IČ: 64618951 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 2  ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj 
- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s., 

a odborem RÚI,  které budou nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
VBb/26/06/Foj 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 
dodatku č. 2 ke smlouvě č. VBb/26/06/Foj ve výši 250,--Kč dle platného 
„Postupu …příloha č.9 

- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá vyhotovit na vlastní náklady 
zaměření stavby kioskové trafostanice na části p.p.č. 231 v k.ú. Šumperk  

 
       Termín: 30.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

863/07 MJP – modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/1 v k.ú. Šumperk 
 na hřiště pro futsal 

 
doporučuje  
ZM schválit uzavření smlouvy dle přílohy materiálu, kterou se město Šumperk 
zaváže v budoucnu zřídit zástavní právo k části pozemku p.č. 1257/51 v kat. 
území Šumperk (or. areál Tyršova stadionu v Šumperku), která vznikne po 
zaměření futsalového hřiště geometrickým plánem: 
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- budoucí zástavní věřitel: Český svaz tělesné výchovy, IČ 00469548, se sídlem 
Praha 6-Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17 

- budoucí zástavce: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 93 

- zástavní právo bude zřízeno k zajištění pohledávky zástavního věřitele 
v budoucnu podmíněně vzniklé ve výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu 
na investiční akci modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51 
v kat. území Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště pro 
futsal s umělým trávníkem III. generace, tj. ve výši 1,500.000,--Kč včetně jejího 
příslušenství 

- zástavní smlouva bude uzavřena nejpozději současně s ukončením příslušné 
investiční akce a předáním díla městu Šumperk. 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

864/07 MJP – koncepce pro rozvoj bytového fondu a nebytových prostor ve 
 vlastnictví města 

bere na vědomí 
informativní materiál týkající se koncepce bytového fondu ve vlastnictví města 
Šumperka s návrhem pravidel pro prodej bytů. 
 
  

865/07 MJP – žádost p. Jana Karáska o zákaz zvukových reklam na automobilech ve 
 městě Šumperku 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí žádost pana J. K.  ze dne 22.4.2007, týkající se okamžitého 
zákazu zvukových reklam na automobilech na území Města Šumperka. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

866/07 MJP – budova a pozemky bývalé Okresní vojenské správy na Hlavní třídě – 
 způsob využití 

doporučuje ZM alternativně: 
a) po fyzickém převzetí areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 
realizovat jako formu dalšího nakládání s areálem bývalé Okresní vojenské správy 
v Šumperku, po splnění všech zákonných podmínek,  příslib prodeje areálu bývalé 
Okresní vojenské správy na Hlavní třídě v Šumperku se stanovením účelu, 
způsobu využití a podmínek, za kterých bude realizován vlastní prodej areálu. 
Účel prodeje – rekonstrukce objektu se způsobem využití: ubytovací a stravovací 
kapacita 
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b) realizovat vlastní prodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku, 

vlastní kupní smlouvou se stanovením podmínek a účelu prodeje – ubytovací 
a stravovací kapacita - s možností odstoupení od kupní smlouvy v případě 
nesplnění podmínek a účelu prodeje se stanovením termínu dokončení 
rekonstrukce. Smluvní pokuta v případě nedodržení termínu rekonstrukce, 
nedodržení podmínek a účelu prodeje. 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

867/07 MJP – budova a pozemky bývalé Okresní vojenské správy na Hlavní třídě – 
 způsob využití 

schvaluje, 
aby fyzické převzetí areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní 
třídě 1 od původního vlastníka provedl na základě mandátní smlouvy ze dne 
28.9.1998  správce majetku Města Šumperka  společnost ŠMR a.s., se sídlem ul. 
8 . května 20, Šumperk, IČ: 60793295 a tyto nemovitosti převzala společnost ŠMR 
a.s. do své správy. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

868/07 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu v Dolní a Horní Temenici do 
 správy společnosti ŠPVS, a.s. 

schvaluje 
předání částí kanalizace a vodovodu s příslušenstvím budované v Dolní a Horní 
Temenici (dílčí část: stoka A [ Š85 po Š94], A1,A3, A3-1, A3-1-1, A10, A10-1, A11, 
A34, A34-1, A48) na pozemcích v k.ú.  Horní Temenice dle kolaudačního 
rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 
142621/2006 ŽPR/IVPU, č.j. MUSP 189327/2006 ze dne 30.11.2006,  horní 
tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 – vodovod – vodovodní řad V-P-1 dle 
kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí 
„Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka 
Temenec“, sp.zn. 124501/2006 ŽPR/ALTU, čj. MUSP 164547/2006 ze dne 
20.10.2006, jež jsou ve vlastnictví města Šumperk, do provozování společnosti 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem: Šumperk, čp. 
2769, Jílová 6, PSČ 787 01 IČ: 47674911, a to na základě dodatku č.6 ke 
Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a úpravě vzájemných vztahů 
uzavřené dne 15.10.2004 mezi městem Šumperk jako vlastníkem, Šumperskou 
provozní vodohospodářskou společností, a.s. jako provozovatelem a za účasti 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Provozování 
provozovatelem a za účasti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
Provozování kanalizace a vodovodu bude společností ŠPVS vykonáváno 
bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům provozovatelem 
dle příslušných právních předpisů jeho jménem a na jeho účet. To vše do doby, 
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kdy město Šumperk bude moci vložit kanalizaci a vodovod do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem: Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 
01, IČ: 47674954. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

869/07 MJP – zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č. 108/35, p.č. 104/4, 
 st.p.č. 630 a p.č. 104/6 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města příslibu směny části pozemku p.č.108/35 o výměře    
553 m2,  části pozemku p.č. 104/4 o výměře 99 m2,  části pozemku st.p.č. 630     
o výměře 15 m2 a  pozemku p.č. 104/6 o výměře 40 m2 v k.ú. Dolní Temenice ve 
vlastnictví Města Šumperk za část pozemku  p.č. 709/20 a část pozemku p.č. 
709/21 o celkové výměře 725 m2 v k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví společnosti 
AGILE spol. s r.o.,  se sídlem Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 133 PSČ: 562 01, 
IČ: 15030741. 
Účel: výstavba chodníku spojující lokalitu ul. Prievidzská s lokalitou ul. Pod 
Rozhlednou v Šumperku a výstavba obchodního centra 
 
       Termín: 4.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

870/07 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy zemního kabelové přípojky NN přes p.p.č. 61/12   v k.ú. 

Dolní Temenice 
- umístění pojistkové skříně PPS 9 x 250A na p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice 
- mezi 
- budoucí povinný z věcného břemene: 
- Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 

sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
- budoucí oprávněný z věcného břemene: 
- společnost ČEZ  Distribuce, a.s., se  sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 

27232425 
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  3 000,--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 
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- 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 PMŠ, a.s. uvedené 

ve vyjádření ze dne 8.6.2004, zejména aby  bud. oprávněný z věcného 
břemene   uzavřel smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 86/02 města 
Šumperka. Dále PMŠ, a.s. souhlasí s obsahem vyjádření  odboru RÚI, které 
bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 

- zemní elektro přípojka  bude uložena v p.p.č. 61/12 v zeleném pásu mimo 
chodník a stávající cyklostezku, cca 1 m od trasy vedení VO  směrem k budově 
MŠ. V místě sjezdu k MŠ požadujeme uložit kabel NN do chráničky 
s přesahem cca 0,5 m do hloubky 1m. 

 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

871/07 MJP – studny na pozemcích užívaných ZŠ Šumavská 21, Dr. E. Beneše 1      
a DDM U radnice 

schvaluje 
udělit plnou moc Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, se sídlem 
Šumperk, Šumavská 21, PSČ 787 01, k zastupování města Šumperk při vyřízení 
povolení k odběru podzemních vod ze studny na pozemku p.č. 564/1 v kat. území 
Dolní Temenice, obec Šumperk a při vyřízení ověření pasportu studny 
na pozemku p.č. 564/1 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

872/07 MJP – studny na pozemcích užívaných ZŠ Šumavská 21, Dr. E. Beneše 1      
a DDM U radnice 

schvaluje 
udělit plnou moc Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, se 
sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01, k zastupování města Šumperk při 
vyřízení povolení k odběru podzemních vod ze studny na pozemku p.č. 328/2 
v kat. území Šumperk, obec Šumperk a při vyřízení ověření pasportu studny 
na pozemku p.č. 328/2 v kat. území Šumperk, obec Šumperk. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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873/07 MJP – studny na pozemcích užívaných ZŠ Šumavská 21, Dr. E. Beneše 1      
a DDM U radnice 

schvaluje 
udělit plnou moc Domu dětí a mládeže U radnice, Šumperk, nám. Míru 20, IČ 
00852082, se sídlem Šumperk, nám. Míru 20, PSČ 787 01, k zastupování města 
Šumperk při vyřízení povolení k odběru podzemních vod ze studny na pozemku 
p.č. 236/2 v kat. území Krásné u Šumperka, obec Hraběšice a při vyřízení ověření 
pasportu studny na pozemku p.č. 236/2  v kat. území Krásné u Šumperka, obec 
Hraběšice. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

874/07 MJP – žádost FORTEX-AGS, a.s, o převod pozemků při ul. Vřesové 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperk odprodat příp. směnit části pozemků po obou 
stranách chodníku pro pěší a cyklisty při ul. Vřesové, a to p.č. 999/3 o výměře cca 
494 m2, p.č. 999/34 o výměře cca 312 m2, p.č. 2355/2 o výměře cca 4 m2, p.č. 
999/3 o výměře cca 102 m2 a p.č. 999/34 o výměře cca 185 m2 v katastrálním 
území Šumperk za účelem rozšíření areálu FORTEX-AGS, a.s. (or. při ul. 
Vřesová) po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem. 
Po zveřejnění budou předloženy podmínky RM a ZM. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

875/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s., za ulicí Prievidzskou, žádost        
o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
plynovodu včetně přípojek k bytovým domům č.p. 3077 na pozemku st.p.č. 778 
(or. Prievidzská 23A – BD1) a č.p. 3088 na pozemku st.p.č. 779 (or. Prievidzská 
23B – BD2) přes pozemky p.č. 108/2, 108/32, 709/17, 709/25, 709/26 a 709/27, 
vše v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk: 
 
Povinný z věcného břemene:  
Město Šumperk, IČ:00303461, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., IČ 27768961, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 
420/3, PSČ 702 72 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
-  věcné břemeno je vyznačeno GP č. 667-521/2007, který nechal na své 

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi městem Šumperk 
jako povinným z věcného břemene a společností FORTEX-AGS, a.s., IČ 
00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. jako oprávněné z věcného břemene  

- oprávněný z věcného břemene bude oprávněn k činnostem vyplývajícím z ust. 
§ 59 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů  

- věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch osoby oprávněného 
- FORTEX-AGS, a.s. uhradí úplatu za zřízení věcného břemene ve výši        

14.823,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 
27.1.2005, a to na základě GP č. 667-521/2007. Úplatu uhradí FORTEX-AGS, 
a.s. na účet města Šumperk do 10 dnů od uzavření smlouvy. 

- FORTEX-AGS, a.s. uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou známku 
na vkladové řízení na KÚ. 

       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

876/07 MJP – výstavba polyfunkčního domu na ulici Radniční  

doporučuje ZM, 
aby Město Šumperk, jako třetí účastník, nevstupovalo do smluvního vztahu mezi 
paní M. Š., na straně jedné a investory A. Ž. a I. B. , na straně druhé. Předmětem 
smluvního vztahu má být plnění stanovených podmínek paní Š.  a dále úprava 
společné odpovědnosti Města Šumperka a investorů za případnou škodu a 
případně další povinnosti, vyvolané v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu 
na pozemku p.č. 2320/1 v k.ú. Šumperk. 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

877/07 MJP – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě (živelní pojištění) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
(živelní pojištění) uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi Městem Šumperkem, IČ 
00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností Česká 
pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Spálená 75/16,  
113 04 Praha 1. Předmětem dodatku je dopojištění areálu bývalé vojenské správy 
a střídaček v areálu basebalového hřiště v e vlastnictví Města Šumperka a dále 
dopojištění budovy – or. Oz. Hala Lombard a areálu Luže ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodaření ÚZSVM, které má Město Šumperk ve výpůjčce. 
Výše pojistného za výše uvedený dopojištěný majetek je  
3.100,--Kč/rok. 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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878/07 Opatření k nápravě na základě výsledku veřejnosprávní kontroly na místě 
vykonané u Divadla Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit neuplatnění sankce dle čl. IX Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu 
města Šumperka ze dne 1.7.2004, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a poskytnout 
Divadlu Šumperk, s.r.o. v roce 2007 dotaci z rozpočtu Města Šumperka. 
 
       Termín:  21.6.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Suchomel 
 

879/07 Informace o výsledcích „zápisu“ dětí k předškolnímu vzdělávání na 
šumperských mateřských školách pro školní rok 2007/2008 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání na šumperských 
mateřských školách pro školní rok 2007/2008. 
 
 

880/07 Finanční dary absolventům bakalářského studia v Šumperku v akademickém 
roce 2006/2007 

schvaluje 
vyčlenit z částky 350.000,--Kč, schválené ZM jako příspěvek z rozpočtu města 
Šumperka Nadačnímu fondu Centra bakalářských studií, finanční částku 22.000,--
Kč, která bude použita jako finanční dar 4 nejlepším studentům, absolventům 
bakalářského studia v Šumperku a na finanční dar ve výši 5.000,--Kč za vedení 
účetnictví NF. 
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

881/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka pro monografii a webové stránky Lubomíra Bartoše. 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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882/07 Nákup monografií Lubomíra Bartoše 

schvaluje 
nákup 40 kusů monografií Lubomíra Bartoše „Lubomír Bartoš – život a dílo“ za 
cenu 390,--Kč za kus. 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

883/07 Zpráva o finanční účasti města Šumperka na provozování Filmového klubu 

bere na vědomí 
zprávu o finanční účasti města Šumperka na provozování Filmového klubu. 
 

884/07 Smlouva o spolupráci 

schvaluje 
podepsání Smlouvy o spolupráci mezi Městem Šumperk a vydavatelstvím Robert 
Helvich – vydavatelství multimédia. 
       Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 

885/07 UAP – programové vybavení 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „UAP-programové 

vybavení“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Suchomel, Ing. Bronislav Suchý, Ing. Petr 
Závodný, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Hana Répalová, Ing. Radek Novotný 
náhradníci 
PaedDr. Petr Holub, Bc. Věra Kulichová, Ing. Milan Pánek, Ing. Jaroslav 
Matušů, Dagmar Vernerová, Ing. Jaroslava Vicencová 
 

- minimální seznam uchazečů 
- Help forest, spol. s r.o., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
- Intergraph ČR, spol. s r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 
- T-MAPY, spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové 3 
- GPlus, s.r.o., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
- ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1 
- GEOVAP, spol. s r.o., Merhautova 155, 613 00 Brno 
- MK Consult, v.o.s., Drážďanská 46/520, 400 07 Ústí nad Labem 

 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 



RM18 

 
43 

 

886/07 5. ZŠ – multifunkční učebna 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „5. ZŠ – 

multifunkční učebna“ 
 
- 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 Málek, 
PaedDr. Hynek Pálka 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
- Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, Šumperk 
- ADVANTA SERVICE, s.r.o., Rapotín 135 
- Garedi, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk 
- Radel Pecha – STAR+, Uničovská 46, Šumperk 
- Jindřich Rippel, Jeremenkova 10, Šumperk 

 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

887/07 Bezbariérová trasa města Šumperka 

schvaluje 
zpracování záměru projektu Bezbariérová trasa města Šumperka. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

888/07 Změna tajemníka komise architektury a výstavby 

odvolává 
Ing. Petra Závodného z funkce tajemníka komise architektury a výstavby 
k 31.5.2007 z důvodu přeřazení na funkci vedoucího oddělení investic.  
 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

889/07 Změna tajemníka komise architektury a výstavby 

jmenuje 
do funkce tajemníka komise architektury a výstavby Ing. Ivanu Kašparovou 
s účinností od 1.6.2007. 
       Termín: 31.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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890/07 Rekonstrukce ulice Temenická v Šumperku 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ulice Temenická 
v Šumperku“ s firmou STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jehož 
předmětem je navýšení původní částky 6 395 831,--Kč na rok 2007 o částku max. 
509 547,--Kč, včetně DPH, z důvodu přeložení stávající kanalizace,  vodovodu a 
plynovodu. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

891/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 s Ing. Luďkem Cekrem, zpracovatelem projektové 
dokumentace na akci: “Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“,  
který se týká posunutí termínu odevzdání PD pro územní řízení včetně dokladové 
části do 30.6.2007 a posunutí termínu odevzdání PD pro provádění stavby včetně 
dokladové části a rozpočtu do 31.10.2007. 
 
       Termín: 10.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

892/07 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 5 na akci „Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa“ 
se společností EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh. Dodatek se týká 
prodloužení termínu dokončení stavby do 15.6.2007. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

893/07 Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk – výběr lokalit 

doporučuje ZM 
schválit zařazení následujících žádostí do Změny č. 6 ÚPSÚ Šumperk: 
 
Lokalita – směr Bratrušov (žádosti č. 1 – 12) 
 
- Žádost č. 1 - Jaroslav Stuchlý, p.p.č. 961/18 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy 

ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 2 676 
m2)  

- Žádost č. 2 - Radek Ležanský, p.p.č. 1006/4 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy 
ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 1420 
m2) 
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- Žádost č. 3 - Ivo a Kamila Pluskotovi, p.p.č. 961/9 v k.ú. Horní Temenice – změna 
plochy ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 
1 134 m2)  

- Žádost č. 4 - Jiří Jáně st., p.p.č. 961/14 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy ze 
zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 1123 m2)  

- Žádost č. 5 - Jiří Jáně ml., p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy ze 
zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 583 m2)  

- Žádost č. 6 - Anna Dvouletá, p.p.č. 961/16 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy ze 
zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 1163 m2)  

- Žádost č. 7 - Františka Tkáčová, p.p.č. 961/22 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy 
ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 496 m2)  

- Žádost č. 8 - Lenka a Martin Černí, p.p.č. 967/5 v k.ú. Horní Temenice – změna 
plochy ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca 
3083 m2)  

- Žádost č. 9 - Zdeňka Markovská, p.p.č. 961/12 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy 
ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních objektů (cca        
3359 m2)  

- Žádost č. 10 - Jiří Markovský, p.p.č. 968/3, 974/3, 961/6 v k.ú. Horní Temenice – 
změna plochy ze zemědělské půdy na plochu umožňující výstavbu rekreačních 
objektů (cca 3467 m2)  

Navrhujeme zařadit uvedenou lokalitu jako plochy pro rekreaci. Lokalita se nachází na 
okraji katastrálního území Horní Temenice. Město Šumperk neplánuje rozvoj ploch pro 
bydlení v této oblasti. 
 
- Žádost č. 11 - Lenka Zapletalová a Igor Likavec, p.p.č. 1014/1 v k.ú. Horní Temenice 

– změna plochy ze zemědělské půdy na plochu pro bydlení (cca 3081 m2)  
Navrhujeme zařadit uvedenou lokalitu jako plochy pro rekreaci. Lokalita se nachází na 
okraji katastrálního území Horní Temenice. Město Šumperk neplánuje rozvoj ploch pro 
bydlení v této oblasti. Proto navrhujeme zahrnout i žádost č.11 do ploch pro rekreaci. 
 
- Žádost č. 16 - Stanislav Gregera, p.p.č. 1844/3 v k.ú. Šumperk – změna plochy ze 

zem.půdy na plochu pro bydlení (cca 1558 m2)  
Navrhujeme změnu plochy ze zemědělské půdy na smíšenou plochu občanské 
vybavenosti a výroby. Plocha pro bydlení by přímo navazovala na plochy pro průmysl – 
Nelze – tyto plochy musí být oddělené pásem zeleně nebo občanské vybavenosti. Jedná 
se o zachyceni skutečného stavu, který v současnosti pozemky svojí funkcí představují. 
 
- Žádost č. 18 - J.T.Game, s.r.o., celý areál bývalého zahradnictví v k.ú. Šumperk – 

změna plochy zemědělské výroby na plochu pro průmysl a výrobu (cca 51 460 m2)  
Navrhujeme změnit lokalitu na plochu pro průmysl a výrobu. 
 
- Žádost č. 19 - Město Šumperk, uhelné sklady Jesenická x Žerotínova v k.ú. Šumperk 

– změna plochy z bydlení a výroby na smíšenou plochu výroby a občanské 
vybavenosti (cca 1730 m2) 

Navrhujeme změnit lokalitu na plochy výroby a občanské vybavenosti. Tím vznikne 
ucelená lokalita navazující na průmyslové zóny, ale nezruší se možnost bydlení v domě, 
který se zde nachází. 
 
- Žádost č. 21 - Rostislav Zajíc, p.p.č. 564/14 a 564/17 v k.ú. Šumperk – změna plochy 

ze zahrady na plochu pro bydlení (cca 3517 m2) 
Navrhujeme změnit na plochu pro bydlení. Plocha se nachází v zastavěné části města, 
navazuje na lokalitu bydlení a zvyšuje tak její využitelnost. 
 
- Žádost č. 26 - Tomáš Menšík, p.p.č. 436/1 v k.ú. Horní Temenice – změna ze 

zemědělské půdy na plochu pro bydlení (cca 2203  m2) 
Navrhujeme zařadit uvedenou lokalitu jako plochy pro rekreaci. Jedná se o významný 
plošný prvek, který může být v budoucnu zahrnut do lokálních biocenter. Plocha pro 
bydlení zde není vhodná. 
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- Žádost č. 27 - Dagmar Achilisová, p.p.č. 1150/14 v k.ú. Horní Temenice  - změna ze 
zahrady na funkční plochu bydlení (cca 720 m2) 

Navrhujeme změnit na plochu pro bydlení. Plocha se nachází v zastavěné části města, 
navazuje na lokalitu bydlení a zvyšuje tak její využitelnost. 
 
- Žádost č. 28 - Roman a Ludmila Thunovi, p.p.č. 564/4 v k.ú. Šumperk – změna 

zahrádkářské osady na plochu smíšenou (bydlení a obč.vybavenosti cca 3 500 m2) 
Navrhujeme změnit lokalitu na smíšenou plochu občanské vybavenosti a výroby včetně 
pozemku p.č.   562/2 a 565/4. (cca 4000 m2) 
 
- Žádost č. 33 - Roman a Jaroslava Mackovi (vlastník Vágner Jiří a Jindřiška), p.č. 

1044, 1058/1, 1059/3 k.ú.Šumperk ze zahrádkářské osady na plochu výrobní-
průmyslovou; (cca 35 000 m2) 

Navrhujeme změnit lokalitu na plochu pro průmysl a výrobu. Plocha navazuje na další 
plochy pro průmysl v oblasti, kam město směřuje výrobu a podnikání. 
 
- Žádost č. 35 - Alois Krobot, p.č. 4031, 5557, 558, 5549, 1799/2, 1799/14, 1799/15 

v k.ú. Šumperk z občanské vybavenosti na výrobu průmyslovou; (cca 2 323 m2) 
Navrhujeme změnit lokalitu na plochu pro průmysl a výrobu. Jedná se o nápravu chyby 
ÚPSÚ. 
 
- Žádost č. 39 - Město Šumperk, MJP, část p.č. 2994/1 a 2994/3 v k.ú. Šumperk 

z plochy pro bydlení na veřejnou zeleň; (cca 1 500 m2) 
Navrhujeme změnit lokalitu na veřejnou zeleň. 
 
- Žádost č. 40 - Město Šumperk, MJP, p.č. 984/1 a další v k.ú. Šumperk z plochy 

vedené jako veřejná zeleň na plochy občanské vybavenosti; (cca 7 152 m2) 
Navrhujeme změnit na plochu občanské vybavenosti. Jedná se o plochy v průmyslové 
zóně. 
 
- Žádost č. 44 - Město Šumperk, MJP, p.č. 3332 a část p.č. 1756/2 v k.ú. Šumperk, 

z plochy pro bydlení na smíšenou plochu občanské vybavenosti. (cca 700 m2) 
Navrhujeme změnit na plochu občanské vybavenosti. Jedná se o nápravu a zakreslení 
současného stavu. 
 
- Žádost č. 45 - Město Šumperk, MJP, lokalita „cihelna“, z ploch vedených jako veřejná 

zeleň na sportovní zařízení, hřiště, (cca 25 000 m2) 
Navrhujeme změnit plochu veřejná zeleň na sportovní zařízení, hřiště, popřípadě 
navrhnout do této oblasti odpočinkovou zónu. 
 
- Žádost č. 46 - Město Šumperk, MJP, lokalita u hřbitova, pozemek pro vybudování 

obřadní síně (cca 700 m2) – zemědělská půda 
Navrhujeme vyčlenit z pozemku p.č. 607 v k.ú. Šumperk plochu cca 700 m2 jako plochy a 
objekty občanské vybavenosti. 
 
- Žádost č. 51 – NOURRITURE, s.r.o, p.č.411/1, 411/2, 53/1, 5226 v k.ú. Šumperk, 

z občanské vybavenosti na plochy pro bydlení; (cca 1 700 m2) 
Navrženou lokalitu změnit na plochu pro bydlení. Jedná se o lokalitu v centru města 
v zastavěné části, kde je vhodné umístit bydlení. 
 
- Žádost č. 52 - Město Šumperk, účelová komunikace na parcele p.č.1845/12 jako VPS 

(cca 1000 m2) 
Navrhujeme lokalitu zakreslit jako VPS vzhledem k rozšiřující se oblasti bydlení. 
 
- Žádost č. 53 - Město Šumperk, MJP, p.č. 1484/6 a 1484/5 v k.ú. Šumperk, plochy 

prům. výroby (cca 3 500 m2) 
Navrhujeme změnit na plochu bydlení. Jedná se o nápravu a zakreslení současného 
stavu. 
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- Žádost č. 54 - Město Šumperk, p.č. 1059, 2000/4, 2000/3, části p.č.1993/1, 2156 a 
2003  změnit na občanskou vybavenost. (cca 10 000 m2) 

Navrhujeme změnit na plochu občanské vybavenosti. 
 
- Žádost č. 55 - Město Šumperk, cyklostezka podél Desné 
Navrhujeme zařadit plánovanou cyklostezku jako veřejně prospěšnou stavbu. Konkrétní 
trasa dle vyhledávací studie (termín dodání červen 2007) bude předložena na zasedání 
ZM 
 
- Žádost č. 56 - Město Šumperk, část p.č.12868/1 v k.ú. Šumperk změnit ze 

zemědělské půdy na plochy pro bydlení (cca 8 600 m2). 
Navrhujeme změnit na plochu pro bydlení vzhledem k rozvíjející se bytové výstavbě. 
 
- Žádost č. 57 - Město Šumperk, potok za Benátkami 
Navrhujeme uvést do souladu se skutečností. V územním plánu je zakreslený potok, ale 
ve skutečnosti je část potoka zatrubněná.  
 
- Úprava regulativů (zpřesnění pojmů) 

 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

    

894/07 Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk – výběr lokalit 

doporučuje ZM 
neschválit zařazení následujících žádostí do Změny č. 6 ÚPSÚ Šumperka: 

 
- Žádost č. 12 - Milena Císařová, p.p.č. 970/3 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy 

ze zemědělské půdy na plochu pro bydlení  (cca 716 m2)  
Navrhujeme ponechat zem.půdu. V této lokalitě je plánovaný obchvat obce Bratrušov. 
 
- Žádost č. 13 - Jan Sokol, p.p.č. 330/2 v k.ú. Dolní Temenice – změna plochy 

z občanské vybavenosti na plochu pro bydlení (cca 3104 m2)  
Navrhujeme ponechat plochu občanské vybavenosti. Lokalita leží na samotě, (bývalá 
LPG) odděleně od ploch určených pro bydlení, v rámci občanské vybavenosti lze bydlet, 
není plánovaný další rozvoj bydlení v této oblasti.   
 
- Žádost č. 14 - Milan Kulich, p.p.č. 581/3 v k.ú. Dolní Temenice – změna plochy 

z plochy pro rekreační účely na plochu pro bydlení (cca 7000 m2)  
Navrhujeme ponechat plochu rekreační zeleně, která vznikla Změnou č.5 a je vedena jako 
veřejně prospěšná stavba. Záměrem Města je  ponechat v této oblasti veřejnou zeleň, 
která navazuje na příměstský les. 
 
- Žádost č. 15 - obec Rapotín, komunikace Sanatorium-Nové Domky směrem na 

Tulinku a dále vpravo k Rapotínské stráni – změna plochy z účelové komunikace na 
obousměrnou průjezdnou komunikaci s asfaltovým povrchem  

Navrhujeme zamítnout žádost - průjezdná komunikace není vhodná do příměstského 
lesa. Obec Rapotín ustoupila od plánované výstavby na „Rapotínské“ stráni. 
 
- Žádost č. 17 - Město Šumperk, p.p.č. 1350/27 a 1149 v k.ú. Šumperk – změna plochy 

z občanské vybavenosti na plochu pro bydlení (cca 1232 m2) 
Žádost byla kladně vyřešena již Změnou č.5.  
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- Žádost č. 20 - Ladislav Kopp, p.p.č. 506/19 v k.ú. Šumperk – změna plochy z orné 

půdy na plochu pro bydlení (cca 4637 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Pozemky leží mimo zastavěné území města, 
celá oblast bude řešena až s novým územním plánem, který bude řešit zastavitelné 
oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 22 - Město Šumperk, p.p.č. 201/1 a 201/2 v k.ú. Dolní Temenice – změna 

plochy z veřejné zeleně na VPS komunikace  
Navrhujeme ponechat jako veřejnou zeleň – pozemek je součástí žádosti PFČR o 
bezúplatný převod, kde jedna z podmínek je , že pozemek je vedený jako veřejná zeleň.  
 
- Žádost č. 23 - Fousek, Nováček, Ženožička, p.p.č. 390, 478/2, 388/2 a 478 v k.ú. 

Dolní Temenice – změna plochy orné půdy a lesa na plochu pro bydlení (cca 
31 565 m2)  

Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Pozemky leží mimo zastavěné území města, 
celá oblast bude řešena až s novým územním plánem, který bude řešit zastavitelné 
oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 24 - Jiří Komárek, p.p.č. 702/1 v k.ú. Horní Temenice – změna plochy z 

výroby na plochu pro bydlení (cca 3300 m2) 
Navrhujeme ponechat jako plochu zemědělské výroby, která je součástí zem. areálu. Přes 
pozemek vede ochranné pásmo inženýrských sítí. 
 
- Žádost č. 25 - Antonín a Marie Benešovi, p.p.č. 862/1 v k.ú. Horní Temenice – změna 

plochy ze zemědělské půdy na plochu pro bydlení (cca 5748 m2)  
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Pozemky leží mimo zastavěné území města, 
celá oblast bude řešena až s novým územním plánem, který bude řešit zastavitelné 
oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 29 - Tělocvičná jednota Sokol Šumperk, st.p. 4343, část parc.č. 1093/1 

v k.ú. Šumperk – změna plochy pro sportovní zařízení na plochu pro výrobu a 
skladování    (cca 1 500 m2) 

Navrhujeme ponechat jako plochy sportovního zařízení. 
 
- Žádost č. 30 - Ing.Vratislava Krinesová, Ing. Alexej Krines,  
ulice Okružní a Ztracenou ponechat v ÚPSÚ celou jako plochu bydlení (včetně půjčovny 
STABO a  hotelu HANSA); 
ponechat v ÚPSÚ Šumperk parc.č. 1929/1 jako veřejnou zeleň (vlastník TJ Sokol 
Šumperk); 
Žádost byla vzata na vědomí, nenavrhuje žádné změny . Stávající stav respektuje 
požadavky žadatelů. 
 
- Žádost č. 31 - Jiří Šimek, p.p.č. 1268/15 v k.ú. Šumperk – změna plochy zemědělská 

půda na plochu výrobní – průmyslovou; (cca 10 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Město má navržené průmyslové zóny kam 
směřuje výrobu a podnikání. 
 
- Žádost č. 32 - Josef Příhoda, p.č. 873/2, 885, 884/1 a 883 v k.ú. Horní Temenice (u 

Bratrušova) ze zemědělské půdy na plochu bydlení; (cca 22 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zem.půdu. V této lokalitě je plánovaný obchvat obce Bratrušov.  
 
- Žádost č. 34 - Michaela Šimková, p.č. 506/14 k.ú. Šumperk, ze zemědělské půdy na 

plochu bydlení; (cca 6 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Pozemky leží mimo zastavěné území města, 
celá oblast bude řešena až s novým územním plánem, který bude řešit zastavitelné 
oblasti města komplexně. 
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- Žádost č. 36 - Vladimír Hajný a Evženie Hamplová, p.č. 550/1, 556/9 v k.ú. Šumperk 
ze zemědělské půdy na bydlení; (cca 44 000 m2) 

Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Pozemky leží mimo zastavěné území města, 
celá oblast bude řešena až s novým územním plánem, který bude řešit zastavitelné 
oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 37 - Karel Jelínek, p.č. 1867/2 v k.ú. Šumperk z plochy sportu na plochu 

bydlení; (cca 3 000 m2) 
Navrhujeme ponechat dle ÚP jako sportoviště. Záměrem Města je  ponechat v této oblasti 
rekreační zónu, která navazuje na příměstský les. 
 
- Žádost  č. 38 - Ludvík Paroulek, 552/2 a 581/2 v k.ú. Dolní Temenice z plochy bydlení 

na zahrádkářskou osadu; (cca 20 000 m2) 
Navrhujeme ponechat plochu pro bydlení. Celou oblast řešila Změna č.5, která mění 
zahrádkářskou osadu na plochu pro bydlení, která je součástí výhledových plánů města.  
 
- Žádost č. 41 - František Jiroušek, p.č. 1940/5 v k.ú. Šumperk z plochy sport, hřiště na 

plochy pro bydlení (cca 4 300 m2) 
Navrhujeme ponechat dle ÚP jako sportoviště. Záměrem Města je  ponechat v této oblasti 
rekreační zónu, která navazuje na příměstský les. 
 
- Žádost č. 42 - Jana Václavová a Pavel Václav, p.č. 1940/1k.ú. Šumperk, ze 

zemědělské půdy na plochy pro bydlení (cca 800 m2) 
Navrhujeme ponechat dle ÚP jako sportoviště. Záměrem Města je  ponechat v této oblasti 
rekreační zónu, která navazuje na příměstský les. 
 
- Žádost č. 43 - Martin Hlavinka, p.č. 1865, část p.č. 1933 v k.ú. Šumperk ze 

zemědělské půdy na plochy pro bydlení (cca 5 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Záměrem Města je  ponechat v této oblasti 
rekreační zónu, která navazuje na příměstský les. 
 
- Žádost č. 47 - Ladislav Všetíček, p.č.529/7, 537/1  v k.ú. Dolní Temenice, ze 

zemědělské půdy na plochu bydlení; (cca 52 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Jedná se o velký zábor zemědělské půdy. 
Pozemky leží mimo zastavěné území města, celá oblast bude řešena až s novým 
územním plánem, který bude řešit zastavitelné oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 48 - Ing. Jan Kotrle, p.č.1060/1  v k.ú. Šumperk, ze zemědělské půdy na 

průmyslovou výrobu; (cca 350 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Jedná se o velký zábor zemědělské půdy. Celá 
oblast bude řešena až s novým územním plánem.  

 
- Žádost č. 49 - Ing. Jan Kotrle, část p.č. 523/1 v k.ú. Dolní Temenice, ze zemědělské 

půdy na plochy pro bydlení; (cca 230 000 m2) 
Navrhujeme ponechat zemědělskou půdu. Jedná se o velký zábor zemědělské půdy. 
Pozemky leží mimo zastavěné území města, celá oblast bude řešena až s novým 
územním plánem, který bude řešit zastavitelné oblasti města komplexně. 
 
- Žádost č. 50 - Libor Suchomel a Ilona Suchomelová, část p.č.506/11  v k.ú. Šumperk, 

ze zemědělské půdy na plochy pro bydlení; (cca 1 200 m2) 
Ve stávajícím ÚPSÚ je navrhovaný pozemek vedený jako plocha pro bydlení.  
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
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895/07 Šumperk, rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 na akci – „Šumperk rekonstrukce kanalizace – 
odkanalizování oblasti Temenice“, týkající se změny platebních podmínek tak, aby 
postup financování stavby odpovídal postupu financování vyplývajícímu 
z ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené se SFŽP ČR. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

896/07 Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit „Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka“ od roku 2007 do roku 
2015. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

897/07 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 21.6.2007 včetně programu.  

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

 


