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Spis.zn.: 78622/2007 

               Č.j.: 78632/2007 

U S N E S E N Í  

z 22. schůze rady města Šumperka ze dne 9.8.2007. 
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. 
 

1034/07 Smlouva o výpůjčce NP v objektu M. R. Štefánika 20 – zrušení usnesení RM 
č. 5283/06 

ruší 
usnesení RM č. 5283/06 ze dne 18.10.2006 k výpůjčce NP v objektu M. R. 
Štefánika 20, Šumperk. 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 

 

1035/07 Smlouva o výpůjčce NP v objektu M. R. Štefánika 20 

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu M. R. Štefánika 20, 
Šumperk mezi ÚZSVM jako půjčitelem a městem Šumperk jako vypůjčitelem, dle 
předloženého materiálu. 
 
       Termín:  31.8.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Vitásková 
 

1036/07 MJP – změna sazby pronájmu ploch zařízení staveniště 

schvaluje 
změnu části usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 v části „5. stavby lešení a 
zařízení staveniště“ v rozsahu: 
ceny: do 30 dnů   0,--Kč/m2/den-výpůjčka 
 do 12 měsíců   0,70Kč/m2/den  255,--Kč/m2/rok 
 od 13. do 18. měsíce 1,40Kč/m2/den  511,--Kč/m2/rok 
 nad 18 měsíců  5,00Kč/m2/den         1.825,--Kč/m2/rok 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1037/07 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit a pronajmout část p.p.č. 2248/1 a 
p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města: 
- vypůjčit část p.p.č. 2248/1 a p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk o velikosti celkem 450 

m2 na dobu určitou do 30.11.2007, za účelem zřízení zařízení staveniště při 
výstavbě domu Polyfunkční dům Lužickosrbská a Langrova v Šumperku 

 
- pronajmout část p.p.č. 2248/1 a p.p.č. 2231 v k.ú. Šumperk o velikosti celkem 

450 m2 na dobu určitou od 1.12.2007 do 30.11.2008, za účelem zřízení 
zařízení staveniště při výstavbě domu Polyfunkční dům Lužickosrbská a 
Langrova v Šumperku. 

       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 
 

1038/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Zajišťování údržby veřejného 
osvětlení 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 veřejného 
osvětlení na území města Šumperka“, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., vyloučit uchazeče ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 
1010/4, Praha 4, 142 01, IČ: 25751018 z účasti v zadávacím řízení. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1039/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Zajišťování údržby veřejného 
osvětlení 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 veřejného 
osvětlení na území města Šumperka“, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., vyloučit uchazeče MARIUS PEDERSEN SDRUŽENÍ, zastoupené 
REMIT, s.r.o., Uničovská 64, Šternberk, 785 01, IČ: 48393343 z účasti 
v zadávacím řízení. 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1040/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Zajišťování údržby veřejného 
osvětlení 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 rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, ve kterém byla vyhodnocena nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou nabídka uchazeče ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK, 
s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, 787 01, IČ: 26812380. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1041/07 Vyhodnocení soutěže – veřejná zakázka „Zajišťování údržby veřejného 
osvětlení na území města Šumperka“ 

schvaluje 
na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajišťování údržby 
veřejného osvětlení na území města Šumperka“ a po uplynutí lhůty pro podání 
námitek uzavření smlouvy o zajišťování údržby veřejného osvětlení na území 
města Šumperka v rozsahu dle předložené nabídky uchazeče ELEKTROSLUŽBY 
ŠUMPERK, s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, 787 01, IČ: 26812380. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1042/07 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 
s umělým povrchem v areálu Tyršova stadionu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu Tyršova stadionu   
v Šumperku, uzavřené dne 28.2.2000 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a TJ 
Šumperk, IČ: 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, PSČ 787 01, jako 
vypůjčitelem (č. Obch 86/99/JG), ve znění pozdějších dodatků, s tímto obsahem: 
- z předmětu výpůjčky se vyjímají pozemky pod stavbou fotbalového hřiště 

s umělým povrchem, a to p.č. 1257/146 ostatní plocha/jiná plocha a p.č. 
1257/125 ostatní plocha/sport. a rekr., oddělené dle GP č. 5263-134/2007 
z pozemku p.č. 1257/116 ost.pl./sport. a rekr. a p.č. 1257/125 ost.pl./sport. a 
rekr., vše v k.ú. Šumperk, obec Šumperk.  

 
       Termín:      31.8.2007  

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1043/07 MJP – žádost Fotbalového klubu Šumperk o výpůjčku fotbalového hřiště 
s umělým povrchem v areálu Tyršova stadionu v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.7.2007 do 18.7.2007 dle usnesení rady města č. 987/07 ze dne 
28.6.2007 výpůjčku stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu 
Tyršova stadionu včetně pozemků pod stavbou označených dle GP č. 5263-
134/2007 jako p.č. 1257/125 ost.pl./sport.a rekr. a p.č. 1257/146 ost.pl./jiná pl. 
v k.ú. Šumperk, obec Šumperk včetně všech součástí a příslušenství za těchto 
podmínek: 
- půjčitel: město Šumperk, IČ 00303461, sídlo: Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- vypůjčitel: Fotbalový klub Šumperk, IČ 26999501, se sídlem Šumperk, 

Evaldova 3, PSČ 787 01 
- účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených 

tréninkových aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev 
- doba výpůjčky: určitá s účinností od 10.8.2007 do 31.12.2008  
- na konci výpůjčky bude provedeno protokolární předání předmětu výpůjčky 

prostřednictvím správce stadionu – společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
- vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškeré závady 

na předmětu výpůjčky 
- příslušenství a součásti fotbalového hřiště s umělým povrchem tvoří: 2 

fotbalové branky, 2 záchytná oplocení výšky 8 m s předvěšenou sítí, 2 
střídačky, 4 rohové praporky, oplocení celého hřiště včetně 4 vstupních branek, 
zábradlí pro diváky, chodník pro diváky, umělé osvětlení hřiště (4 ocelové 
stožáry – 12 svítidel) včetně rozvaděče 

- údržbu a opravy předmětu výpůjčky (tj. fotbalového hřiště s umělým povrchem 
a veškerého příslušenství a součástí popsaných shora) zajistí vypůjčitel, a to 
včetně zimní údržby 

- vypůjčitel je oprávněn jako pronajímatel sjednat s třetími osobami nájemní 
smlouvy k předmětu výpůjčky, a to v souladu s účelem výpůjčky. Příjmy 
z pronájmů je vypůjčitel oprávněn použít pouze na opravy, údržbu a provoz 
předmětu výpůjčky a na činnost Fotbalového klubu Šumperk. Vypůjčitel je 
povinen kdykoliv na požádání půjčitele doložit použití příjmů z pronájmů, a to i 
po skončení výpůjčky.   

- pro případ porušení jakéhokoliv ujednání sjednaného ve smlouvě o výpůjčce 
vypůjčitelem, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,--Kč, kterou uhradí 
vypůjčitel půjčiteli do 30 dnů ode dne doručení oznámení o porušení  

- vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu 
výpůjčky. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody na předmětu výpůjčky, které 
budou způsobeny jeho činností nebo činností subjektů užívajících vypůjčený 
majetek na základě smluvního ujednání s vypůjčitelem. 

- vypůjčitel je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání výpůjčky pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy půjčiteli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení tohoto závazku má půjčitel právo odstoupit od této 
smlouvy.  
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- ochrana veškerého majetku vypůjčitele umístěného v předmětu výpůjčky před 

ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí vypůjčitele 
a jeho nákladů. Půjčitel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku vypůjčitele 
umístěného v předmětu výpůjčky ani neodpovídá za jiné škody, které by 
vypůjčiteli nebo subjektům užívajících vypůjčený majetek na základě smluvního 
ujednání s vypůjčitelem vznikly v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky 

- spotřebu elektrické energie na předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel včetně 
nákladů na osvětlení hřiště 

- vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli nebo správci stadionu přístup 
k vypůjčenému majetku za účelem kontroly, zda jej vypůjčitel užívá řádným 
způsobem 

- vypůjčitel je povinen zajistit řádným způsobem při užívání předmětu výpůjčky 
dodržování příslušných právních předpisů, zejména předpisů požární ochrany, 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k ochraně 
životního prostředí 

- vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady řádné nakládání s veškerým 
odpadem v souladu s platnými předpisy  

- vypůjčitel je povinen dodržovat a zajistit dodržování návodu na použití 
předmětu výpůjčky  

- vypůjčitel není oprávněn provádět stavební úpravy na předmětu výpůjčky 
- půjčitel je oprávněn kdykoli odstoupit od této smlouvy, užívá-li vypůjčitel přes 

písemnou výstrahu předmět výpůjčky nebo trpí-li užívání předmětu výpůjčky 
takovým způsobem, že půjčiteli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda 

- paušální poplatek ve výši 500,--Kč dle „Postupu“ za vyhotovení smlouvy 
nebude po vypůjčiteli požadován 

 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1044/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek st.p.č. 783 v k.ú. Dolní 
Temenice pod trafostanicí 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek st.p.č. 783 o výměře 7 m2 

v k.ú. Dolní Temenice pod stavbou kioskové trafostanice DTS Šumperk 1140. 
Účel prodeje: sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou.  
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1045/07 MJP – Kuželkářský klub Šumperk – žádost o prodloužení výpůjčky kuželny 
v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperk  uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce části 
objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 2021/1 a 2021/2 v kat. území Šumperk 
(or. kuželna v areálu Tyršova stadionu v Šumperku), uzavřené dne 2.3.2000 mezi 
městem Šumperk jako půjčitelem a Kuželkářským klubem Šumperk, IČ 68318375, 
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se sídlem Šumperk, Žerotínova 55 jako vypůjčitelem (č. Obch 5/00/JG), ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 25.5.2004 a dodatku č. 2 ze dne 9.3.2006, kterým dojde 
k prodloužení trvání výpůjčky sjednané na dobu určitou z termínu „do 31.12.2021“ 
na termín „do 31.12.2023“. 
 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1046/07 Zvýšení dotace TJ 

doporučuje ZM 
schválit změnu výše příspěvku TJ Šumperk z původní výše 400.000,--Kč dle 
usnesení zastupitelstva města č. 1832/06 ze dne 19.10.2006 na 745.000,--Kč na 
spolufinancování výstavby futsalového hřiště v areálu Tyršova stadionu 
v Šumperku z důvodu navýšení ceny díla po ukončeném výběru zhotovitele 
stavby. 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

1047/07 MJP – změna usnesení RM č. 957/07 ze dne 28.6.2007 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 957/07 ze dne 28.6.2006 v části stanovení data podání 
písemné nabídky kupní ceny za 1 m2 p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk, a to 
z termínu 27.7.2007 do 12.00 hod. na nově stanovený termín do 22.8.2007 do 
12.00 hod.  
Dále zůstává usnesení RM č. 957/07 bez změny. 

 
Termín: 23.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1048/07 MJP – způsob prodeje nebytového prostoru č. 2085/37 v domě or.ozn. 
Čajkovského 8,10,12 Šumperk (v současné době cukrárna)  

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr prodeje nebytového 
prostoru č. 2085/37 o výměře 100,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
342/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební 
parcele č. 4312 v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
342/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 o výměře 
620 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 8,10,12 Šumperk, vyzvat 
žadatele, kteří podají nejpozději k datu 10. 8. 2007 žádost na odprodej výše 
uvedeného nebytového prostoru, aby se zúčastnili tzv. „uzavřené dražby“, kde 
bude rozhodovat nejvyšší nabídka kupní ceny nebytového prostoru a podílu 
na společných částech domu k celku, přičemž vyvolávací kupní cena činí 
10.000 Kč/m2, tj. 1,007.000,--Kč k celku, se závazkem dodržení následujících 
podmínek: 
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- každý účastník „uzavřené dražby“ složí kauci ve výši 10.000 Kč, která se 
prvnímu z pořadí započítává do kupní ceny, ostatním účastníkům bude 
vrácena 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě předmětného nebytového 
prostoru či nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu zaplacená kauce 
kupujícímu vrácena nebude 

- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí 
105 Kč/m2, tj. 2.226 Kč 

- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 
fondu oprav ve výši cca 26.000 Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni 
uzavření kupní smlouvy 

- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

- v případě neuhrazení kupní ceny ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní 
smlouvy zaniká, na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí dle výsledku 
„uzavřené dražby“  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy v souladu 
s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
Rada města současně jmenuje členy komise v pořadí: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. 
Hana Répalová, zástupce ze společnosti ŠMR, a.s., a vedoucí majetkového a 
organizačního oddělení Ing. Martina Švestková jako zapisovatel. 
Den a místo tzv. „uzavřené dražby“ si komise určí sama a písemně toto sdělí 
žadatelům. 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1049/07 MJP – způsob prodeje nebytového prostoru č. 2082/44 v domě or.ozn. 
Čajkovského 2,4,6 Šumperk (v současné době opravna obuvi) 

schvaluje 
v případě přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr prodeje nebytového 
prostoru č. 2082/44 o výměře  99,8 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
308/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084  na stavební 
parcele č. 4309 v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
308/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 o výměře 
685 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2,4,6 Šumperk, vyzvat žadatele, 
kteří podají nejpozději k datu 10. 8. 2007 žádost na odprodej výše uvedeného 
nebytového prostoru, aby se zúčastnili tzv. „uzavřené dražby“, kde bude 
rozhodovat nejvyšší nabídka kupní ceny nebytového prostoru a podílu na 
společných částech domu k celku, přičemž vyvolávací kupní cena činí 
10.000 Kč/m2, tj. 998.000 Kč k celku, se závazkem dodržení následujících 
podmínek: 
- každý účastník „uzavřené dražby“ složí kauci ve výši 10.000 Kč, která se 

prvnímu z pořadí započítává do kupní ceny, ostatním účastníkům bude 
vrácena 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě předmětného nebytového 
prostoru či nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu zaplacená kauce 
kupujícímu vrácena nebude 
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- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí 

105 Kč/m2, tj. 2.215 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- v případě neuhrazení kupní ceny ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní 

smlouvy zaniká, na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí dle výsledku 
„uzavřené dražby“  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy v souladu 
s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
Rada města současně jmenuje členy komise v pořadí: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. 
Hana Répalová, zástupce ze společnosti ŠMR, a.s. a vedoucí majetkového a 
organizačního oddělení Ing. Martina Švestková jako zapisovatel. 
Den a místo tzv. „uzavřené dražby“ si komise určí sama a písemně toto sdělí 
žadatelům. 
 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1050/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2007 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SOC dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1051/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka roku 2007: 
 
příjmy ve výši           6 999 tis. Kč 
výdaje ve výši          5 496 tis. Kč 
 
příjmy celkem    640 261 tis. Kč 
výdaje celkem     596 864 tis. Kč 
 

Termín:  31.8.2007  
Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1052/07 Žádost ZŠ, 8. května 63, Šumperk k použití investičního fondu 

schvaluje  
Základní škole, 8. května 63, Šumperk v souladu s ustanovením § 31 odst. 2)  
písmeno d)  zák. č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu na financování 
technického zhodnocení majetku ve vlastnictví zřizovatele do výše 11 tis. Kč na 
pořízení žaluzií do učeben školy. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

1053/07 Žádost ZŠ, Šumavská 21, Šumperk k použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole, 8. května 63 Šumperk v souladu s ustanovením § 31 odst. 2)  
písmeno d)   zák.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu na financování opravy a 
údržby majetku ve vlastnictví zřizovatele do výše 250 tis. Kč na pořízení - výměnu 
vstupních dveří školy. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

1054/07 Veřejná finanční podpora města 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města: 
 
Příjemce:  Řecká obec, 8.května, Šumperk,  
Zastoupený:  předsedou Theodorem Amanatidisem 
Účel použití:  neprovozní náklady řecké školy 
Částka dotace: 12 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování: do  31.1.2008 
 
 
Příjemce:  Klub vojenských důchodců při Krajském vojenském velitelství Olomouc 
se sídlem v  Šumperku 
Zastoupený:  předsedou Rady KVD plukovníkem v.v. Bořivojem Lešenarem 
Účel použití: vydání publikace „Památníky obětem první a druhé světové války na 
Šumpersku,  Zábřežsku a Mohelnicku“ 
Částka dotace:   20 tis. Kč  
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtování: do  31.1.2008 
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Příjemce: T.J. Sokol Šumperk, zast.  Františkem Portéšem, starostou  
Účel použití:  tenisový turnaj - 20. ročník PRO KENNEX CUP 
Částka dotace:   20 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12. 2007 
Vyúčtování: do  31.1.2008 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1055/07 Uplatnění sankce vůči společnosti SAN-JV, s.r.o. 

schvaluje 
uplatnit dle smlouvy o dílo č. 13/2006 uzavřené dne 30.10.2006 mezi Městem 
Šumperkem jako objednatelem a společností SAN-JV, s.r.o., jako zhotovitelem, 
jejímž předmětem je „Rekonstrukce radnice v Šumperku-1.etapa,“ ve znění 
pozdějších dodatků, smluvní pokutu za nesplnění termínu předání díla 
„Rekonstrukce radnice v Šumperku-1.etapa“ zhotovitelem, společností SAN-
JV, s.r.o., a to ve výši 1 % z celkové sjednané ceny bez DPH a 500 Kč za každý, 
i započatý den prodlení, tj. 144.697,--Kč.  
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1056/07 Kostel Zvěstování Panny Marie – restaurování hlavního oltáře 

ruší 
usnesení RM č. 3212/05 ze dne 24.2.2005 - uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 16.4.2004 na dodatečné restaurátorské práce na hlavním oltáři 
v bývalém klášterním kostele Zvěstování P.M. v Šumperku ve výši 300.000,--Kč 
mezi městem Šumperk (objednavatelem) a restaurátory Blankou Valchářovou a 
Pavlou Vosátkovou (zhotovitelkami). 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1057/07 Kostel Zvěstování Panny Marie – restaurování hlavního oltáře 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2004 na dodatečné 
restaurátorské práce na hlavním oltáři v bývalém klášterním kostele Zvěstování 
P.M. v Šumperku ve výši 33.010,--Kč mezi Městem Šumperk (objednavatelem) a 
restaurátory Blankou Valchářovou, bytem Gagarinova 12, 746 01 Opava, IČ: 
62329928 a Pavlou Vosátkovou, bytem ul. 28. října 613, 511 01 Turnov, DIČ:  
260-6955303432 (zhotovitelkami). 
Rada města dále schvaluje doplacení částky 66.990,--Kč restaurátorům  Blance 
Valchářové a Pavle Vosátkové ze Smlouvy o dílo ze dne 16.4.2004, ve znění 
Smluvního dodatku č. 1 ze dne 21.4.2004 a Smluvního dodatku č. 2 ze dne 
21.4.2004. 
       Termín: 15.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Bittnerová 
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1058/07 Kostel Zvěstování Panny Marie – restaurování hlavního oltáře 

schvaluje  
uzavření Smluv o dílo na dodatečné rekonstrukční práce na hlavním oltáři 
v bývalém klášterním kostele Zvěstování P. M. v Šumperku  v celkové výši 
316.000,--Kč mezi Městem Šumperk (objednavatelem) a Antonínem Bančíkem, 
Březová 119, 747 44 Březová, IČ 18061745 (na celkovou částku  58.000,--Kč, 
z toho již před uzavřením smlouvy o dílo byla proplacena záloha 43.000,--Kč a 
zbývá zaplatit 15.000,--Kč), Janem Cechlem, Mládežnická 5, 106 00 Praha 10, IČ 
44335547 (na celkovou částku 137.000,--Kč, z toho již před uzavřením smlouvy o 
dílo  byla proplacena záloha ve výši 137.000,--Kč)  a Miroslavem Vojáčkem, 
Mladoboleslavská 267, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ 44287071 (na celkovou částku  
121.000,--Kč) (zhotoviteli).  
       Termín: 15.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Bittnerová 
 

1059/07 Kostel Zvěstování Panny Marie – restaurování hlavního oltáře 

ukládá 
odboru FaP zařadit částku 236.000,--Kč do rozpočtového opatření roku 2007. 
 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1060/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení RM: 
3620/05, 4747/06, 4895/06,  4896/06, 5074/06, 5130/06, 109/06, 191/06, 210/06, 
272/07, 273/07, 274/07, 279/07, 280/07, 299/07, 314/07, 316/07, 317/07, 360/07, 
362/07, 363/07, 415/07, 416/07, 417/07, 436/07, 440/07, 465/07, 469/07, 483/07, 
485/07, 515/07, 519/07, 520/07, 527/07, 528/07, 532/07, 533/07, 536/07, 537/07, 
540/07, 543/07, 555/07, 562/07, 624/07, 629/07, 631/07, 662/07, 663/07, 670/07, 
671/07, 673/07, 674/07, 675/07, 684/07, 686/07, 688/07, 700/07, 705/07, 706/07, 
725/07, 733/07, 741/07, 743/07, 745/07, 748/07, 749/07, 757/07, 758/07, 770/07, 
771/07, 776/07, 777/07, 778/07, 779/07, 780/07, 784/07, 785/07, 786/07, 787/07, 
793/07, 796/07, 797/07, 798/07, 799/07, 800/07, 802/07, 803/07, 805/07, 806/07, 
807/07, 808/07, 809/07, 810/07, 811/07, 816/07, 817/07, 818/07, 819/07, 821/07, 
822/07, 823/07, 824/07, 825/07, 828/07, 829/07, 830/07, 832/07, 833/07, 834/07, 
835/07, 836/07, 837/07, 838/07, 839/07, 840/07, 841/07, 842/07, 843/07, 844/07, 
847/07, 848/07, 849/07, 850/07, 851/07, 852/07, 853/07, 854/07, 855/07, 856/07, 
857/07, 858/07, 859/07, 860/07, 862/07, 863/07, 865/07, 866/07, 868/07, 869/07, 
874/07, 876/07, 877/07, 878/07, 880/07, 881/07, 884/07, 888/07, 889/07, 891/07, 
892/07, 893/07, 894/07, 895/07, 896/07, 898/07, 899/07, 900/07, 903/07, 904/07, 
905/07, 908/07, 909/07, 913/07, 914/07, 915/07, 917/07, 918/07, 919/07, 920/07, 
921/07, 924/07, 925/07, 926/07, 933/07, 934/07, 936/07, 937/07, 938/07, 939/07, 
941/07, 942/07, 943/07, 944/07, 945/07, 946/07, 947/07, 948/07, 950/07, 953/07, 
955/07, 961/07, 962/07, 963/07, 964/07, 965/07, 966/07, 972/07, 976/07, 978/07, 
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979/07, 980/07, 982/07, 983/07, 984/07, 985/07,  987/07, 988/07, 989/07, 991/07, 
992/07, 1002/07, 1003/07, 1004/07, 1005/07, 1006/07, 1009/07, 1010/07, 
1011/07, 1012/07, 1013/07, 1015/07, 1016/07, 1017/07, 1018/07, 1019/07, 
1020/07, 1029/07, 1031/07, 1033/07, 781/07, 801/07, 846/07, 886/07, 930/07. 
 

1061/07 Kontrola plnění usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5989/02 do 31.12.2007, Z: Mgr. Brož 
1341/03 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1959/04 do 31.12.2008, Z: Ing. Répalová 
3898/05 do 31.12.2007, Z: Mgr. Brož 
3899/05 do 31.12.2007, Z: Mgr. Brož 
4549/06 do 31.10.2007, Z: Ing. Bittnerová 
4903/06 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
538/07 do 30.9.2007, Z: Ing. Répalová 
563/07 do 30.9.2007, Z: Ing. Šperlich 
570/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
571/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
603/07 do 31.1.2008, Z: Ing. Peluhová 
664/07 do 30.9.2007, Z: Ing. Répalová 
712/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Šperlich 
719/07 do 15.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
720/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
742/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Bittnerová 
769/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
813/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Šperlich 
882/07 do 31.8.2007, Z: PaedDr. Kolaříková 
890/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
906/07 do 15.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
907/07 do 15.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
910/07 do 15.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
922/07 do 30.8.2007, Z: Mgr. Brož 
929/07 do 31.12.2007, Z: pí Holubářová  
949/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Répalová 
957/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Répalová 
993/07 do 5.9.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1026/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1032/07 do 30.8.2007, Z: Ing. Bittnerová 
  

1062/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1489/03 

ruší 
usnesení RM č. 1489/03, kterým byly schváleny zásady postupu při další přípravě 
p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice k bytové výstavbě.   
 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1063/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4581/06 

ruší 
usnesení RM č. 4581/06 k dodatku k NS MP 79/2001/Pro/Vr. 
 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1064/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 130/06 

ruší 
usnesení RM č. 130/06 ke zřízení věcného břemene vjezdu a přístupu přes p.p.č. 
1662/2 v k.ú. Šumperk. 
 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
  
 

1065/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 801/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 801/07 k finančnímu příspěvku z rozpočtu města 
společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., kde v poslední odrážce je chybně 
uvedeno „400 tis. Kč za postup do čtvrtfinále“, když správně má být uvedeno  
„500 tis. Kč za postup do čtvrtfinále“. 
 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel  
 
 

1066/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 846/07 

schvaluje 
opravu nadpisu usnesení RM č. 846/07 k pronájmu části p.p.č. 1336 v k.ú. Horní 
Temenice, kde je v nadpise uvedeno slovo „pronájmu“, správně má být 
„záměru“ .     
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1067/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 885/07 

ruší 
usnesení RM č.  885/07 k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
„UAP-programové vybavení“. 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1068/07 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2007 

bere na vědomí 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2007 v souladu s opatřením         
č. 6/2006 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ . 
 
 

1069/07 MJP - zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka 

schvaluje 
zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka (v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů) pro období 1.1.2008 
do 31.12.2008 v maximální výši dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 
151/2007 Sb. ze dne 25.6.2007 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

1070/07 MJP – ukončení a vyklizení nebytového prostoru Temenická 97, Šumperk 

bere na vědomí 
vyklizení nebytového prostoru – herna – bar na ulici Temenické 2785/97, 
Šumperk. 
 

1071/07 MJP – zveřejnění nájmu NP Temenická 97, Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor na ul. Temenické 2785/97, 
Šumperk, v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: herna – bar 
- nájemné: 500,--Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy 
 

       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1072/07 MJP – ukončení nájmu nebytového prostoru Čajkovského 2085/8, Šumperk, 
dohodou 

schvaluje 
ukončení nájmu nebytového prostoru – cukrárna – v domě Čajkovského 2085/8, 
Šumperk, a to dohodou ke dni 30.9.2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1073/07 MJP – pronájem části p.p.č. 3070 a p.p.č. 367 v k.ú. Šumperk – zařízení 
staveniště 

schvaluje 
pronájem části 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. 
Nájemce: FORTEX-AGS, a.s., Jílová  1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 00150584 
Nájemné: dle usnesení RM č. 1807/04 z 11.3.2004 ve výši 0,70 Kč/m2/den. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1074/07 MJP – pronájem části p.p.č. 125/2 v k.ú. Šumperk – reklamní zařízení 

schvaluje 
pronájem části 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. 
Nájemce: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Nájemné: dle usnesení RM č. 365/07 ze dne 8.2.2007, část B 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1075/07 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2006 

jako valná hromada PMŠ, a.s., schvaluje 
1. v souladu s § 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku, v platném znění, a 

v souladu se zněním stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní závěrku 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 
65138163, za rok 2006: 

 
Výsledek  hospodaření za účetní období:   - 1,902.000,--Kč 
 
v rozsahu:  
- zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy 

a zprávy o vztazích za rok 2006 
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- rozvaha v plném rozsahu a výkazu zisků a ztráty v druhovém členění, 

včetně přílohy k účetní závěrce 
- zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
- výroční zpráva za rok 2006, včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2006 

 
2. ponechání ztráty společnosti za rok 2006 na účtu ztrát z let minulých, která 

bude vyrovnána předpokládanými zisky společnosti v letech budoucích. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1076/07 Závěrečný účet za rok 2006 

schvaluje 
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2006: 
- závěrečný účet  + 1,350.000,--Kč 
- závěrečnou bilanci +    342.698,87 Kč 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1077/07 Závěrečný účet za rok 2006 

ukládá 
PMŠ, a.s. , odvést na účet města částku 1,350.000,--Kč. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich   
 

1078/07 Závěrečný účet za rok 2006 

ukládá 
odboru FaP vypořádat závazky města vůči PMŠ, a.s., ve výši celkem 
1,007.301,13  Kč dle závěrečného účtu za rok 2006.   
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1079/07 Pronájem sloupů VO 

schvaluje 
pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území města Šumperka do 3,0 m 
pro osazení zařízení pro opakovanou, krátkodobou reklamu s uchazečem, jehož 
nabídka byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
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Nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena: 
Brouk centrum, s.r.o., Blanická 2787/10, 787 01 Šumperk 
- nájemné 119.000,--Kč/rok celkem za umístění 100 ks nosičů pro opakovanou 

reklamu 
- nainstaluje na své náklady 100 ks nosičů 
- za každý další osazený nosič nájemné 1.190,--Kč/rok nad limit 100 ks 
- splatnost: 50.000,--Kč při podpisu smlouvy, ostatní měsíčně 
- doba nájmu určitá od 1.9.2007 do 31.8.2011 
- ostatní dle zásad výběru a podané nabídky 
 

       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

1080/07 Pronájem sloupů VO 

schvaluje 
pronájem části sloupů veřejného osvětlení na území města Šumperka nad 3,0 m 
pro osazení zařízení pro navádění komerčních cílů  s uchazečem, jehož nabídka 
byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
Nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena: 
Trifox, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk 
- nájemné celkem 350.000,--Kč/rok a celek 
- splatnost: jednorázově předem do 31.1. běžného roku 
- doba nájmu určitá od 1.9.2007 do 31.8.2011 
- ostatní dle zásad výběru a podané nabídky 
 

       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

1081/07 Tyršův stadion – kuželna – nadstavba a stavební úpravy 

doporučuje ZM 
schválit zapracování do rozpočtu města na rok 2008 poskytnutí spoluúčasti města 
na financování záměru Kuželkářského klubu Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, 
IČ: 68318375, zastoupené Ing. Janem Semrádem, předsedou KK Šumperk, jako 
podíl vlastních prostředků na financování akce „Kuželna-nadstavba a stavební 
úpravy“, dle zásad MŠMT pro rok 2008 program  233510 ve výši 24 % z celkových 
nákladů, tj.  981.000,--Kč. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1082/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
a) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- J. U. na byt č. 8 v Šumperku na ulici Balbínově 17 o velikosti 1+1 obytných 

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

                                         
b)  na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- I. D.  na byt č. 12 v Šumperku na ulici Banskobystrické 44 o velikosti 1+1 

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

  
c) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- M. H.  na byt č. 14 v Šumperku na ulici Lidické 77 o velikosti kk+1 obytných 

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

                                         
d)   na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- M. S. a H. S.  na byt č. 36 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    
 

e) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- M. S.  na byt č. 13 v Šumperku na ulici Zahradní 35 o velikosti 1+2 obytných 

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

f) na základě vyhodnocení žádostí dle  Opatření č. 5/2007 
- M. Z. a Z. Z.  na byt č. 1 v Šumperku na nám. Míru 26 o velikosti 1+1 

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

 
Termín: 31.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1083/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. 
Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1200/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady   
- kupní cena 150,--Kč/m2 
- kupující vyklidí na své náklady pozemek od stávajícího odpadu 
- 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 

- kupující uhradí geometrický plán na oddělení pozemku  
 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1084/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1567/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1567/1 o výměře 190 m2 v k.ú. 
Šumperk, včetně panelů sloužících ke zpevnění pozemku za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření skladové haly a skladovacích prostor   
- kupní cena 450,--Kč/m2, včetně panelů  
- 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 

- kupující uhradí geometrický plán na oddělení pozemku  
 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1085/07 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 2999 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 2999 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- účel pronájmu: plocha pro uskladnění materiálu 
- sazba nájemného: dohodou 1.000,--Kč/k celku/rok   
- nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši  

500,--Kč  
 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1086/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
v hodnotě 500,--Kč kolku 

 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1087/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č.465/5 o výměře 395 m2 a 
st.p.č. 1710/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 465/5 o výměře 395 m2 a 
st.p.č. 1710/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada a vstupy k domu Balbínova 1 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 

na kupní cenu ve výši 5.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč 

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

 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1088/07 MJP – zveřejnění pronájmu části st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a části 
p.p.č. 1531/6 o výměře cca 2 m2 v k.ú.Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a 
část p.p.č. 1531/6 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel pronájmu: zahrada s možností vybudování oplocení a nové vjezdové 

brány 
- sazba nájemného: 2,--Kč/m2 /rok 
- nájemce vybudováním nového oplocení a brány nezamezí vstup a vjezd 

k domům na st.p.č. 1116 a 1117/1 v k.ú. Šumperk 
- nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši  

100,--Kč 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1089/07 MJP – schválení výpovědi z nájemní smlouvy MP 27/92/Pro, p.p.č. 556/36 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
podání výpovědi z nájemní smlouvy označené jako MP 27/92/Pro ze dne 
18.5.1992, nájemce M. O. , bytem Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena čl. III. 
nájemní smlouvy MP 27/92, je  šestiměsíční a počíná běžet prvým dnem 
následujícího měsíce po doručení.   
Důvodem podání výpovědi je prodej p.p.č. 556/40 v k.ú. Šumperk, kde část 
pozemku je užívána na základě nájemní smlouvy. Nesoulad očíslování mezi 
pronajatým pozemek, tj. p.p.č. 556/36 v k.ú. Šumperk a skutečnou částí užívaného 
pozemku tj. p.p.č. 556/40 v k.ú. Šumperk, je dáno novým označením pozemku dle 
evidence v katastru nemovitostí. 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1090/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje p.p.č.1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú. 
Šumperk (zahrada u domu Lidická 53) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2      
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 

na kupní cenu ve výši 60.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 800,--Kč,  nejdéle do 31.12.2010 

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

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1091/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 2684 o výměře cca 463 m2 a p.p.č. 2683 
o výměře 126 m2 v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 2684 o výměře cca 463 m2 a p.p.č. 
2683 o výměře 126 m2 v k.ú. Nový Malín za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření  restaurace na p.p.č. 2682 v k.ú. Nový Malín a zázemí   

k restauraci 
- kupní cena: dle znaleckého posudku  
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení p.p.č. 2684 v k.ú. Šumperk  
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
v hodnotě 500,--Kč kolku 

Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1092/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 462/3 o výměře cca 23 m2 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 462/3 o výměře cca 23 m2                  
v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč  a správní poplatek  za  vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
v hodnotě  500,--Kč kolku 

- kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na rozdělení 
p.p.č. 462/3 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1093/07 MJP – zveřejnění vydání příslibu prodeje části  p.p.č. 462/3 o výměře cca  
264 m2 a st.p.č. 893/2 o výměře 70 m2  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  části p.p.č. 462/3 o výměře 264 m2 
a st.p.č. 893/2 o výměře 70 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- budoucí kupující  při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí zálohu 

na kupní cenu ve výši každý 10.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena 
v měsíčních splátkách ve výši min. 500,--Kč až do úplného zaplacení, 
nejpozději k datu 31.12.2010 

- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní ve výši 100,--Kč 
- budoucí kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu, 

kterým dojde k  rozdělení p.p.č. 462/3 v k.ú. Šumperk, kdy nově označené 
parcely si budoucí kupující  odkoupí do svého vlastnictví 

 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1094/07 MJP – prodej st.p.č. 4905 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.6.2007 do 20.6.2007 dle usnesení rady města číslo 828/07 ze dne 
31.5.2007, schválit prodej st.p.č. 4905 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
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- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupující: P. U.,  bytem Šumperk  
- kupní cena: 500,--Kč/m2   
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

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

Termín: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1095/07 MJP – prodej části p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2  v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.6.2007 do 20.6.2007 dle usnesení rady města číslo 838/07 ze dne 
31.5.2007, schválit prodej části p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem  
- kupující: SUPPORT DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kyje, 

Chlumecká 1539/7, IČ: 25665545 
- kupní cena 180,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 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 
- 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 opakovaně  vždy k 31.12. každého roku 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--
Kč a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 
práva do KN 

Termín: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1096/07 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 117 v k.ú. Šumperk (zázemí k domu 
Puškinova 8, Šumperk) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.6.2007 do 20.6.2007 dle usnesení rady města číslo 832/07 ze dne 
31.5.2007, schválit vydání příslibu prodeje p.p.č. 117 o výměře 129 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada a vstup do domu Puškinova 8, Šumperk 
- kupující: S. A. , podíl ve výši 1/5, L. D. , J. D. , podíl ve výši 1/5, J M. , podíl ve 

výši 1/5, M. H. , podíl ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk a P. a J.  Z. , oba 
bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 

- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 

20% kupní ceny  a dále budou kupní cenu splácet v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši min. 500,--Kč až do úplného zaplacení, nejpozději do 
30.6.2008 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní  

Termín: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1097/07 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 107/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, dle nového geometrického plánu č. 691-19/2007 díl „a“ p.p.č. 
107/1 v k.ú.  

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.4.2007 do 9.5.2007 dle usnesení rady města číslo 661/07 ze dne 
19.4.2007, schválit vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 941 m2 v k.ú. 
Horní Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: J. Ch.,  bytem Praha 9  
- kupní cena 650,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 70% budoucí 

kupní ceny 
- budoucímu kupujícímu bude převedeno vlastnické práva k p.p.č. 107/1 v k.ú. 

Horní Temenice po dostavbě 1m hrubé stavby nad terénem 
- z důvodu nově zaměřených hranic pozemku p.č. 107/1 v souvislosti 

s oplocením p.p.č 107/5 v k.ú. Horní Temenice, bude po odkoupení části p.p.č. 
107/5 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města 
Šumperka, sjednán dodatek ke smlouvě budoucí kupní, kterým bude rozšířen 
předmět příslibu prodeje  

- inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- stavební povolení na výstavbu rodinného domu bude předloženo do 30.6.2008  

s možností budoucího kupujícího od smlouvy odstoupit pro nesplnění této 
podmínky 

- rodinný dům bude postaven do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní 
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- budoucí kupující jsou povinni respektovat právo uložení stávajících p řípojek 
k domu na st.p.č. 273 v k.ú. Horní Temenice 

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

- pokud nebude k datu 31.10.2007 podepsána smlouva o smlouvě budoucí 
kupní a uhrazena záloha na kupní cenu za část p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní 
Temenice, bude smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena s druhým 
v pořadí , který podal nabídku k odkoupení p.p.č. 107/1 v k..ú. Horní Temenice 
L. Ž.,  bytem Šumperk, za podmínek, které schválí zastupitelstvo města 

-  
Termín: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1098/07 MJP – vydání příslibu prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 v k.ú. Šumperk   

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24.4.2007 do 9.5.2007dle usnesení rady města číslo 655/07 ze dne 
19.4.2007, schválit vydání příslibu prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: dvůr k domu Revoluční 57 
- kupující: G. Š.  Šumperk, podíl ve výši ¼,  B. E.,  Šumperk a   P. E.  

Thessaloniky, podíl ve výši ¼, O. H. , Šumperk a  N. H.,  Vikýřovice, podíl ve 
výši ¼, J. P.,  Šumperk, podíl ve výši ¼  

- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- jednotliví budoucí kupující  uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní zálohu na kupní cenu ve výši  3.000,--Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši min. 500,--Kč nejdéle do 
31.12.2009 

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

Termín: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1099/07 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 o výměře 645 m2 v k.ú. 
Šumperk (zahrada u domu Čsl. armády 60) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.6.2007 do 20.6.2007 dle usnesení rady města číslo 836/07 ze dne 
31.5.2007, schválit vydání příslibu 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: 
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- účel příslibu prodeje: zahrada a vstup do domu Čsl. armády 60, Šumperk 
- budoucí kupující: 

J. P. , bytem Šumperk,  podíl ve výši 1/12 
J. P.,  bytem Rohle, podíl ve výši  1/12 
P. K.,  bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
R. H.,  bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
H. H., bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
L. N., bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
P. G. , bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
M. a J. P.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši  1/12 
J. a Z. D.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši  1/12 
F. a S. M.,  bytem, Šumperk, podíl ve výši  1/12 
Š. V.,  bytem Šumperk, a L. V.,  bytem Šumperk, podíl ve výši  1/12 
L. R.,  bytem Šumperk a M. S.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši  1/12 

- 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 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100% kupní ceny 
- budoucí kupující na své náklady provedou opravu oplocení po hranici pozemků 

při ul. Krameriově a Čsl. armády v termínu do 30.5.2008 (budou vyměněny 
dřevěné plotové výplně, opraveny sloupky a zídka) 

- 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 ve  výši 
45.000,--Kč (součástí poskytnuté slevy je úhrada za vyhotovení geometrického 
plánu). Uznání slevy bude sjednáno dodatkem ke smlouvě o smlouvě    
budoucí kupní 

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

 
Termín: 30.8.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1100/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes pozemek p.č. 142/1 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Terezínská) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemní kabelové přípojky NN přes pozemek p.č. 142/1 v k.ú. Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,- Kč dle platného „Postupu …příloha č. 9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradí  za  věcné břemeno  jednorázovou 

finanční částku ve výši  261,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005, a to na základě GP č. 5112-537/2006 a bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni před 
podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5112-537/2006, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1101/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes pozemek p.č. 25/3, p.p.č. 25/6, p.p.č. 
1960/2 a p.p.č. 2211 vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemní vedení NN přes pozemek p.č. 25/3, p.p.č. 25/6, p.p.č. 1960/2 a p.p.č. 
2211 vše v k.ú. Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil zálohou částku ve výši 4.500,--Kč při 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
VBb/38/06/Foj, skutečná částka za věcné břemeno činí dle GP č. 5247-
524/2007 částku ve výši  34.050,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM 
č. 1134/05 ze dne 27.1.2005,  rozdíl  částky zálohové a skutečné  činí 29.550,--
Kč. Tato částka bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o věcném 
břemeni před podáním smlouvy na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5247-524/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1102/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1142/1, p.p.č. 1168/2, p.p.č. 2047/6, p.p.č. 2047/8, p.p.č. 2047/9 a p.p.č. 2092 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy zemního vedení plynovodu přes p.p.č. 1142/1, p.p.č. 
1168/2, p.p.č. 2047/6, p.p.č. 2047/8, p.p.č. 2047/9 a p.p.č. 2092 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, PSČ 702 
72, IČ: 277 68 961 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vyhotoví strana 

oprávněná z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí zálohu ve výši 48.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1103/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
701/26 v k.ú. Horní Temenice a přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 871 
v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodního řadu přes p.p.č. 701/26 v k.ú. Horní 
Temenice a přes pozemek ve  ZJE původ PK p.č. 871 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: 
J. S.,  bytem  Šumperk 
A. S., bytem Šumperk 
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Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni 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 15 dnů ode dne podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

 
Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1104/07 MJP – smlouva o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1053/1 v k.ú. Šumperk (or. areál Bělidla) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy  plynového vedení  přes 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: 
A. B.,  Šumperk 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni 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  3 200,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1105/07 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
262/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající         
v právu uložení a správy   plynové přípojky  přes p.p.č.  262/1   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: 
N. S. L., bytem Chomutov 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni 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  2.000,--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 splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1106/07 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/32/06/Foj 

schvaluje 
uzavření  dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/32/06/Foj uzavřené na základě usnesení RM č. 5146/06 ze dne 
21.9.2006 mezi městem Šumperk, zastoupeným Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 jako budoucím povinným z věcného 
břemene a  manželi M. a M. P.,  bytem Šumperk,  PSČ 787 01, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene z důvodu bezpředmětnosti. 
- budoucí oprávněný z věcného břemene  uhradil zálohovou finanční částku  za 

uložení věcného břemene ve výši  13.000,--Kč.  Tuto částku uhradí povinný 
z věcného břemene  straně oprávněné z věcného břemene do 15ti dnů ode 
podpisu dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/32/06/Foj na účet číslo: 19 04 89 83 99/0800.  
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- vlastní smlouva o věcném břemeni bude uzavřena do 30ti dnů ode nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí na rodinný dům na p.p.č. 206/4 v k.ú. 
Dolní Temenice  na základě písemné žádosti  vlastníka této nemovitosti. 

 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1107/07 MJP – soudní spor žalobce Š. Š.  x žalované Město Šumperk  o částku 
200.000,--Kč, sp. zn. 17C 40/2005 

schvaluje    
nepodat v zákonné lhůtě odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze 
dne 18.6.2007, č.j. 17C 40/2005 - 111, kterým byla městu Šumperk, jako 
žalovanému, uložena povinnost zaplatit žalobci Š. Š.  částku 21.246,--Kč, tento 
rozsudek akceptovat.  
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1108/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 2255/1 a p.p.č. 2224/3 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
- splaškové kanalizační přípojky  přes pozemek p.č. 2255/1   a p.p.č. 2224/3 

v k.ú. Šumperk   
- vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 2224/3 v k.ú. Šumperk 
- umístění anglických dvorků v p.p.č. 2255/1  a p.p.č. 2224/3 v k.ú. Šumperk 

mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
OSAPO v.o.s., zastoupené Ing. Miroslavem Bezelim, se sídlem Komenského 11, 
Postřelmov, IČ: 47 98 75 45 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč  dle  platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil  za  věcné břemeno  za uložení 

inženýrských sítí  zálohovou částku ve výši  6.930,--Kč při podpisu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/03/05/Foj, dle skutečného 
zaměření činí částka za věcné břemeno  uložení inž. sítí  2.550,--Kč. Rozdíl – 
přeplatek mezi zálohovou a skutečnou částkou činí  4.380,--Kč. Finanční 
částka  bude vrácena na účet strany oprávněné z věcného břemene do 15ti 
dnů ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni  

- oprávněný z věcného břemene uhradil jednorázovou částku za umístění 
anglických dvorků v částce 10.000,--Kč při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/03/06/Če 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 

v pěti vyhotoveních  geometrický plán na zaměření inženýrských sítí a 
geometrický plán na zaměření anglických dvorků, které budou nedílnou 
součástí smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1109/07 MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí KS, jejímž předmětem je 
byt č. 16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/16 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 30.9.2007 s nájemci manžely J. a I. N. , oba bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2007, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/16 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
M. H., bytem Rapotín. 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1110/07 MJP – změna účastníka NS a smlouvy o budoucí KS, jejímž předmětem je 
byt č. 16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, uzavřené 
s manžely J. a I. N., oba bytem Šumperk,  a to ke dni 30.9.2007. Manželé J. a I. N.  
v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují 
navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené 
zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s paní M. H.,  bytem Rapotín. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v 
Šumperku  s paní M. H.,  bytem Rapotín,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.10.2007.   
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1111/07 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca     
23762 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 
762 m2 v k.ú. Šumperk za účelem  výstavby v souladu s územním plánem 
v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Na Vodárně  
Podmínky  prodeje:  
- kupní cena 250,--Kč/m2, tj. celkem 5,940.500,--Kč 
- kupující uhradí 30% kupní cenu do 60ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
zbývající část kupní ceny ve výši 4,158.350,--Kč bude uhrazena do dvou let 
ode uzavření kupní smlouvy k převáděnému pozemku p.č. 1845/25 v k.ú. 
Šumperk, v případě neuhrazení celé kupní ceny do tohoto termínu, je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč, a to 
jednorázově do 30-ti dnů ode dne oznámení o nesplnění shora uvedené 
podmínky 

- kupující na vlastní náklady zajistí pro danou lokalitu vybudování inženýrských 
sítí, včetně dopravního napojení na stávající stav v dané lokalitě 

- Město Šumperk se zavazuje, že po vybudování inženýrských sítí a po 
kolaudačním souhlasu komunikace v dané lokalitě převezme darem od 
investora komunikaci do svého majetku a správy   

- pokud nebude k datu 31.12.2010 pozemek p.p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk 
připraven k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudování 
inženýrských sítí a dopravní napojení pro danou výstavbu, sjednává si 
prodávající smluvní pokutu ve výši 300.000,--Kč, a to i opakovaně vždy 
k 31.12.  každého roku 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení smlouvy 
v souladu s „Postupem…“ a správní poplatek ve výši 500,--Kč za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 15.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1112/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1992/10 o výměře 
54 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu U sanatoria 18, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, volná zelená plocha u domu. 
 
       Termín: 20.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1113/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 2000/1 o výměře 
40 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Denisova 12, Šumperk). 
Účel pronájmu –  zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou terasy. 
 
       Termín: 20.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

     

1114/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/10 o výměře 
50 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Denisova 6, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
       Termín: 20.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

       

1115/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 553/15 o výměře 
54 m2 a část pozemku parcela č. 553/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Šumperk (or. 
zahrada u domu Bří. Čapků 6, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské účely. 
       Termín: 20.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1116/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
556/20 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy kanalizační přípojky vedené přes p.p.č. 556/20 v k.ú. 
Šumperk 
mezi  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru1, 787 93 Šumperk, IČ:00303461 a  
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budoucím oprávněným z věcného břemene: 
pan P. A.,  bytem 787 01 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 …, přílohy č. 9“  

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
kanalizační přípojky zálohu ve výši 120,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a bude uhrazeno do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

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

       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1117/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1405/1, p.p.č. 1422/1 a další v k.ú. Šumperk a přes p.p.č. 620/2, p.p.č. 620/6 a 
další v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy  zemního vedení optického kabelu  přes p.p.č.: 
1405/1, 1422/1, 1455/1, 2315, 1442/1, 2133/1, 1463/4, 481/1, 498/5, 4698/18, 
498/31, 513/1, 276/9, 269/1, 2039/2, 2163, 2039/1 v k.ú.  Šumperk a p řes p.p.č.: 
620/2, 620/6, 564/7, 564/6, 564/11, 564/1, 925, 126/1, 108/2, 108/32, 709/17, 
108/20, 108/22, 108/8, 108/15, 108/11, 108/23, 108/6, 108/1, 108/9, 108/10, 
108/24, 108/16  a st. p.č. 248/2 vše 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: 
AQUA, a.s., se sídlem Závěrka 412, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 494 47 360, 
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Jiřím Puršem 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni 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  260.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 30ti 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 dne ukončení stavby  požádá stranu povinnou 

z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 
- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Podmínky PMŠ, a.s.:  
- upřesnění navrhovaných tras kabelů v zájmovém území 
- maximální využití vedení kabelů v prostorách jednotlivých objektů 
- optimalizovat trasy vedení mezi jednotlivými objekty pro zachování celistvosti 

ploch 
- kabelové rozvody v liniových stavbách vést v max. míře v suterénních 

prostorách 
- trasy ve volných zelených plochách vést maximálně ve vzdálenosti do 3 m od 

objektů, ve vzrostlé zeleni ve vzdálenosti min. 4 m od jednotlivých stromů 
- v sídlišti Prievidzská požadujeme zajištění koordinace s MěÚ Šumperk odbor 

RÚI z hlediska revitalizace sídliště a plánované dostavby lokality Prievidzská 
- předložení seznamu dotčené zeleně včetně případné náhradní výsadby a POV 

k odsouhlasení min. 60 dnů před zahájení prací 
- při křížení trasy s komunikací maximálně využít možnosti protlaků 
- stávající komunikace a chodníky budou v případě překopů po položení kabelu 

opraveny v rozsahu dle přílohy ke smlouvě o výpůjčce místní komunikace se 
správcem komunikací t.j. PMŠ, a.s., Slovanská 21, Šumperk 

- dořešení majetkoprávních vztahů s městem Šumperk – smlouva o věcném 
břemeni 

 
- investor je povinen před započetím stavby uzavřít se správcem 

komunikací t.j. PMŠ a.s. smlouvu o nájmu pozemků dle OZV č. 86/02 
města Šumperka  

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1118/07 MJP – oprava fasády domu Gen. Svobody 50 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 2794/04 ze dne 4. 11. 2004 týkající se mimo jiné 
financování opravy fasády domu Gen. Svobody 50. Změna tohoto usnesení 
spočívá ve změně termínu realizace fasády, namísto roku 2005 – 2006 bude 
fasáda provedena do konce roku 2008. 
    

    Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1119/07 MJP – oprava fasády domu Gen. Svobody 50 

schvaluje 
uvolnit částku ve výši 247.348,56 Kč z celkové částky ve výši 747.348,56 Kč 
deponované na zvláštním  účtu vedeného u KB, a.s., č.ú. 867469600267/0100, ze 
kterého jsou hrazeny náklady na rekonstrukci domu Gen. Svobody 50 a kde 
podpisové právo má zástupce města na opravu fasády zadní (východní) strany 
domu Gen. Svobody 50 s tím, že zbývající část výše uvedené celkové částky ve 
výši 500.000,--Kč bude poskytnuta na financování přední (západní) a boční (jižní) 
strany domu Gen. Svobody 50.  
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1120/07 MJP – modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51 v k.ú. 
Šumperk – žádost ČSTV o uzavření dodatku č. 1 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 1 dle přílohy materiálu ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení zástavního práva č. 42/233512/07, č. Obch 40/07,  uzavřené dne 
9.7.2007 mezi městem Šumperk a Českým svazem tělesné výchovy, IČ 
00469548, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17,                
k 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. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1121/07 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení změny nájemce NP občerstvení 
HANDBALL při ul. Žerotínově 55, Šumperk 

souhlasí 
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku ze dne 26.8.2006 
mezi TJ Šumperk, IČ 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55 jako 
pronajímatelem a paní P. J. , bytem Postřelmov,  jako nájemcem na občerstvení 
HANDBALL v budově Žerotínova 55, Šumperk, dohodou ke dni 30.9.2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1122/07 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení změny nájemce NP občerstvení 
HANDBALL při ul. Žerotínově 55, Šumperk 

souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Šumperk, IČ 14617790, se sídlem 
Šumperk, Žerotínova 55 jako pronajímatelem a panem M. L., bytem Postřelmov, 
jako nájemcem za těchto podmínek: 
- předmět nájmu: nebytové prostory občerstvení HANDBALL v budově bez 
č.p./č.e. občanská vybavenost na st.p.č. 1918 v kat. území Šumperk (or. budova 
víceúčelové sportovní haly na Tyršově stadionu v Šumperku), samostatný prostor 
skladu piva ve sklepě budovy, samostatné WC pro personál v prostoru kanceláří 
TJ, část pozemku p.č. 1257/51 v kat. území Šumperk o výměře 163,5 m2   
- nájemné: za nebytové prostory 120.000,--Kč ročně, za pozemek 6.000,--Kč 

ročně, tj. celkem 126.000,--Kč ročně. Spolu s nájemným bude nájemce hradit 
pronajímateli náklady na svoz a likvidaci domovního odpadu, náklady za 
spotřebovanou elektrickou energii, vodné, stočné a náklady na tepelnou energii 
(plynové vytápění).  

- doba nájmu: od 1.10.2007 do 31.12.2008 s možností prodloužení nájemní 
smlouvy dodatkem se souhlasem vlastníka nemovitostí. Možnost ukončit 
smlouvu výpovědí dle příslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu 
a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 

- účel pronájmu: provoz občerstvení v rámci podnikatelské činnosti nájemce 
v souladu s příslušnými předpisy o živnostenském podnikání 

- nájemce není oprávněn předmět nájmu podnajímat. 
Před uzavřením nájemní smlouvy předloží pan M. L. živnostenské oprávnění 
k provozování předmětné podnikatelské činnosti, jinak nebude možné nájemní 
smlouvu uzavřít. 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1123/07 Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Pavlínin dvůr – dvorní 
trakty, západní křídlo“ zhotovitelem stavby firmu Ekozis, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 
789 01 Zábřeh. 
       Termín: 30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1124/07 Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 4. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – 4. etapa“ zhotovitelem stavby firmu 
MIROS, dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště. 
 
       Termín:  30.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1125/07 Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod lesem 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 1-20/2007 s firmou MIROS, dopravní stavby, 
a.s., který bude řešit: 
- posunutí termínu dokončení stavby do 15.9.2007 – ul. Reissova a do 

30.9.2007 – ul. Pod Vyhlídkou a Pod lesem 
- provedení víceprací v rámci akce: „Rekonstrukce komunikací v ulicích 

Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod lesem v částce 1,108.000,--Kč 
- méněpráce na komunikaci Reissova v částce 1,574.440,53 Kč 
- změna platebních podmínek 
       Termín: 15.8.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

1126/07 Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod lesem 
v Šumperku 

ukládá 
odboru FaP navýšit položku „Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod 
Vyhlídkou, Pod lesem“ o částku 1,217.000,--Kč. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1127/07 Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod lesem     
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření SOD s firmou STROG  „Rekonstrukce komunikace Reissova“ v částce 
1,574.440,53 Kč. 
 
       Termín: 20.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1128/07 Územně analytické podklady – programové vybavení  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu dle opatření č. 6/2007 na dodávku 

„Územně analytických podkladů – programového vybavení“ 
 
- seznam členů hodnotící komise, která bude současně plnit funkci komise pro 

otevírání obálek s nabídkami:  



RM22 

 
40 

 
 

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Abdulla 
Azzani, Ph.D., Ladislav Bílý 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Ing. Jaroslav Matušů, Bc. Věra 
Kulichová, Ing. Luděk Felkl 
 

- minimální seznam zájemců 
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 
XANADU, a.s., Tylova 17, 370 01 České Budějovice  
GEOVAP, spol. s r.o., Merhautova 155, 613 00 Brno 
MK Consult, v.o.s., Drážďanská 46/520, 400 07 Ústí nad Labem 
 
       Termín: 20.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1129/07 Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávku a montáž „Vodní atrakce na Bratrušovském koupališti“ zrušit. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1130/07 Informace o organizaci školního roku 2007/2008 

bere na vědomí  
informaci o organizaci školního roku 2007/2008 ve školách a školském zařízení 
zřizovaných Městem Šumperk. 
 

1131/07 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22.00 
hodině 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2007 takto: 
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DUHA, Zámeček, Střední 6, Havířov 
28.9.2007 „DUHOVÝ MOST“, setkání dětí z dětských domovů a z rodin  

v Šumperku a Jeseníkách, koncert Pošli to dál na Točáku (Gen. 
Svobody) do 23:00 hod.  

 
       Termín: 10.8.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
  

1132/07 Ukončení Smlouvy o zajišťování činností v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

schvaluje 
ukončení Smlouvy Obch 108/00/JG o zajišťování činností v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu dohodou smluvních stran k 31.12.2007. 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1133/07 Zpráva o podaných stížnostech za 1. pololetí 2007 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí 2007 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 6/2006, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 

1134/07 Smlouva o poskytnutí příspěvku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti euromanažera ve 
výši 0,5 pracovního úvazku na území obce s rozšířenou působností v období od 
1.7.2007 do 31.12.2007 mezi městem Šumperk a Olomouckým krajem. 
 
       Termín: 13.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1135/07 Zřízení funkce manažera prevence kriminality 

schvaluje 
zřízení funkce manažera prevence kriminality na 0,5 úvazek na období 2008-
2011. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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1136/07 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 1.1.2008  stav 207 zaměstnanců 
(-0,5 úvazku na odboru ŽPR schváleného na dobu určitou od 1.7.2007 do 
31.12.2007,  -0,75 úvazku na oddělení bezpečností rady města,  + 0,75 na odboru 
ŠKV)  
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1137/07 Poskytování hlasových služeb pro Město Šumperk 

schvaluje 
uzavření Rámcové smlouvy na dodávku hlasových služeb pro Město Šumperk na 
základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku služeb elektronických komunikací s dodavatelem služby společností 
Telefónica 02, Czech Republik, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 
60193336, v délce trvání dvou let od podpisu smlouvy . 
 
       Termín: 31.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

1138/07 Systém včasné intervence 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise předmětné veřejné zakázky, dle 
protokolu z jednání komise ze dne 17.7.2007, dodavatele systému a pot řebného 
technického vybavení v rámci realizace „Systému včasné intervence“ AutoCont 
CZ., a.s., se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. 
 
       Termín: 9.8.2007 
       Zodpovídá:  Bc. Kouřilová 
 

1139/07 Systém včasné intervence 

schvaluje 
na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Systém včasné 
intervence“ uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy v rozsahu předložené 
nabídky uchazeče AutoCont CZ., a.s., se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47676795. 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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1140/07 Opatření č. 14/2007, pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech 
zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku 
města Šumperka 

schvaluje 
opatření  č. 14/2007, pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka, 
s účinností od 1.9.2007. 
       Termín: 1.9.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

1141/07 Opatření č. 14/2007, pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech 
zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku 
města Šumperka 

ukládá 
přehodnotit současnou evidenci všech žádostí podle opatření č. 14/2007, pravidla 
pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení a v chráněných bytech 
v majetku města Šumperka,  a vyřadit žadatele nesplňující podmínky platné od 
1.9.2007 s výjimkou těch, u kterých probíhá řízení ve věci žádosti o příspěvek na 
péči. 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

1142/07 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka jako 
organizační složku města Šumperka dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle ust. § 29 odst. 
1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
s účinností od 1.1.2008.  
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1143/07 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 

doporučuje ZM 
schválit Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 
jako organizační složku Města Šumperka v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle předloženého 
návrhu. 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá:  Mgr. Brož 
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1144/07 Trofeo Niké Moravia 2007 

schvaluje 
zapojení města Šumperka do projektu Trofeo Niké Moravia 2007. 
 
       Termín: 21.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1145/07 Trofeo Niké Moravia 2007  

schvaluje 
užití znaku města Šumperka pro propagační účely města Šumperka v rámci 
projektu Trofeo Niké Moravia 2007. 
 
       Termín: 21.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1146/07 Trofeo Niké Moravia 2007 

schvaluje 
finanční podporu projektu Trofeo Niké Moravia 2007 ve výši 20.000,--Kč (včetně 
DPH) z kapitoly odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Šumperk. 
 
       Termín: 15.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Vitásková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mgr. Zdeněk Brož v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                    1. místostarosta 
 
 
 
 

 


