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Spis. zn.: 93463/2007 

                    č.j.: 95700/2007        
 

U S N E S E N Í  

z 25. schůze rady města Šumperka ze dne 27.9.2007. 
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. 
 

1254/07 Kontrola usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
4977/06, 5008/06, 699/07, 867/07, 871/07, 872/07, 873/07, 882/07, 911/07, 
912/07, 935/07, 958/07, 968/07, 969/07 970/07, 971/07, 973/07, 974/07, 993/07, 
995/07, 997/07, 998/07, 999/07, 1030/07, 1032/07, 1041/07, 1042/07, 1043/07, 
1044/07, 1046/07, 1050/07, 1051/07, 1075/07, 1076/07, 1077/07, 1078/07, 
1079/07, 1082/07, 1094/07, 1095/07, 1096/07, 1097/07, 1098/07, 1099/07, 
1110/07, 1120/07, 1123/07, 1124/07, 1128/07, 1132/07, 1137/07, 1140/07, 
1142/07, 1143/07, 1145/07, 1147/07, 1148/07, 1149/07, 1152/07, 1153/07, 
1155/07, 1156/07, 1162/07, 1163/07, 1164/07, 1165/07, 1166/07, 1168/07, 
1169/07, 1171/07, 1172/07, 1174/07, 1175/07, 1176/07, 1177/07, 1178/07, 
1179/07, 1180/07, 1181/07, 1182/07, 1183/07, 1185/07, 1186/07, 1187/07, 
1190/07, 1191/07, 1193/07, 1194/07, 1197/07, 1198/07, 1199/07, 1200/07, 
1201/07, 1202/07, 1203/07, 1204/07, 1205/07, 1206/07, 1207/07, 1208/07, 
1209/07, 1210/07, 1211/07, 1212/07, 1213/07, 1214/07, 1215/07, 1216/07, 
1217/07, 1220/07, 1221/07, 1222/07, 1223/07, 1225/07, 1229/07, 1230/07, 
1231/07, 1232/07, 1234/07, 1235/07, 1237/07, 1238/07, 1240/07, 789/07, 791/07, 
795/07, 813/07, 1058/07, 1125/07, 1144/07.  
 
 

1255/07 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4976/06 do 31.10.2007, Z: PaedDr. Holub 
712/07 do 31.10.2007, Z: Ing. Šperlich 
975/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
1025/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Peluhová 
1057/07 do 11.10.2007, Z: PaedDr. Kolaříková, Ing. Bittnerová 
1080/07 do 30.11.2007, Z: Ing. Šperlich 
1081/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Peluhová 
1127/07 do 11.10.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1146/07 do 11.10.2007, Z: Ing. Vitásková 
1167/07 do 30.11.2007, Z: Ing. Šperlich 
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1256/07 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
změnu platu PaedDr. Milana Tichého, ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, a to 
s účinností od 1.9.2007 dle předloženého návrhu. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1257/07 Plnění investiční výstavby k 31.8.2007 

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 31.8.2007. 
 

1258/07 Parkoviště na sídlištích a v dalších lokalitách 

schvaluje 
realizaci parkovišť ve městě dle varianty A) předloženého materiálu.  
Lokality s poř. č. 3 - Jugoslávská, poř. č. 16 - Fibichova a poř. č. 4 - Finská 
rozpracovat a předložit RM s návrhem na zařazení do rozpočtu roku 2008.  
Ukládá 
odboru RÚI dopracovat materiál do podoby koncepce parkování ve městě 
Šumperku. Dopracovaný materiál předložit k projednání RM 8.11.2007 a následně  
ZM 13.12.2007 k zapracování do rozpočtového výhledu na následující léta.   
 
       Termín: 8.11.2007  
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  
 

1259/07 Lokality pro výstavbu RD 

doporučuje ZM schválit 
- výstavbu RD v lokalitě „Blanická“ realizovat „developerským“ způsobem 
- výstavbu RD v lokalitě „Hrubínova“ realizovat „developerským“ způsobem 
- výstavbu RD v lokalitě „Za Hniličkou“ realizovat „developerským způsobem 
 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1260/07 Územně analytické podklady – programové vybavení 

ruší 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Územně analytických podkladů – 
programového vybavení“  
Ukládá  
veřejnou zakázku malého rozsahu dle opatření č. 6/2007 na dodávku „Územně 
analytických podkladů – programového vybavení“ znovu vypsat, podmínky 
předložit ke schválení RM.   
  
       Termín: 11.10.2007  
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1261/07 Odpis pohledávek města Šumperka  

doporučuje  
správci daně účetní odpis pohledávek: 
- místního poplatku za komunální odpad ve výši  36.673,00 Kč 
- pokuty živnostenského odboru ve výši   75.419,75 Kč 
- pokuty městské policie ve výši    34.080,00 Kč 
- pokuty přestupkového oddělení ve výši   33.318,12 Kč 
- náklady řízení k pokutám přestupkového odd. ve výši   1.700,00 Kč 
 

       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1262/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2007: 
příjmy ve výši   41.480 tis. Kč 
výdaje ve výši   39.604 tis. Kč 
 
příjmy celkem           689.057 tis. Kč 
výdaje celkem           644.779 tis. Kč 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1263/07 Opatření č. 17/2007, inventarizace majetku a závazků a likvidace movitého 
majetku  

bere na vědomí 
opatření č. 17/2007, inventarizace majetku a závazků a likvidace movitého 
majetku. 
 

1264/07 Zřízení likvidační komise 

zřizuje 
likvidační komisi movitého majetku města Šumperka ve složení: 
předseda: Ing. Jiří Andrle 
členové: Ing. Pavel Kouřil, Eva Malá 
sekretář: Evženie Kubínová 
 
       Termín: 1.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1265/07 Pověření tajemníka  

pověřuje 
tajemníka úřadu k vlastnímu vyřazení majetku města Šumperka na návrh 
likvidační komise a ukládá předkládat radě města zprávu o vyřazeném majetku 
v termínech k 31. lednu a k 31.červenci běžného roku. 
 
       Termín: 1.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1266/07 Vyřazení a likvidace nevyužitelného, neopravitelného a zastaralého movitého 
majetku 

bere na vědomí 
1) vyřazení a likvidaci nevyužitelného, neopravitelného a zastaralého hardware 

v účetní hodnotě 1.331.821,40 Kč dle předloženého materiálu 
2) odprodej a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku (kancelářský nábytek) 

v účetní hodnotě 121.093,10 Kč dle předloženého materiálu 
     

1267/07 Inventarizace majetku města Šumperka 

schvaluje 
a) provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2007 
b) provedení inventarizace závazků k 31.12.2007 
c) složení hlavní inventarizační komise 
 
       Termín: 10.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1268/07 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi jmenovat dílčí inventarizační skupiny. 
 
       Termín: 20.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1269/07 Inventarizace majetku města Šumperka 

ukládá 
hlavní inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit 
radě města Šumperka. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1270/07 Žádost MŠ Sluníčko o použití investičního fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití 
investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby oprav majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, a to na opravu oken výměnou, včetně skleněných tabulí 
mezi okny v celkové výši do 13 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: pí Kotrašová  
 

1271/07 Žádost MŠ Veselá školka o použití investičního fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití 
investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby oprav majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, a to na opravu dlažby kolem budovy a opravu a nátěr 
únikového schodiště v celkové výši do 35 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: pí Bendová 
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1272/07 Žádost ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 o použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1,  příspěvkové organizaci, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení rozhlasové ústředny a 
nábytku do učeben fyziky a informatiky v celkové výši do 200 tis. Kč.  
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

1273/07 Žádost ZŠ Šumperk, 8. května 63 o použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, příspěvkové organizaci, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního 
fondu k posílení zdrojů určených na financování   technického zhodnocení majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, a to na pořízení prolézačky a dopadové zóny na zahradě 
školní družiny v celkové výši do 52 tis. Kč.  
Práce budou hrazeny z investičního fondu školy a dohodou o bezúplatném 
převodu předány zřizovateli. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Pavelka 
 

1274/07 Žádost Městské knihovny Šumperk o použití investičního fondu 

schvaluje 
Městské knihovně Šumperk, příspěvkové organizaci, v souladu s ustanovením § 
31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to na: 
- pořízení kopírky v půjčovně pro dospělé v celkové výši do 45 tis. Kč 
- pořízení a montáž 2 klimatizačních jednotek na městské pobočce Sever, 

Temenická 5, Šumperk, v celkové výši do 98 tis. Kč 
- na zakoupení serveru pro provoz regionální databáze KPwin SQL (podíl 

organizace na realizaci grantu v programu VISK III MK ČR) v celkové výši do 
70 tis. Kč 

- na dofinancování zálohovacího páskového zařízení v celkové výši do 35 tis. Kč 
(zbývající část bude hrazena z grantu MK ČR) 

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
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1275/07 Smlouva o výpůjčce movitých věcí  

schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi Městem Šumperk, zast. Mgr. 
Zdeňkem Brožem a ČR – Ministerstvem vnitra, zast. ředitelem Policie ČR, správy 
Severomoravského kraje plk. Radimem Pražákem, ul. 30. dubna 24, 728 99 
Ostrava. 
 
       Termín: 28.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dočekal 
 

1276/07 MJP – smlouva o výpůjčce části p.p.č. 2215/1 a p.p.č. 2053/1 

schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 2215/1 o velikosti 66 m2 a p.p.č. 2053/1 
o velikosti 157 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou od 30.9.2007 do 30.11.2007, za 
účelem stavby lešení při opravě fasády domu a zřízení staveniště u domu gen. 
Svobody 50, Šumperk. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1277/07 MJP – pronájem části p.p.č. 2037/1 

schvaluje 
pronájem části p.p.č. 2037/1 o velikosti 80 m2, p.p.č. 198 o velikosti  40 m2 a 
p.p.č. 25/1 o velikosti  60 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou od 1.10.2007 do 
30.11.2007, za účelem stavby lešení při opravě fasády domu A. Kašpara 1, 
Šumperk. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1278/07 Vybavení dětských hřišť 

schvaluje 
systémový návrh řešení problematiky oprav, údržby a provozování zařízení 
dětských hřišť na území města Šumperka včetně návrhu systému financování dle 
předloženého návrhu PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1279/07 MJP - ukončení nájmu NP Čajkovského 4 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – květinářství na ul. Čajkovského 4, 
č.p. 2083, Šumperk, uzavřené dne 20.4.2007 mezi Městem Šumperk a Zdeňkou 
Černou, a to dohodou ke dni 30.9.2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1280/07 MJP – pronájem nebytového prostoru Temenická 97, Šumperk 

schvaluje 
pronájem nebytového prostoru herna – bar na ul. Temenické 97, č.p. 2785 v k.ú. 
Šumperk, o velikosti cca 108,3 m2, Josefu Valouchovi, PIRANHA BIKE – SKI, Čsl. 
armády 36, 787 01 Šumperk, IČO 651 26 211, a to na základě zveřejněného 
záměru města ve dnech 20.8.2007 – 4.9.2007 v souladu s usnesením RM č. 
1071/07 ze dne 9.8.2007 za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: herna – bar 
- nájemné: 550,--Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy 
 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1281/07 MJP – pronájem vývěsní skříňky umístěné na domě Gen. Svobody 1, 
Šumperk 

schvaluje 
pronájem vývěsní skříňky umístěné na domě Gen. Svobody 1, č.p. 254  v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: umísťování informačních a reklamních materiálů nájemcem 
- nájemné: 3.000,--Kč/rok 
- záloha: bez zálohy 
 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1282/07 MJP – souhlas s uzavřením smlouvy o umístění zařízení – Rozhledna Háj 

schvaluje 
uzavření smlouvy (městem Šumperk jako členem sdružení) o umístění zařízení se 
subjektem: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, 
IČO 00007064, předmětem které je umístění zařízení o ploše cca 1 m2 v místnosti 
v objektu rozhledny Háj na st.p.č. 392 v k.ú. Hrabenov. 
- doba nájmu: neurčitá 
- účel nájmu: umístění technologického zařízení 
- výše úhrady za umístění zařízení: 40.000,--Kč/rok + náklady na spotřebovanou 

energii 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1283/07 MJP – bytová problematika – uzavření dohody o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
L. K.,  a R. K.  na byt č. 42 v Šumperku na ulici Kmochova č.o. 2, č.p. 2322 o 
velikosti 1+3 obytných místností v 8. nadzemním podlaží ke dni 30.9.2007. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
      

1284/07 MJP - zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1275/6  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib  prodeje p.p.č 1275/6 o výměře 192 m2  
v k.ú. Šumperk .  
Podmínky příslibu prodeje:  
- účel příslibu prodeje – vjezd ke garážím na st.p.č. 4852 a st.p.č. 4851 a 

vymezený prostor k domu K.H.Máchy 11, Šumperk 
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní uhradí zálohu 

na kupní cenu, každý ve výši 5.000,--Kč a dále bude kupní cena jednotlivými 
budoucími kupujícími splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
1.000,--Kč 

 
Termín: 15.10.2007 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1285/07 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 1686 v k.ú. Bratrušov 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1686 o výměře cca 400 m2 v k.ú. 
Bratrušov. 
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje: samostatná zahrada 
- kupní cena: 50,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
bude určen předmět prodeje 

Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1286/07 MJP –  oprava fasády domu Gen. Svobody 50 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 1119/07 ze dne 9. 8. 2007. Změna tohoto usnesení 
spočívá ve změně částky uvolňované ze zvláštního účtu u KB, a.s., č.ú. 
867469600267/0100 na opravu fasády zadní (východní) strany domu Gen. 
Svobody 50, kdy namísto částky ve výši 247.348,56 Kč bude uvolněna částka ve 
výši 215.731,--Kč, a to s ohledem na skutečnou výši opravy fasády 
vyfakturovanou zhotovitelem opravy. Faktura  je  přílohou předloženého a 
projednaného materiálu.  

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1287/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1534/3 a části p.p.č. 1534/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1534/3 o výměře 432 m2 a části p.p.č. 
1534/1 o výměře 188 m2 dle GP zak.č. 5222-60/2007 ze dne 25.4.2007 pozemek 
nově označen jako p.p.č. 1534/122 a dle GP zak.č. 5284-207/2007 ze dne 
10.9.2007 pozemek nově označen jako st.p.č. 6166, celková výměra nově 
označených pozemků  je  620 m2 v k.ú. Šumperk .  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 
- dodržení podmínek sjednaných smlouvou o smlouvě budoucí kupní – obch 

21/20007/Vr uzavřena v souladu s usnesením ZM číslo 32/06 ze dne 
30.11.2006 

Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1288/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat  st.p.č. 1750 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat st.p.č. 1750 o výměře 354 m2 v k.ú. Šumperk.  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje – pozemek pod domem , vstupní část k domu a zázemí 
- kupní cena a) pod domem ...........105,--Kč/m2 

                  b) zázemí ........    270,--Kč/m2 – v kupní ceně je zohledněna   
povinnost strpět věcné právo vjezdu a přístupu k domu Bří Čapků 4, Šumperk 
- kupující jsou povinni respektovat věcné právo vstupu a vjezdu k domu Bří. 

Čapků 4, Šumperk, které bude sjednáno společně s převodem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--
Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
bude zaměřena zastavěná část pozemku a vymezený prostor 

 
Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1289/07  MJP - zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1751 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat st.p.č. 1751 o výměře 297 m2 v k.ú. Šumperk.  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje:  pozemek pod domem , vstupní část k domu a zázemí 
- kupní cena a) pod domem ...........105,--Kč/m2 

                   b) zázemí ..................300,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
bude zaměřena zastavěná část pozemku a vymezený prostor 

 
Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1290/07 MJP - zveřejnění záměru města prodat  st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  prodat st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk.  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje:  zázemí k domu Bří. Čapků 2, Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
bude zaměřena zastavěná část pozemku a vymezený prostor 

 
Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1291/07 MJP – věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu k b. j.   

neschvaluje 
zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu k bytovým jednotkám 
v domech Dvořákovo nám. 1, Šumperk a Bří Čapků 2, Šumperk, přes část st.p.č. 
1750, část st.p.č. 1751 a st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk, pozemky ve vlastnictví 
města Šumperk.  

Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1292/07 MJP – věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu pro 
spoluvlastníky domu Bří. Čapků 4 

schvaluje 
zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu pro spoluvlastníky domu 
Bří Čapků 4, Šumperk, přes část st.p.č. 1750 v k.ú. Šumperk, pozemek ve 
vlastnictví města Šumperk. Oprávněnými z věcného břemene jsou:  
K. V., Šumperk 
L. V., Šumperk   
L. D., Šumperk  
V. a D. P.,  Šumperk    
A. a M. K., Šumperk  
J. O., Šumperk  
A. H., Šumperk   
R. T., Šumperk 
Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 303461. 

  Věcné právo se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 100,--Kč  s povinností  
  úhrady nákladů spojených se zřízením věcného břemene. 

  
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1293/07 MJP – převod práv z ÚR  - inženýrské sítě Horní Temenice pro 11 RD při ul. 
 Hrabenovské  

schvaluje 
převod práv z vydaného územního rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí Horní 
Temenice pro 11 RD při ul. Hrabenovské č.j. MUSP 95302/2006 ze dne 20.6.2006 
a to z města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 303461 na SUPPORT 
DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kyje, Chlumecká 7, IČ 25665545. 
Dohodou o převodu práv z vydaného územního rozhodnutí na výstavbu 
inženýrských sítí Horní Temenice pro 11 RD při ul. Hrabenovské, č.j. MUSP 
95302/2006 ze dne 20.6.2006, bude předána dokumentace pro územní rozhodnutí 
a to v hodnotě 163.840,--Kč. 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1294/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 2047/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemní kabelové přípojky VN přes pozemek p. č. 2047/5 
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  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  300,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene do 30ti dnů po ukončení stavby 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 



RM 25 

 
14 

 

1295/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 1239/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy  zemního telefonního vedení přes p.p.č. 1239/1 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: 
Telefónika O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude vyhotovena 

stranou oprávněnou  z věcného  břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 9 000,--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 z věcného břemene dodrží trasu stavby dle PD, která bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene do 30ti dnů ode dne ukončení stavby 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1296/07 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č.   
 151/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy  zemního telefonního vedení p řes  p.p.č. 151/2 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: 
Telefónika O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
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- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude  vyhotovena 
stranou oprávněnou  z věcného  břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  5 250,--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 z věcného břemene dodrží trasu stavby dle PD, která bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene do 30ti dnů ode dne ukončení stavby 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

- budoucí oprávněný z věcného břemene oznámí nejméně 14 dnů před 
zahájením stavebních výkopových prací termín zahájení prací všem 
spoluvlastníkům domu č.p. 8  na st. p.č. 1836 a  č.p. 10 na st. p.č. 1835 v k.ú. 
Šumperk, kteří mají na p.p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk uzavřenu nájemní smlouvu 
č. MP 59/99/Pro/Vr 

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede stavební práce v co 
nejkratším termínu,  jelikož stavebními pracemi nebude umožněn přístup ke 
garážím 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1297/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 2080/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v  
právu uložení a správy  vodovodní přípojky přes p.p.č. 2080/2 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: 
D. M.,  bytem Šumperk 
J. R.,  bytem Šumperk 
I. R., bytem Šumperk 
J. M.,  bytem Šumperk 
J. H., bytem Šumperk 
I. S.,  bytem 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 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 200,--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 



RM 25 

 
16 

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

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží trasu stavby dle PD, která bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene do 30ti dnů ode dne ukončení stavby 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1298/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 2046/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v  
právu uložení a správy  elektro vedení VN přes p.p.č. 2046/3 v  k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
NIMIRU, spol.s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, PSČ 580 01, IČ: 
25276387 
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 1 000,--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 z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s. v plném 
rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží trasu stavby dle PD, která bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene do 30ti dnů ode dne ukončení stavby 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1299/07 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemek p. č. 2183/1  a 
část p.p.č. 2183/5 v k. ú. Šumperk (or. ozn. areál Hasičského záchranného 
sboru v Šumperku) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést do majetku České 
republiky a příslušnosti hospodaření Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, se sídlem 77211 Olomouc, Schweitzerova 222/91, jako 
organizační složka státu,  pozemek p. č. 2183/1 o výměře 147 m2 a část p.p.č. 
2183/5 o výměře  cca 65 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel:  narovnání majetkoprávních vztahů 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 2183/5 v k. ú. 

Šumperk zajistí na své náklady Hasičský záchranný sbor, hranice 
geometrického rozdělení budou předem odsouhlaseny městem Šumperk 

- s vlastnickým právem k pozemku p. č. 2183/1 v k. ú. Šumperk bude převedeno 
věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy dešťové kanalizační 
přípojky ve prospěch spol. Lidl Česká republika, v.o.s., se sídlem Praha 13, 
Nárožní 1359/11, PSČ: 158 00 

- nabyvatel uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
1 000,--Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
Termín: 12.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1300/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
 k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/11 o výměře 
50 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Denisova 4, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití. 
 

Termín: 8.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1301/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
 k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1484/5 o výměře 
100 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Lidická 77, Šumperk). 
Účel pronájmu –  zahrádkářské využití. 
 

Termín: 8.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1302/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, byt č. 54 v domě nám. Jana Zajíce 
13 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/54 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.10.2007 s nájemcem panem P. J., bytem Nový Malín. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.11.2007, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/54 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku, s paní 
D. K. , bytem Šumperk. 
 
 

Termín:  30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1303/07 Jmenování členů energetické komise rady města Šumperka 

jmenuje 
Pavla Horáka, Ing. Tomáše Kupku, Ing. Romana Macka, Ing. Zdeňka Muroně a 
Ing. Jiřího Skrotta členy energetické komise. 
Tajemník komise: Ing. Renata Křížová 
 

       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1304/07 Dodatek č. 2 ke jmenovacímu dekretu ředitelky MŠ Pohádka Šumperk 

schvaluje 
dodatek č. 2 ke jmenovacímu dekretu č.j. MUSP 202363/2006 ze dne 29.12.2006 
paní Zdenky Hlavsové, ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 
příspěvková organizace, na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2008. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1305/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka pro umístění na oplocení Tyršova stadionu – tabuli 
sponzorů. 
 
       Termín: 4.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1306/07 Plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na 4. 
čtvrtletí roku 2007 

bere na vědomí 
plán veřejnosprávních kontrol oddělení interního auditu a kontroly na 4. čtvrtletí 
roku 2007.  
 

1307/07 Systém včasné intervence 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o dílo na dodávku a poskytnutí programových produktů a 
komplexu služeb pro zabezpečení jejich užití“. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

1308/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
ukončení členství Mgr. Martina Pelnáře ve správní radě PONTIS Šumperk, o.p.s., 
ke dni 26.6.2007 z důvodu uplynutí funkčního období. 
 

1309/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

jmenuje 
MUDr. Alenu Mitterovou, bytem Pod Vodárnou 1, Šumperk, členkou správní rady 
PONTIS Šumperk, o.p.s., s funkčním obdobím tři roky, a to ode dne 27.6.2007. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal  
 

1310/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

prodlužuje 
funkční období členům správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Marku 
Zapletalovi, Ing. Aleně Šmotkové, Bc. Radmile Kouřilové, Bc. Miluši Sembdnerové 
a MUDr. Vítu Rozehnalovi o tři roky, a to ode dne 27.6.2007. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1311/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
ukončení členství Mgr. Zdeňka Přikryla v dozorčí radě PONTIS Šumperk, o.p.s., 
ke dni 26.6.2007 z důvodu uplynutí funkčního období. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1312/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

jmenuje 
Ing. Jiřího Gondu, bytem Slavíčkova 10, Šumperk, členem dozorčí rady PONTIS 
Šumperk, o.p.s., s funkčním obdobím tři roky, a to ode dne 27.6.2007. 
 
       Termín:  27.9.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Zapletal 
 

1313/07 Změny ve správní a dozorčí radě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

prodlužuje  
funkční období členům dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. , PaedDr. Haně 
Kolaříkové a Vojtěšce Chmelařové o tři roky, a to ode dne 27.6.2007. 
 
       Termín: 27.9.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1314/07 Rozpracování usnesení ZM č. 361/07, příspěvek pro Kuželkářský klub 

ukládá 
odboru FaP zařadit příspěvek pro Kuželkářský klub Šumperk, Žerotínova 55, 
Šumperk, IČ: 68318375, ve výši 981.000,--Kč do návrhu rozpočtu města 
Šumperka na rok 2008. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1315/07  Rozpracování usnesení ZM č. 441/07, 3. ZŠ, ul. 8. května – sanace vlhkého 
zdiva objektu – 1. etapa 

ukládá 
odboru FaP zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 částku 6,5 mil. Kč 
na akci „3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 1. etapa“. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Ing. Marek Zapletal    Ing. Petr Suchomel 
 1. místostarosta                    2. místostarosta 
 
 
  
 
 

 

 


