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              Spis. zn.: 88471/2007 
                    č.j.: 88712/2007       
  

 

U S N E S E N Í  

z 24. schůze rady města Šumperka ze dne 13.9.2007 
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. 
 

1242/07 Doplnění usnesení RM ze dne 30.8.2007 – petice za záchranu zeleně na ulici 
 J. z Poděbrad v Šumperku 

doplňuje 
usnesení RM ze dne 30.8.2007 o následující schválené usnesení: 
RM bere na vědomí 
petici za záchranu zeleně na ulici J. z Poděbrad v Šumperku. 
 
 

1243/07 Výjimka z počtu žáků ve třídě ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

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 2. ročníku Základní 
školy Šumperk, Sluneční 38 od školního roku  2007/2008 do školního roku 
2014/2015, kdy žáci této třídy ukončí povinnou školní docházku. Počet žáků ve 
třídě nepřesáhne počet 34. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1244/07 Bytová problematika 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu zvláštního určení: 
H. M., k bytu č. 14 o velikosti 3+1 obytných místností na ulici Temenická 109 
v Šumperku k 30.9.2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 24  

 
2 

1245/07 Rekonstrukce Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie 
- členy hodnotící komise vč. náhradníků: 

členové: Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Petr Závodný, Mgr. 
Zdeňka Daňková, Ing. Hana Répalová 
náhradníci: PaedDr. Petr Holub, Ivana Kašparová, Emilie Lovichová, Kamila 
Šeligová, Mgr. Milan Šubrt 

 
- 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 
REGIOPROJEKT 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 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk 
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk 
PROJEKCE NA 50.ROVNOBĚŽCE, Osvobození 260, Rapotín 
Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, Šumperk 
Ing. arch. Ivo Skoumal, Langrova 36, Šumperk 
Ing. arch. Petr Doležal, Nový Malín 4 
Ing. arch. František Dvořák, 8.května 4, Šumperk 
UNING s.r.o., Jesenická 21, Šumperk 
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1246/07 Rekonstrukce Městské knihovny Šumperk 

ukládá 
tajemníkovi Městského úřadu zveřejnit usnesení RM k vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování studie na rekonstrukci a rozšíření městské 
knihovny v Šumperku v tisku. 
 
       Termín: 25.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

1247/07 Nový územní plán města Šumperka a Změna č. 6 ÚPSÚ 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Nový územní plán 
města Šumperka a Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk“ vyloučit firmu Stavoprojekt 
Šumperk, spol. s r. o., se sídlem Lidická 56, 787 01 Šumperk. 
 
       Termín: 20.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1248/07 Nový územní plán města Šumperka a Změna č. 6 ÚPSÚ 

 
schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Nový územní plán 
města Šumperka a změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk“ zhotovitelem firmu 
KNESL+KYNČL, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno. 
 
       Termín: 20.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1249/07 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
1. seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě 
2. jako vlastníka nalezené  movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 
3. seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci 
 
 
       Termín: 10.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková  
 

1250/07 MJP – prodej nemovitostí areálu bývalé Okresní vojenské správy 
 v Šumperku, Hlavní tř. 1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka 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 katastrálním území 
Šumperk (areál bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 
 
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 15 situované 
  na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v městské památkové zóně 
 
Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita – hotelového typu, penzion 
 
       Termín: 20.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1251/07 MJP – prodej nemovitostí areálu bývalé Okresní vojenské správy 
 v Šumperku, Hlavní tř. 1 

ruší 
usnesení rady města č. 984/07 ze dne 28.6.2007 a usnesení rady města č. 
1029/07 ze dne 12.7.2007 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 13.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1252/07 MJP – prodej nemovitostí areálu bývalé Okresní vojenské správy 
 v Šumperku, Hlavní tř. 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, Ing. Petr Bittner 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1253/07 MJP – zveřejnění záměru města na odprodej nebytového prostoru 
 Čajkovského 2,4,6 (květinka) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nebytový prostor č. 2083/45 o 
výměře 104,2 m2  (v současné době květinka) a spoluvlastnický podíl o velikosti 
321/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební 
parcele č. 4309 v k.ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 o výměře 685 m2 

v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského  2,4,6 Šumperk, za těchto podmínek: 
 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 

10.000,- Kč/m2, tj. 1.042.000,- Kč 
- kupní cena  podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2 , tj. 2 309,- Kč 
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav, 

který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy 
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- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  3 000,- 

Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známku ve výši 500,- Kč 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 
       Termín: 28.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
      starosta        1. místostarosta 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 


