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          Spis. zn.: 65452/2007 
                  č. j. : 71077/2007 

U S N E S E N Í  
   

z 20. schůze rady města Šumperka ze dne 28. června 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. 
 

908/07 Návrh na opatření č. 10/2007, zásady řízení příspěvkových organizací 
zřízených Městem Šumperkem 

schvaluje 
opatření č. 10/2007, zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem 
Šumperkem. 
 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

 

909/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka 

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 
26.6.2007 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby veřejných 
komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, kdy dle hodnotících kritérií 
byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – nabídka uchazeče 
EVJÁK, s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk , 787 01, IČ: 26836980. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  

 

910/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka 

schvaluje 
na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby 
veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ a po 
uplynutí lhůty pro podání námitek uzavření smlouvy o zajišťování údržby 
veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka 
v rozsahu dle předložené nabídky uchazeče EVJÁK, s.r.o., Hybešova 523/10, 
Šumperk, 787 01, IČ: 26836980. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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911/07 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ      
787 01 jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze 
dne 20.2.2003, s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu 
s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 2.9.2004, na pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 2529 a části pozemku p.č. 179/3 
zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, Šumperk) za účelem 
provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, 
se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako nájemcem. Doba pronájmu 
bude prodloužena od 1.7.2007 do 30.6.2008. Výnos nájemného bude příjmem 
MŠ Sluníčko. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         PaedDr. Kolaříková 
 
 

912/07 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí 
 Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 
2590/04 ze dne 2.9.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, IČ 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 
1907/25, PSČ 787 01 jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČ 26835932, se 
sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská 
škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace vypůjčila obecně 
prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s. za účelem provozování dětských jeslí 
movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 1.7.2007 do 30.6.2008. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         PaedDr. Kolaříková 
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913/07 Výsledky hospodaření Divadla Šumperk, s.r.o. 

jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 3, Šumperk, schvaluje 
řádnou účetní uzávěrku za rok 2006 ve výši: 
Výnosy celkem:   17 348 tis. Kč, z toho: 
Dotace na provoz   11 200 tis. Kč 
Granty město        170 tis. Kč 
Dotace Kraj Olomouc       354 tis. Kč 
Celkem dotace   11 724 tis. Kč 
 
Náklady celkem:   18 774 tis. Kč 
Výsledek hospodaření  - 1 426 tis. Kč  
 
       Termín: 5.7.2007 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
   
 

914/07 Výsledky hospodaření Divadla Šumperk, s.r.o. 

jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 3, Šumperk, schvaluje 
uhradit účetní ztrátu z hospodaření za rok 2006 v částce 1 426 tis. Kč z účtů: 
 
413 001 přijaté finanční dary       23 tis. Kč 
413 003 dar DHM    1 403 tis. Kč 
 
       Termín: 5.7.2007 
       Zodpovídá:  MgA. Sviderski 
 
 

915/07 Odměna členům dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., za 2. čtvrtletí 2007 

jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 3, Šumperk, schvaluje 
vyplacení odměny členům dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., Ing. Zdeňku 
Muroňovi, Ing. Františku Mertovi, Petru Královi, Ing. Jaromíru Mikulenkovi a Ing. 
Romanu Mackovi za 2. čtvrtletí 2007 v částce 1 030,--Kč před zdaněním každému 
členovi. 
 
       Termín: 5.7.2007 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
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916/07 Roční vyúčtování správy majetku města Šumperka za rok 2006 společnosti 
ŠMR, a.s., Šumperk 

bere na vědomí 
roční vyúčtování správy majetku města Šumperka za rok 2006 společnosti ŠMR, 
a.s., Šumperk dle předloženého materiálu. 
 
 

917/07 Roční vyúčtování správy majetku města Šumperka za rok 2006 společnosti 
ŠMR, a.s., Šumperk 

ukládá 
společnosti ŠMR, a.s., zaslat přebytek hospodaření roku 2006 za správu majetku 
města Šumperka ve výši 2 298 439,58 Kč na účet města Šumperka. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: pí Michálková 
 

918/07 MJP – pronájem nebytového prostoru – garáže Temenická 109 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru – garáže Temenická 109, č.p. 2795 na p.č. 652 
v k.ú. Dolní Temenice o velikosti cca 32 m2 p. Z. Č., 787 01 Šumperk, a to na 
základě zveřejněného záměru města ve dnech 23.5.2007 – 8.6.2007 v souladu 
s usnesením RM č. 724/07 ze dne 10.5.2007 za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: garáž 
- nájemné: 190,--Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného 
 

       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

919/07 MJP – ukončení nájmu nebytového prostoru dohodou Gen. krátkého 3A/č.p. 
2759, Šumperk 

schvaluje 
ukončení nájmu nebytového prostoru – prodejna průmyslového zboží na ul. Gen. 
Krátkého 3/A, č.p. 2759, Šumperk, dohodou ke dni 30.6.2007. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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920/07 MJP – zveřejnění nájmu nebytového prostoru Gen. Krátkého 3A/č.p. 2759, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění nájmu nebytového prostoru Gen. Krátkého 3A, č.p. 2795, Šumperk, 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: prodejna nedrogistického a nepotravinářského zboží 
- nájemné: 500,--Kč/m2/rok 
- záloha: 4 násobek měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy 
 

       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

921/07 MJP – rekonstrukce koupelny, Hlavní tř. 23, Šumperk 

trvá 
na svém usnesení č. 810/2007 ze dne 31.5.2007, kterým neschválila rekonstrukci 
koupelny v bytě D. D.,  Šumperk s tím, že jde o rozhodnutí konečné.  
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

922/07 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši 50 tis. Kč 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Šumperk a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

923/07 Smlouva s Olomouckým krajem 

schvaluje 
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku pro JSDH 
Šumperk spolufinancování z rozpočtu města v minimální výši 50 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá:  p. Koutný 
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924/07 Rozpočtová opatření č. VII roku 2007 města Šumperka  

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VII roku 2007 města Šumperka: 
příjmy ve výši   49 575 tis. Kč 
výdaje ve výši   23 381 tis. Kč 
 
příjmy celkem   633 262 tis. Kč 
výdaje celkem   591 368 tis. Kč 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

925/07 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města 

schvaluje  
poskytnutí VFP z rozpočtu města: 
 
Příjemce: Svaz důchodců pracovníků ve školství, Vrchlického 10, Šumperk 
Zastoupený: členkou výboru Libuší Deutschovou 
Účel použití: na činnost svazu 
Částka dotace: 5 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování:  do 31.1.2008 
 
 
Příjemce: Konfederace polit. vězňů, Okr. pobočka č. 58, Lautnerova 1, Šumperk 
Zastoupený: předsedou Fritzem Högerem 
Účel použití: na činnost 
Částka dotace: 3 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování:  do 31.1.2008 
 
 
Příjemce: Modrá muzika Šumperk 
Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem 
Účel použití: na nájemné a činnost 
Částka dotace: 15 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování:  do 31.1.2008 
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Příjemce: D. Š.  
Bytem:  787 01 Šumperk 
Účel použití: MS v atletice hendikepovaných 
Částka dotace: 15 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování:  do 31.1.2008 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

926/07 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města 

neschvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města: 
Příjemce:  Řecká obec Šumperk 
Zastoupený: předsedou Theodorem Amanatidisem 
Účel použití: na nájem sálu v Domě kultury Šumperk 
 
       Termín: 10.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

927/07 Žádost MŠ Sluníčko o uvolnění prostředků z investičního fondu 

schvaluje 
mateřské škole Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk, v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2) písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, 
a to na: 
- výměnu čtyř kusů dveří v celkové výši 133 tis. Kč 
- opravu terasy a omítek pod terasou v celkové výši do 130 tis.Kč 
- výměnu čtyř oken v celkové výši do 42 tis. Kč   
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: pí Kotrašová 
 

928/07 Žádost MŠ Veselá školka o uvolnění prostředků z investičního fondu 

schvaluje 
mateřské škole Veselá školka, Prievidzská 1, Šumperk, v souladu s ustanovením 
§ 31 odst. 2) písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení 
zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, 
a to na opravu střechy koridor a výměnu vstupních dveří ve celkové výši 100 tis. 
Kč. 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: pí Bendová 
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929/07 Žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie 

souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek v roce 2007 z prostředků Státního fondu 
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie z projektu Technický 
rozvoj a modernizace čs. kinematografie. Žadatelem bude příspěvková organizace 
města Kino Oko, Masarykovo náměstí 1170/03, 787 01 Šumperk a příspěvek 
bude určen na opravu havarijního stavu střechy budovy kina Oko, p.o. 
 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

930/07 Žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie 

ukládá  
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtu roku 2007 částku 60 tis. Kč, která 
bude určena na projektovou dokumentaci na opravu havarijního stavu střechy kina 
Oko, p.o., a v případě obdržení příspěvku ze Státního fondu České republiky pro 
podporu a rozvoj české kinematografie a částku 830 tis. Kč jako finanční 
spoluúčast města na této investiční akci. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

931/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
231/06, 248/07, 464/07, 466/07, 550/07, 581/07, 607/07, 611/07, 617/07, 625/07, 
626/07, 638/07, 639/07, 641/07, 642/07, 643/07, 645/07, 647/07, 648/07, 649/07, 
651/07, 652/07, 653/07, 654/07, 655/07, 656/07, 657/07, 658/07, 659/07, 660/07, 
661/07, 665/07, 666/07, 667/07, 668/07, 669/07, 672/07, 676/07, 677/07, 678/07, 
679/07, 680/07, 681/07, 682/07, 683/07, 687/07, 690/07, 691/07, 692/07, 694/07, 
695/07, 696/07, 697/07, 701/07, 702/07, 703/07, 704/07, 707/07, 711/07, 713/07, 
714/07, 715/07, 716/07, 718/07, 722/07, 724/07, 728/07, 729/07, 730/07, 731/07, 
732/07, 734/07, 735/07, 736/07, 737/07, 738/07, 739/07, 740/07, 746/07, 750/07, 
751/07, 752/07, 753/07, 754/07, 755/07, 756/07, 759/07, 761/07, 762/07, 763/07, 
764/07, 765/07, 766/07, 767/07, 768/07, 772/07, 773/07, 774/07, 814/07, 609/07, 
721/07, 723/07. 
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932/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
316/07 do 31.7.2007, Z: Mgr. Brož 
317/07 do 31.7.2007, Z: Mgr. Brož 
483/07 do 31.7.2007, Z: Ing. Šperlich 
618/07 do 30.9.2007, Z: PaedDr. Holub 
712/07 do 31.7.2007, Z: Ing. Šperlich 
  

933/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5143/06 

ruší 
usnesení RM č. 5143/06 k pronájmu části nebytových prostor Jesenická 31, 
Šumperk. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

934/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 693/07 

ruší 
usnesení RM č. 693/07 k akci „Neuvěřitelný piknik 24.6.2007“. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

935/07 Informace o stavu školství ve městě Šumperk ve školním roce 2006/2007 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperk ve 
školním roce 2006/2007. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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936/07 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2244/1 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2244/1 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 9 m2 pro nájemce paní Ludmilu Holintovou, Bludovská 6, Šumperk, IČ: 
40320685 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu 
určitou do 31.8.2007, za účelem zřízení venkovní zahrádky před provozovnou – 
pivní bar Krušovice. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

937/07 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o 
velikosti 24 m2 pro nájemce pana Urmana Redžepiho, Šumavská 27, Šumperk, 
IČ: 738421117 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: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

938/08 MJP – pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2223 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Šumperk              
o velikosti 35 m2 pro nájemce pana Romana Křepelku, Ležáky 1A, Šumperk, IČ: 
16636783 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: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

939/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 3070 a p.p.č. 367 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 3070 a p.p.č. 367 v k.ú. Šumperk 
o velikosti celkem 117 m2 na dobu určitou do 30.11.2007, za účelem zřízení 
zařízení staveniště při výstavbě domu – přístavba polyfunkčního domu k objektu 
Žerotínova 18, Šumperk. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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940/07 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2006 

jako valná hromada PMŠ, a.s., bere na vědomí 
informaci ředitele společnosti Podniky města Šumperka, a.s., o průběhu kontroly 
stavu účetnictví, kontroly a ověření účetní závěrky, ověření ekonomických 
ukazatelů a ověření skutečností mezi propojenými osobami, a to vše prováděné 
za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 auditorem při výkonu auditorské činnosti u 
společnosti. 
 
 

941/07 Audit hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2006 

jako valná hromada PMŠ, a.s., ukládá 
předsedovi představenstva společnosti předložit pro příští jednání valné hromady 
společnosti po projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2006 
v představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti kompletní materiály ve 
věci výsledků hospodaření společnosti a dozorčí radě společnosti kompletní 
materiály ve věci výsledků hospodaření společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., za rok 2006 v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o 

vztazích za rok 2006 
- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění včetně 

přílohy k účetní závěrce za rok 2006 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
- výroční zpráva za rok 2006, včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2006 
- zpráva o činnosti správce za rok 2006 – závěrečný účet 
 

       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

942/07 Aquacentrum Šumperk 

bere na vědomí 
dopis Š. R.,  bytem  Šumperk, ve věci problematiky provozování vodního aerobicu 
na krytém bazénu v Šumperku a zpracovanou odpověď PMŠ, a.s., na 
problematiku provozování vodního aerobicu. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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943/07 Pronájem sloupů VO 

schvaluje 
zásady pro oslovení budoucích nájemců sloupů veřejného osvětlení pro umístění 
reklamních zařízení a zařízení pro navádění komerčních cílů a zařízení pro 
opakovanou (krátkodobou) reklamu k podání nabídky dle projednaného návrhu 
PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

944/07 Pronájem sloupů VO 

schvaluje 
komisi pro vyhodnocení obdržených nabídek na pronájem částí sloupů VO na 
území města Šumperka ve složení: 
členové: Ing. Luděk Šperlich, Ing. Petr Suchomel, Zdeněk Zerzáň, Ing. Marek 
Pospíšil, Lubomír Polášek 
náhradníci: Rudolf Krňávek, Ing. Marek Zapletal, Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Jiřina 
Havlíčková, Ing. Bořivoj Hojgr. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

945/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 125/2  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 125/2 v k.ú. Šumperk o velikosti   
2 m2 na dobu neurčitou, za účelem osazení reklamního zařízení pro Penzion G 
v Šumperku. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

 

946/07 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1955/14 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje p.p.č. 1955/14  výměře  1167 m2 
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu  prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena 550,--Kč/m2 (v kupní ceně je zohledněna  povinnost strpět uložení 

inženýrských sítí – kabelové vedení NN, vedení sítí ve správě ŠPVS, vedení 
optického kabelu) 

- rodinný dům bude výškově řešen max. jako dvoupodlažní + podkroví  
- vjezd z ul. Reissovy nebo Gen. Krátkého, 

-     stavební čára bude držet uliční čáru domu Gen. Krátkého 41  
- řešení střechy bude reflektovat stávající sousední střechy 
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- oplocení při ul. Reissovy bude navazovat na stávající garáže s řešeným 

parkováním na vlastním pozemku 
- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení v termínu do 

30.6.2008, pokud toto nebude předloženo, 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. 1955/14 bude převedeno po dostavbě 
1m hrubé stavby nad terénem 

- budoucí prodávající upozorňuje, že na pozemku jsou uloženy sítě Telefónica 
O2 Czech Republik, ČEZ Distribuce, a.s. a  ŠPVS, které nebrání výstavbě 
rodinného domu , ale je nutné respektovat uložení daných sítí i do budoucna   

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

 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

947/07 MJP – zveřejnění záměru města na směnu pozemků 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit z vlastnictví města Šumperk  část p.p.č. 107/7 o 
výměře 288 m2, část p.p.č. 107/1 o výměře 12 m2 a p.p.č  107/6 o výměře 420 za 
část p.p.č. 107/5 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Horní Temenice, která je ve vlastnictví 
M. a P. P. , bytem Šumperk,  za těchto podmínek:  
- M. a P. P.  uhradí rozdíl kupní ceny, přičemž kupní cena směňovaných   

pozemků se stanovuje na 300,--Kč/m2.   
- město Šumperk na své náklady vyhotoví směnnou smlouvu 
- manželé P. uhradí kolek k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- daň z převodu nemovitostí uhradí město Šumperk 

 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

948/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 906/6 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 906/6 o výměře 752 m2 v k.ú. Šumperk. za 
podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření plochy určené k podnikání   
- kupní cena 30,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

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

 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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949/07 MJP – předání části cyklistické stezky „Šumperk – Nový Malín“  

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva k části díla cyklistické stezky „Šumperk – Nový 
Malín“, a to  úseku "Stavba Šumperk  0,000 km – 0,522 km – I. etapa" (úsek ve 
směru z Města Šumperka ke křižovatce Třemešek - ul. Vikýřovická) včetně 
veřejného osvětlení v daném úseku cyklistické stezky, předat předmětnou část 
cyklistické stezky včetně veřejného osvětlení v dané části cyklistické stezky do 
správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21,       
787 01 Šumperk, IČ:  65138163. 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

950/07 MJP – pronájem plochy k umístění billboardu – nájemce VESNA Liberec 

bere na vědomí 
prodloužení účinnosti nájemní smlouvy mezi městem Šumperk, jako nájemcem a 
Vesna Liberec, spol. s r.o., se sídlem Liberec, Husova 5, IČ 46711350 a to dle § 
676 OZ. Nájem platí do 31.12.2007 za podmínek sjednaných nájemní smlouvou 
MP 336/99/Pro/Vr ze dne 16.2.2000.  
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

951/07 MJP – pronájem plochy k umístění billboardu – nájemce VESNA Liberec 

schvaluje 
v případě, že nebudou vyklizeny části p.p.č. 565/2 v k.ú. Šumperk a části p.p.č. 
579/7 v k.ú. Dolní Temenice nájemcem Vesna Liberec spol. s r.o., se sídlem 
Liberec, Husova 5 do 31.12.2007, podat do 30 dnů žalobu u soudu na vyklizení 
pozemku. 
       Termín: 20.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

952/07 MJP – prověření sazeb nájemného za umísťování velkoplošných reklamních 
 ploch v jiných městech 

ukládá 
odboru majetkoprávnímu prověřit  sazby nájemného v případě umísťování 
velkoplošných reklamních ploch v jiných městech a zohlednit tyto sazby při 
stanovení sazeb nájemného z pronájmu ploch za účelem umístění reklamního 
zařízení na pozemcích města a tyto předložit ke schválení RM . 
 
       Termín: 20.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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953/07 MJP – příslib prodeje p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje p.p.č. 532/9  o 
výměře 920 m2  v k.ú. Šumperk oznámit žadatelům, kteří svou žádost podají 
nejpozději k datu 28.6.2007 na vydání příslibu  prodeje p.p.č.532/9 v k.ú. 
Šumperk, aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2, a to  v termínu do 27.7.2007 do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením 
neotvírat a dále popisem příslib prodeje p.p.č. 532/9 k.ú. Šumperk a označením 
adresáta s tím, že minimální kupní cena  p.p.č. 532/9 je 550,--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 vydání příslibu prodeje p.p.č. 
532/9 v k.ú.Šumperk,  bude rozhodnuto nabídkou nejvyšší kupní ceny formou 
osobní nabídnuté ceny jednotlivými kupujícími, tzv. „ uzavřenou dražbou“, kdy 
termín dražby bude předem oznámen jednotlivým žadatelům. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

954/07 MJP – pronájem p.p.č. 304/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.6.2007 do 11.6.2007 dle usnesení rady města 834/07 ze dne 
31.5.2007, pronájem  p.p.č. 304/2 o výměře 89m2  v  k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- nájemce: K. O. a L. O. , bytem Šumperk 
- účel pronájmu: zpevněná plocha, příjezd k nemovitosti na st.p.č. 265/1 v k.ú. 

Šumperk 
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- sazba nájemného dohodou  110,--Kč/ m2/rok   
- nájemce uhradí nájemné od 1.5.2007 
- nájemce musí umožnit trvalý přístup a příjezd k trafostanici na st.p.č. 3910 

v k.ú. Šumperk 
- pronajímatel uhradí paušální poplatek ve výši  500,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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955/07 MJP – zveřejnění prodeje části  p.p.č. 1865 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část  p.p.č. 1865 o výměře cca 290 m2  v  k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemku, kterým bude stanoven 

předmět prodeje   
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1000,--Kč a 

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

 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

956/07 MJP – uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Maloobchodní prodej tisku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě MP 136/2001/Pro ze dne 11.9.2001, 
kterým dojde k zúžení předmětu pronájmu o část p.p.č.390 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Šumperk, na kterém je postaven stánek s tiskovinami. Stánek bude odklizen 
v termínu do 30.9.2007 a pozemek upraven v souladu s provedenou úpravou 
v dané lokalitě. Způsob úpravy bude dohodnut předem s pronajímatelem. 
Pronajímatel se zavazuje, že vrátí ekvivalentní část nájemného, které se vztahuje 
k předmětu  pronájmu  dle tohoto dodatku a to do 14ti dnů ode dne jeho podpisu . 
Ostatní  ujednání nájemní smlouvy zůstanou beze změny. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

957/07 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje p.p.č.1534/27  o 
výměře 322 m2  v k.ú. Šumperk, oznámit žadatelům, kteří svou žádost podají 
nejpozději k datu 28.6.2007 na vydání příslibu prodeje p.p.č.1534/27 v k.ú. 
Šumperk, aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2 a to   v termínu do 27.7.2007 do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením 
neotvírat a dále popisem příslib prodeje p.p.č. 1534/27 k.ú. Šumperk a označením 
adresáta s tím, že minimální kupní cena  p.p.č. 1534/27 je 600,--Kč/m2. 
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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. 1534/27 v k.ú. 
Šumperk,  bude rozhodnuto nabídkou nejvyšší kupní ceny formou osobní 
nabídnuté ceny jednotlivými kupujícími, tzv. „uzavřenou dražbou“, kdy termín 
dražby bude předem oznámen jednotlivým žadatelům. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

958/07 MJP – pojištění Bratrušovského koupaliště 

schvaluje 
pojistit formou živelního pojištění a pojištění proti vandalismu současným 
pojistitelem majetku Města Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - 
Českou pojišťovnou a.s. – soubor budov a jiných staveb – Bratrušovské 
koupaliště (bazény, brodítka, technické zařízení a tobogán) v celkové hodnotě 
13.959.000,--Kč.  Maximální výše pojistného se stanoví na 20.000,--Kč za rok.  
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

959/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodní přípojky přes p.p.č.  82, p.p.č. 1184 a 
st.p.č. 36/1 vše v k.ú. Horní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
F. K. , bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši   300,--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 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD, vodovodní 
přípojka bude uložena v pozemku p.č. 1184 v k.ú. Horní Temenice před 
konečnou úpravou komunikace 

- budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s. uvedené 
ve vyjádření  

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

960/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správě vodovodního řadu přes p.p.č. 2085 a p.p.č. 1053/1 
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: 
Společnost MK Fruit, s.r.o., zastoupená jednatelem Svatoplukem Měrkou, se 
sídlem Brno, Mendlovo náměstí 17/9, PSČ 603 00, IČ: 255 51 213 
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  22 500,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s., uvedené 

ve vyjádření  
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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961/07 MJP – zveřejnění příslibu prodeje st.p.č. 696, p.p.č. 1431/5 a část p.p.č. 
 1431/6 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města vydat příslib prodeje  st.p.č. 696 o výměře 364 m2, 
p.p.č. 1431/5 o výměře 483 m2 a části p.p.č. 1431/6 o výměře cca 273 m2 , vše 
v k.ú. Šumperk a pozemky neprodávat za účelem výstavby v souladu s územním 
plánem. 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

962/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u obytných domů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 565/3 o výměře     
2577 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Zábřežská 50, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, prostor pod sušáky prádla, vjezd ke 
garážím na st.p.č. 2716, 2717, 2718, 2719, 4273, 4274 v k.ú. Šumperk, vymezený 
prostor k domu Zábřežská 50 v Šumperku. 
 
       Termín: 16.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

963/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u obytných domů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/8 o výměře 
427 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Javoříčko 20, Šumperk). 
 
Účel pronájmu –  vymezený prostor k domu Javoříčko 20 v Šumperku. 
 
       Termín: 16.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

964/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u obytných domů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 457 o výměře  
677 m2 v k.ú. Šumperk  (or. zahrada u domu Vančurova 3, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, zelená plocha k individuální rekreaci. 
 
       Termín: 16.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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965/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u obytných domů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 4695            
o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk. 
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou garáže. 
 
       Termín: 16.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

966/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky u obytných domů 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1293/2  o výměře    
338 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Šmeralova 4, Šumperk). 
Účel pronájmu – zelená plocha k individuální rekreaci. 
 
       Termín: 16.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

967/07 MJP – pronájem části pozemku p.č. 1336 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007  do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 846/07 ze dne 
31. 5. 2007, pronájem části pozemku p. č. 1336 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- nájemce: manželé J. a D. Z., bytem Šumperk,  PSČ: 787 01   
- účel pronájmu: zahrádkářská činnost  
- nájemné: 2,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemci uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
 

       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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968/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemní  smlouvy - přechod nájmu bytu: 
- K. J.    na byt č. 14 v Šumperku na ulici Lidická  o velikosti  kk+1   obytných   

místností       
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu s usnesením RM č.  
    1325/95 ve výši 32,82 Kč/m².    
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

969/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- S. J.  na byt č. 14 v Šumperku na ulici Lidická  o velikosti kk+1 obytných 

místností   
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

970/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu: 
- byt č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní  – nájemce K. H.,  bytem Šumperk,  pro 

Renatu Jurčíkovou + 3 děti   na dobu     od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008 
 

       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

971/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
a) L. H.,  nájemce obecního bytu č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrická  a F. J.,  
nájemci obecního bytu č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrická  
 
b) J. K.,   nájemce obecního bytu č. 58 v Šumperku na ulici  Čsl. armády  a M. Š.,  
nájemce obecního bytu č. 23   v Šumperku na ulici Zahradní  
 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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 972/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje      
uzavření nájemních smluv:   
- L. H.,  jejímž předmětem je byt č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické  o 

velikosti 1+2 obytných   místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem   

    107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,65 Kč/m² 
 
- F. J. , jejímž předmětem je byt č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrické o 

velikosti 1+1 obytných   místností        
     Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem   
   107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,65 Kč/m² 
 
- J. K.,  jejímž předmětem je byt č. 23 v Šumperku na ulici Zahradní  o velikosti 

1+4 obytných   místností        
      Podmínky: NS na dobu  neurčitou,   nájemné v souladu se zákonem   
    107/2006 Sb. pro rok 2007 ve výši 19,65 Kč/m² 
 
- M. Š.,  jejímž předmětem je byt č. 58 v Šumperku na ulici Čsl.armády                   

o velikosti 1+1 obytných   místností        
     Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,    nájemné v souladu s usnesením  
     RM č. 5030/06 ze dne 31. 8. 2006  ve výši 34,--Kč/m² 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

973/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu   
- L. H.,  k bytu č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrické  o velikosti 1+1 

obytných místností   
- F. J.  k bytu č. 4 v Šumperku na ulici Banskobystrické  o velikosti 1+2 obytných 

místností   
- J. K.  k bytu č. 58  v Šumperku na ulici Čsl. armády   o velikosti kk+1 obytných 

místností   
- M. Š.  k bytu č. 23 v Šumperku na ulici Zahradní  o velikosti 1+4 obytných 

místností   
 

       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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974/07 MJP – uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  
 s Vlastivědným muzeem 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. MP 12/94 Pro, 
uzavřené dne 6.4.1994 mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková organizace, IČ: 00098311, se 
sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 31, jako nájemcem, ve znění 
pozdějších dodatků č. 1-6, s tímto obsahem: 
- z důvodu finančních investic Olomouckého kraje do předmětu nájmu se mění 

čl. VIII odst. 1 smlouvy takto: 
„Po vzájemné dohodě smluvních stran se sjednaná doba trvání nájmu do 
31.12.2014 prodlužuje do 31.12.2025.“ 
„Pronajímatel se zavazuje, že nevyužije svého práva na skončení nájmu po 
dobu 10 let od podpisu tohoto dodatku.“ 

- Smluvní strany sjednávají, že sjednané nájemné může být zvýšeno o míru 
inflace, kterou vyhlašuje Český statistický úřad vždy za uplynulý kalendářní rok. 
Valorizace nájemného může být poprvé provedena k 1.1.2008. Nájemné se 
takto může každoročně zvyšovat o 60% koeficientu míry inflace, který bude 
vyhlášen Českým statistickým úřadem, tedy  o 0,6% z každého 1% 
vyhlášeného růstu inflace, poprvé uplatněnou za rok 2007 proti roku 2006. 
Pronajímatel je povinen upozornit nájemce písemně na novou výši nájemného 
a tuto mu sdělit, a to nejpozději v termínu do 31.3. příslušného kalendářního 
roku. Současně s tím vyúčtuje nájemci příslušné zvýšení nájemného ve výši 
rozdílu nově určeného ročního nájemného a již vyúčtovaného nájemného. 
Inflační přepočet nájemného se vždy vztahuje k celkové výši předepsaného 
ročního nájemného, bez ohledu na způsob platby nájemného, jeho zápočtu 
apod. 

 
Ostatní ujednání smlouvy, které jsou tímto dodatkem nedotčeny, zůstávají beze 
změn. 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

975/07 MJP – odprodej trafostanice na pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
odprodej trafostanice DTS 90196 stojící na pozemku p.č. 412/2 v katastrálním 
území Dolní Temenice. 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 
00303461 
Kupující: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425 
Kupní cena: dle znaleckého posudku, který na své náklady nechá zpracovat 
kupující 
Kupující uhradí poplatek za soupis kupní smlouvy dle „Postupu …“ ve výši 500,--
Kč. 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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976/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 2224/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek p.č. 2224/2 
o výměře 5 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  narovnání majetkoprávních vztahů 
- kupní cena:  350,--Kč/m2 
 
       Termín: 13.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

977/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správě  přípojky splaškové kanalizační a vodovodní přes 
p.p.č.  95/1 a 95/2 v  k.ú. Dolní Temenice 
právu  uložení  a  správy  přípojky plynové  přes p.p.č. 95/1 a  p.p.č.  104/4  
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: 
M. J.,  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 6 000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s. uvedené 

ve vyjádření  
- b případě, že trasa splaškové kan. přípojky povede i přes vybudovanou 

cyklostezku, bude po uložení přípojky cyklostezka opravena v rozsahu dle 
přílohy ke smlouvě o výpůjčce místní komunikace sepsané se správcem 
komunikací, tj. PMŠ, a.s., Slovanská 21, Šumperk 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene  uloží plynovou přípojku do p.p.č.104/4 

a části  p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice do maximální hloubky uvedené v PD, 
tj. 1,5 m, a to z důvodu  plánované  výstavby komunikace, parkoviště  a dalších 
staveb v této lokalitě.  

 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

978/07 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2006 

bere na vědomí 
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les informaci o 
výsledcích hospodaření MS Šumperský les  za rok 2006. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

979/07 MJP – zápočet za nájemné MS Šumperský les za rok 2006 

schvaluje 
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III. nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze 
dne 2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, podle 
kterého se na stanovené roční nájemné ve výši 25 000,--Kč v roce 2006 
započítávají podle předložené zprávy o hospodaření MS  Šumperský les  za rok  
2006 náklady a zhodnocení majetku  provedené MS Šumperský les na majetku  
držitele honitby. 
Započítává se z předloženého zhodnocení hospodaření celá  částka nájemného 
ve výši 25 000,--Kč. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

980/07 MJP – zápočet za nájemné MS Šumperský les za rok 2006 

schvaluje 
pro stanovení nájemného v roce 2007 nežádat jeho valorizaci ve smyslu čl. III. 
odst. 3 nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze dne 2.4.2003. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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981/07 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  splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č.  2099 
v k.ú. Šumperk  
právu uložení a správy zemní  přípojky  NN přes  p.p.č. 2099, p.p.č. 2047/23  a 
p.p.č. 367 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: 
Společnost MACTE spol. s.r.o., zastoupena jednatelem Aloisem Konečným, se 
sídlem Nerudova12, Šumperk, IČ: 410 34 546 
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   4 000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s. uvedené 

ve vyjádření ze dne 2.6.2007  
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

982/07 MJP – zveřejnění záměru příslibu odprodeje budovy  bývalé Okresní 
 vojenské správy v Šumperku, Hlavní třída 1 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka vydat příslib prodeje nemovitostí, a to budovy 
č.p. 15 – jiná st. stojící na pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní 
plocha a pozemku st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří  v obci a katastrální 
území  Šumperk (areál bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní 
třídě 1). 
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Účel budoucího prodeje:rekonstrukce budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 
    225 v k.ú. Šumperk 
 
Způsob využití:  ubytovací a stravovací kapacita – hotelového typu,  
    penzion. 
       Termín:  13.7.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

983/07 MJP – zveřejnění záměru příslibu odprodeje budovy  bývalé Okresní 
 vojenské správy v Šumperku, Hlavní třída 1 

doporučuje ZM 
schválit podmínky pro zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje 
nemovitostí, a to  a to budovy č.p. 15 – jiná st. stojící na pozemku st.p.č. 225 – 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a 
nádvoří  v obci a katastrální území  Šumperk (areál bývalé Okresní vojenské 
správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 
 
Podmínky budoucího prodeje:    
- úhrada zálohy kupní ceny ve výši 80% při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní  
- uzavření vlastní kupní smlouvy na předmět prodeje ve lhůtě 90-ti dnů od 

pravomocného rozhodnutí o změně způsobu využití budovy č.p. 15 stojící na 
pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk, včetně pozemku stavební parcela č. 225 
– zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku 
st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří bez stavby v obci a katastrálním 
území Šumperk po uhrazení zbývajících 20% z kupní ceny před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

- předmět budoucí koupě bude prodán ve stavu  jak stojí a leží dle ust. § 501 
občanského zákoníku 

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 
- minimální kupní cena 8,000.000,--Kč (slovy: osmmilionů korun českých)  
- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Prodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku – 
nabídka - neotvírat“, včetně referencí budoucího kupujícího, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití budovy č.p. 15 
stojící na pozemku st.p.č. 225, včetně pozemku stavební parcela č. 225 – 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku 
st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří bez stavby v obci a katastrálním 
území Šumperk, nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, termín 
rekolaudace (kolaudace) budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. 
Šumperk, a to pro případ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  kupní v 
termínu  do 30.9.2007 
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- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 

osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 20.8.2007. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 15.00 hod. dne 20.8.2007 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  
hodnoceny 

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání 
písemných nabídek tj. po 20.8.2007, neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka  

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
s žádným ze zúčastněných uchazečů 

 
Poznámka: 
V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky předmětu budoucí  
koupě.  
Případní zájemci o koupi areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 
berou na vědomí, že případné uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní  
podléhá schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

 
       Termín: 12.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

984/07 MJP – zveřejnění záměru příslibu odprodeje budovy  bývalé Okresní 
 vojenské správy v Šumperku, Hlavní třída 1 

schvaluje  
pro případ předložení více písemných nabídek na odkoupení areálu bývalé 
Okresní vojenské správy na Hlavní třídě 1 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na odkoupení areálu 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku,  v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise: Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr 
Suchomel, Ing. Alena Šmotková, pí Stanislava Adoltová, MUDr. Vít Rozehnal, Ing. 
Jaromír Mikulenka, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Zdeněk Zerzáň 
 
       Termín: 12.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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985/07 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9, p.p.č. 1632/10 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje části p.p.č.1632/9  o 
výměře 840 m2  v k.ú. Šumperk, oznámit žadatelům, kteří svou žádost podají 
nejpozději k datu 28.6.2007  na vydání příslibu prodeje části p.p.č.1632/9 v k.ú. 
Šumperk, aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2 a to   v termínu do 27.7.2007 do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením 
neotvírat a dále popisem příslib prodeje části p.p.č. 1632/9 k.ú. Šumperk a 
označením adresáta s tím, že minimální kupní cena  p.p.č. 1632/9 je 600,--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. 1632/9                    
v k.ú. Šumperk,  bude rozhodnuto nabídkou nejvyšší kupní ceny formou osobní 
nabídnuté ceny jednotlivými kupujícími, tzv. „uzavřenou dražbou“, kdy termín 
dražby bude předem oznámen jednotlivým žadatelům. 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

986/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení  a  správy  plynové přípojky přes p.p.č.  984/7, p.p.č. 987/3, 
p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/8, p.p.č. 999/49, p.p.č.  1093/32 a p.p.č. 1093/62 v k.ú. 
Šumperk  
právu uložení  a  správy  vodovodní přípojky přes 984/7, p.p.č. 987/3, p.p.č. 
987/4, p.p.č. 987/8,  p.p.č. 999/49, p.p.č. 1093/32, p.p.č. 1093/62 v k.ú. 
Šumperk 
právu uložení a správy  telefonního vedení přes   p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/3, 
p.p.č. 987/4,  p.p.č. 987/8, p.p.č. 999/49,  p.p.č. 1093/32,  p.p.č. 1093/62 v k.ú.  
Šumperk 
 
právo a správa uložení kabelů VO přes p.p.č. 927/62,p.p.č. 927/74, p.p.č. 983/6, 
p.p.č. 984/6, p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/3, p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/7, p.p.č. 987/8, 
p.p.č. 987/9, p.p.č. 999/17,p.p.č. 999/49, p.p.č. 1067/5, p.p.č. 1067/23, p.p.č. 
1093/9, p.p.č. 1093/32, p.p.č. 1093/33, p.p.č. 1093/34, p.p.č. 1093/45, p.p.č. 
1093/46, p.p.č. 1093/47, p.p.č. 1093/48, p.p.č. 1093/49, p.p.č. 1093/53, p.p.č. 
1093/58, p.p.č. 1093/59, p.p.č 1093/60, p.p.č. 1093/62, p.p.č. 1093/63, p.p.č. 
1093/64, p.p.č. 1093/65,p.p.č. 1093/66, p.p.č. 1093/67, p.p.č. 1093/68 v k.ú. 
Šumperk 
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mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
společnost NIMIRU, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, PSČ 
580 01, Č: 252 76 387  
vedlejší  účastník smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
společnost SPIKAS Šumperk s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Jindřichem 
Kašpárkem, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ: 26823322 
 
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  24 000,--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 

- k napojení na STL plynovod byl vydán předběžný souhlas,  uložení plynového 
vedení je podmíněno souhlasem společnosti SMP NET s.r.o., jedná se o 
možnost napojení z hlediska kapacity STL plynovodu, tato podmínky byla  
uvedena  i v předběžném souhlasu 

- v případě, že budou dotčeny pozemky uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí 
směnné smlouvy  č. Obch. 34/07-Šv, a to část p.p.č. 984/7, část p.p.č. 987/4 a 
část p.p.č. 987/3 vše v k.ú. Šumperk, uzavře společnost SPIKAS  Šumperk 
s.r.o.  (v případě, že bude již vlastníkem částí jmenovaných pozemků), 
smlouvu o zřízení     věcného břemene se společností NIMIRU, spol. s.r.o. 
spočívající v právu uložení a   správy inženýrských sítí, a to za stejných 
finančních podmínek, které budou     uvedeny ve smlouvě o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene  mezi městem    Šumperk a společností NIMIRU, 
spol.s.r.o. 

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

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou  (město Šumperk + SPIKAS Šumperk s.r.o.) 
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 18.6.2007  
 
        Termín: 30.9.2007 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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987/07 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky stavby fotbalového hřiště v areálu 
 Tyršova stadionu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem 
v areálu Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou, a to pozemek p.č. 
1257/125 a část pozemku p.č. 1257/116 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk. 
Doba výpůjčky: 10.8.2007 do 31.12.2008 
Účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 
tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev  
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

988/07 MJP – pojištění atletické dráhy 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 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 atletické dráhy v areálu 
Tyršova stadionu v hodnotě 8.190.000,--Kč a stanoviště pro poskytnutí první 
pomoci a pro plavčíky v areálu Bratrušovského koupaliště v hodnotě 100.000,--Kč, 
to vše ve vlastnictví Města Šumperka. Výše pojistného za výše uvedený 
dopojištěný majetek je 6.000,--Kč/rok. 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

989/07 MJP – problematika vlastnictví pozemků – vodních ploch 

doporučuje 
ZM schválit vyzvat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené 
pracoviště Šumperk, se sídlem M.R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk, aby učinil 
potřebné právní úkony směřující ke změně zápisu vlastnického práva v katastru 
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Šumperk, a to k pozemkům – druh vodní plocha, které přešly na Město 
Šumperk, na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z 
majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdější předpisů tak, aby 
v katastru nemovitostí, byla jako vlastník předmětných pozemků – vodní plocha, 
zapsána Česká republika. V případě nečinnosti Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových schválit vyzvat Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Šumperk, aby v dané věci provedl opravu chybného údaje 
v katastru nemovitostí s ohledem na ust. § 8 zákona č. 344/1992 Sb., v platném  
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znění a pozemky – druh vodní plocha, které přešly na Město Šumperk, na základě 
zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdější předpisů, přepsal na list vlastnictví České 
republiky. 
       Termín: 12.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

990/07 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 splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č.  25/6 a 
p.p.č. 25/3 v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
K. Š.,  Brno-Nový Lískovec 
M. Š.,  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši   300,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- úhradové finanční  povinnosti zajistí  společnost  IREA, spol.s.r.o. 
 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

991/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 760/07 

ruší 
usnesení RM č. 760/07 k prodeji p.p.č. 819/1 a p.p.č. 819/3 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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992/07 Rekonstrukce radnice – I. etapa 

neschvaluje 
uzavření dodatku č. 2 se společností SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, na akci 
„Rekonstrukce radnice – I. etapa“, týkajícího se prodloužení termínu dokončení 
stavby.  
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

993/07 Zadávací podmínky II. – nový ÚP Šumperka 

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

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

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Suchomel, Ing. Pavel Gremlica, Ing. 
Luděk Felkl, Ing. Irena Bittnerová 
 
náhradníci: Ing. Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Zdeněk Brož, Ing. arch. Věra Malá, 
Ing. Naděžda Masljaniková, Ing. Ivana Kašparová 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
- Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-

Poruba 
- Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno 
- Ateliér „AURUM“, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice 
- KNESL + KYNČL, s.r.o., Bayerova 40, 602 00 Brno 
- SURPMO, a.s., Tř. ČSA 219, 500 03 Hradec Králové 
- Ing. arch. Vanda Víznerová, Labská 25, 625 00 Brno 
- Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 760 01 Zlín 
- Urbanplan spol. s r.o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové 
- Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory 
- Stavoprojekt, s.r.o., Lidická 53, 787 01 Šumperk 
- ARCH. DESIGN, Stránského 39, 616 00 Brno  

 
        Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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994/07 Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo 

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

na akci „Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, PhDr. Marie Gronychová, 
Ing. Petr Závodný, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Bc. Věra Kulichová, Robert Drugda, Ing. Eva 
Zatloukalová, Ing. Hana Répalová 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
- FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
- EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
- GAREDI, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk 
- SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk 
- IRSTAV, s.r.o., Nový Malín 267 

 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

995/07 Park nad Slovanskou – zhotovitel stavby 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
za zhotovitele stavby akce „Park nad Slovanskou“ firmu EKOZIS, spol. s r.o., Na 
Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

996/07 Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 4. etapa 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na 

akci „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 4. etapa“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Luděk Šperlich, Ing. 
Radek Novotný, Mgr. Milan Šubrt 
 
náhradníci: Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Rudolf Krňávek, Ing. 
Jaroslava Vicencová, Ing. Hana Répalová 
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- minimální seznam zájemců ve složení: 

- STRABAG, a.s., oblast Střed-Šumperk, Zábřežská 74, Šumperk 
- EKOZIS, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh 
- KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál 
- SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 1, Šumperk 
- MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice Polabiny, Staré 

Hradiště 
 

       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

997/07 Modernizace sportovišť u školských zařízení – zpracování projektové 
dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zpracovatelem projektové dokumentace na akci „Modernizace sportovišť               
u školských zařízení“ firmu J+E služby, s.r.o., Alej Svobody 56, Plzeň. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

998/07 5. ZŠ – multifunkční učebna 

schvaluje 
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele akce: „5. ZŠ – multifunkční 
učebna“. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

999/07 3. ZŠ,  8. května – sanace vlhkého zdiva objektu – 1. etapa 

doporučuje ZM 
realizovat investiční akci: „3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 1. etapa“ 
v roce 2008 v předpokládaném finančním objemu 6,5 mil. Kč. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1000/07 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku 

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

na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Petr Závodný, Mgr. 
Zdeňka Daňková, Ing. arch. Jitka Štáblová, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Roman 
Macek 
 
náhradníci: Ing. Hana Répalová, Bc. Věra Kulichová, Ing. Eva Zatloukalová, 
Kamila Šeligová, Ing. arch. Jitka Švédová, Ing. Alena Šmotková, Ing. Petr 
Bittner 
 

- minimální seznam zájemců ve složení: 
ARCHECO, Nerudova 32, 787 01 Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
REGION PROJEKT MORAVA, s.r.o., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
Studio 2001 and Partners, s.r.o., Postřelmovská 2, 789 01 Zábřeh 
PROINK, Smetanova 302, 788 32 Staré Město p. Sněžníkem 
 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

1001/07 Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Ječmínek provozující 
Jesle Míša 

bere na vědomí 
předloženou informaci o činnosti obecně prospěšné společnosti Ječmínek 
provozující Jesle Míša. 
 
 

1002/07 Výjimka z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

povoluje 
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 7 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění 
povinné školní docházky , výjimku z maximálního počtu žáků v 7. ročníku Základní 
školy Šumperk, Vrchlického 22, od školního roku 2007/2008 do školního roku 
2009/2010, kdy žáci této třídy ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků ve 
třídě nepřesáhne počet 34. 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1003/07 Změna platu ředitelů  

schvaluje 
změnu platu Jarmily Hynkové, ředitelky ZŠ Šumperk, Sluneční 38, Mgr. Zdeňky 
Daňkové, ředitelky Městské knihovny Šumperk a Mgr. Lubomíra Krejčího, ředitele 
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, a to s účinností od 1. srpna 2007 dle předložených 
návrhů. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1004/07 Prodejní cena propagačních tiskovin 

schvaluje 
prodejní cenu propagačních tiskovin: „Kde v Šumperku žily čarodějnice“ a 
„Šumperk – Zrození „Malé Vídně“ architektura 19. a počátku 20. století“ ve výši 
17,--Kč/kus ve všech jazykových mutacích. 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

1005/07 Prodejní ceny propagačních předmětů 

schvaluje 
prodejní ceny propagačních předmětů takto: 
- jo-jo      12,00 Kč/ks 
- přívěsek s metrem    12,00 Kč/ks 
- zvýrazňovač     15,00 Kč/ks 
- pastelky        8,00 Kč/ks 
- píšťalka na krk       9,00 Kč/ks 
- PET otvírák     12,00 Kč/ks 
- WITCH kuličkové pero    18,00 Kč/ks 
- kovové kuličkové pero    50,00 Kč/ks 
- přívěsek se světlem    20,00 Kč/ks 
- klíčenka se žetonem    15,00 Kč/ks 
- šňůrka na krk     46,00 Kč/ks 
 

 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
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1006/07 Předání informačního stojanu do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
předání informačního stojanu města Šumperka do správy PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1007/07 Filmový klub 

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

1008/07 Filmový klub 

ukládá 
připravit návrh na alternativní umístění provozování filmového klubu včetně 
finančního vyčíslení.  
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

1009/07 Pravidla pro udělování souhlasu k užívání znaku města Šumperka 

ruší 
usnesení RM č. 587/07 ze dne 29.3.2007 (pravidla pro udělování souhlasu 
k užívání znaku města). 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1010/07 Pravidla pro udělování souhlasu k užívání znaku města Šumperka 

schvaluje 
nové znění pravidel pro udělování souhlasu k užívání znaku města Šumperka. 
 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1011/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka pro webové stránky Městského úřadu v Nyse 
(Polsko). 
       Termín: 1.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1012/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka baseballovým klubem Cannibals baseball Šumperk, 
o.s., který je spolupořadatelem Mistrovství Evropy žáků v baseballu, pro tisk 
propagačních plakátů. 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1013/07 Čarodějnická boží muka 

ruší 
usnesení RM č. 3676/05 ze dne 23.6.2005. 
 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1014/07 Čarodějnická boží muka 

schvaluje 
transfer „Čarodějnických božích muk“ z Příčné ulice (parcela č. 1645/1 v k.ú. 
Šumperk) ke křižovatce U Nových domků (parcela č. 1856/1 v k.ú. Šumperk). 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Bittnerová 

1015/07 Čarodějnická boží muka 

souhlasí 
s tím, že „Čarodějnická boží muka“ budou prohlášena za nemovitou kulturní 
památku s podmínkou, že tento objekt bude přemístěn z Příčné ulice (parcela č. 
1645/1 v k.ú. Šumperk) ke křižovatce U Nových domků (parcela č. 1856/1 v k.ú. 
Šumperk). 
       Termín: 13.7.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1016/07 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb 
pro Město Šumperk 

schvaluje 
- v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku služeb elektronických komunikací 

 
- hodnotící komisi ve složení 

členové: Ing. Marek Zapletal, Pavel Koutný, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Vlasta 
Vitásková, Petr Vavroušek, DiS. 
 
náhradníci: Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Skrbek, Ing. Marie Dvořáčková, Eva 
Malá, Ing. Jaroslav Matušů 
 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1017/07 Systém včasné intervence 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku informačního systému a 

potřebného technického vybavení, za účelem realizace Systému včasné 
intervence (dále jen SVI) v okrese Šumperk 

- hodnotící komisi ve složení: 
členové: Ing. Marek Zapletal, PaedDr. Petr Holub, Ing. Pavel Kouřil, Bc. 
Radmila Kouřilová, L‘ubica Hanáková 
 
náhradníci: Ing. Petr Suchomel, Ing. Marie Dvořáčková, Petr Vavroušek, DiS., 
Bc. Miluše Sembdnerová, Mgr. Miroslav Adámek 
 

- minimální seznam uchazečů: 
1. ecommerze.cz,a.s., Vídeňská 55, 639 00 Brno 
2. webzone spol. s r.o., Provazníkova 55, 613 00 Brno 
3. AutoCont CZ, a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava 
 
       Termín: 29.6.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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1018/07 Bytová problematika – návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – Šumperk, Temenická 104 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení: 
- J. K.  – byt č. 5 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.8.2007 do 28.2.2009, výše nájemného je 
stanovena na částku 27,91 Kč/m2 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1019/07 Bytová problematika – návrh na uzavření nájemních smluv k bytům v domě 
zvláštního určení – Šumperk, Temenická 109 

schvaluje 
- L. K.  – byt č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu neurčitou od 1.8.2007, výše nájemného je stanovena 
na částku 16,42 Kč/m2 
 

- V. V. a V. V. – byt č. 5 o velikosti 2+1 obytných místností 
Podmínky: NS na dobu neurčitou od 1.8.2007, výše nájemného je stanovena 
na částku 16,42 Kč/m2 
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1020/07 Počty zaměstnanců MěÚ Šumperk 

schvaluje 
dle ustanovení §¨102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.7.2007  stav 207,5 zaměstnanců (+ 0,5 úvazku odbor ŽPR na dobu určitou  

od 1.7.2007 do 31.12.2007) 
     

 Termín: 1.7.2007  
 Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1021/07 Plán veřejnosprávních kontrol – oddělení interního auditu a kontroly na 3. 
čtvrtletí roku 2007 

bere na vědomí 
plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na 3. čtvrtletí 
roku 2007. 
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1022/07 Petice občanů – přechod pro chodce ul. Lidická 

bere na vědomí 
petici občanů ul. Lidická a navrhované technické řešení snížení hlučnosti, 
spočívající v obroušení pásů optických a akustických brzd na tloušťku cca 1 mm. 
 
 

1023/07 Petice občanů – přechod pro chodce ul. Lidická 

ukládá 
komisi dopravy vyhodnotit účinnost technických opatření s ohledem na hlučnost 
projíždějících vozidel na ul. Lidické, v případě nedostatečného snížení hlučnosti 
projednat se Správou silnic Olomouckého kraje úplné odstranění optických a 
akustických brzdových pásů. 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Michálek, CSc. 
 

1024/07 Dopis J. M.   

bere na vědomí 
dopis J. M.,  Šumperk ke schválení dotace pro šumperský hokej. 
 

1025/07 Rozpracování usnesení ZM č. 265/07 – finanční příspěvek společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o. 

ukládá  
zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 částku 500 tis. Kč k finančnímu 
zajištění závazku města poskytnout společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., se 
sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, finanční příspěvek do výše 500 tis. Kč 
v závislosti na umístění hokejového mužstva po ukončení základní části hokejové 
sezóny 2007-2008 v první hokejové lize. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1026/07 Rozpracování usnesení ZM č. 276/07 – Komunitní plán sociálních služeb 
města Šumperka na období let 2007-2015 

ukládá 
- zapracovat Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka do 

Strategického plánu rozvoje města Šumperka na období let 2006-2015 
- zapracovat výstupy z komunitního plánu do jednotlivých akčních plánů 

počínaje rokem 2008. 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 
 

1027/07 Rozpracování usnesení ZM č. 343/07 – opatření k nápravě na základě  

ukládá 
odboru FaP ve spolupráci s odborem ŠKV, MJP a ředitelem Divadla Šumperk, 
s.r.o. zpracovat návrh nové smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu města 
Šumperk, jejímž příjemcem bude Divadlo Šumperk, s.r.o., a předložení ZM ke 
schválení.   
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 
 

 


