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Spis. zn.: 97821/2007 

                    č.j.: 98945/2007        
 

U S N E S E N Í  

z 27. schůze rady města Šumperka ze dne 9.10.2007. 
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. 
 

1318/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XII roku 2007: 
 
příjmy ve výši    235 tis. Kč 
výdaje ve výši     610 tis. Kč 
 
příjmy celkem    689 292 tis. Kč 
výdaje celkem    645 389 tis. Kč 
 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1319/07 Veřejná finanční podpora města 

doporučuje ZM  
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města: 
Příjemce: TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk 
Zastoupený: předsedou Miroslavem Glížem 
Účel použití: navýšení příspěvku na provoz tělovýchovných zařízení 
Částka dotace: 300 tis. Kč 
Čerpání VFP: do 31.12.2007 
Vyúčtovaní: do 31.1.2008 
 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1320/07 Plán zimní údržby 2007/2008 

schvaluje 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2007/2008 dle předloženého materiálu PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1321/07 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit  část pozemku p.č. 108/1 

schvaluje  
vypůjčit část pozemku p.č. 108/1 o velikosti celkem 72 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
na dobu určitou do 31.10.2007, za účelem umístění lešení při stavbě: revitalizace 
domu Temenická 19 v Šumperku. 
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Šperlich 
 

1322/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 2248/1        
a dalších 

schvaluje 
pronajmout část pozemku p.p.č. 2248/1, p.p.č. 306 a p.p.č. 6/4 o velikosti celkem 
200 m2 v k.ú. Šumperk na dobu určitou do 30.4.2008, za účelem umístění 
zařízení staveniště při stavbě: dostavba objektu Langrova 3A v Šumperku. 
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1323/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 554/33 

schvaluje 
pronajmout část pozemku p.p.č. 554/33 o velikosti celkem 30 m2 v k.ú. Šumperk 
na dobu určitou do 17.11.2007, za účelem umístění lešení při stavbě: oprava 
fasády domu B. Němcové 2 v Šumperku. 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1324/07 MJP – pronájem nebytových prostor Jesenická 31, Šumperk 

schvaluje 
pronájem části nebytového prostoru o výměře cca  1 m2 v objektu Jesenická 31,  
č.p. 621 na p.č. 796 v k.ú.  Šumperk, P. K.,  bytem Nový Malín,   788 03 Nový 
Malín, IČ: 74300831, a to na základě zveřejněného záměru města ve dnech 
17.9.2007 – 1.10.2007 v souladu s usnesením RM č. 1159/07 ze dne 30.8.2007,  
za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: umístění nápojového automatu 
Nájemné: 500,--Kč/m2/měsíc 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 30.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 



RM 27  

 
3 

 

1325/07 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru Čajkovského 
10/2086, Šumperk  

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (stomatologická ordinace) v domě 
Čajkovského 10/2086, Šumperk, uzavřené dne 22.2.1995 mezi Městem Šumperk 
a H. K.,  a to dohodou ke dni 15.10.2007. 
 
       Termín: 30.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1326/07 MJP - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  na st.p.č.  
 297  v k.ú. Dolní Temenice a st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu vstupu optického kabelu  do přízemních prostor domu, vybudování 

instalace rozvodné skříňky, elektroměru včetně rozvaděče a koncového bodu 
sítě v domě čp. 445 na st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk  a v domě čp.  2322 na st. 
p.č. 297 v k.ú.  Dolní Temenice 

- právu uložení a správy kabeláží v trase stoupacích vedení rozvaděčů JOP v 
domě čp. 445 na st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk a v domě čp. 2322 na st. p.č. 297 
v k.ú. Dolní Temenice 

mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené starostou 
Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene:  
společnost AQUA, a.s., zastoupená předsedou představenstva  Mgr. Jiřím 
Puršem, se sídlem  Závěrka 412, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 494 47 360 
Podmínky smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření 

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

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou částku  za 
uložení rozvaděčů, elektroměrů a instalace optického kabelu v domě čp. 445 
na st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk  a v domě čp. 2322 na st. p.č. 297 v k.ú. Dolní 
Temenice ve výši 10 000,--Kč  

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady po vybudování  
elektroinstalačních skříní typ IP 65/19  a  kabeláží v jednotlivých domech  
uvede nemovitosti do původního stavu 

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede veškeré montážní a stavební 
práce v souladu s příslušnými  platnými předpisy 

- budoucí oprávněný bude provádět po celou dobu výstavby čištění a úklid 
v prostorách  staveniště – společné prostory domu 

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

- budoucí oprávněný při provádění stavebních a montážních prací nenaruší 
statiku objektů 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene na své  náklady  zajistí  nové elektro 

připojení, kterým bude napájeno zařízení  pro optický kabel, a to na základě 
smlouvy s dodavatelem  el. energie 

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede instalaci elektroinstalačních 
skříní tak,  aby nedošlo k omezení  bezpečného průchodu v místě umístění el. 
skříní (např. v případě požáru, stěhování apod.) 

- budoucí oprávněný z věcného břemene provede montáž a případnou 
demontáž svého zařízení na své náklady 

- budoucí oprávněný na své náklady zajistí pro potřeby vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene přesné, srozumitelné a nezaměnitelné vymezení a označení 
předmětu věcného břemene tak, aby mohl být proveden zápis věcného 
břemene do katastru nemovitostí. Tyto podklady doloží budoucí oprávněný 
z věcného břemene společně se žádostí o uzavření vlastní smlouvy o věcném 
břemeni. 

       
  Termín: 31.12.2007 
   Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1327/07 MJP - bytová problematika  

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu: 
- č. 11 v Šumperku na ulici Jeremenkově 19 – nájemce pan Š. Š.,  bytem 

Šumperk,  pro B. P.  s jedním dítětem   na dobu  od   1. 10. 2007 do  30. 9. 
2009                      

 
- č. 6 v Šumperku na ulici Banskobystrické 46 – nájemce Z. H.,  bytem Šumperk,  

pro D. R. se třemi dětmi   na dobu  od  1. 10. 2007 do 30. 9. 2009 
  

  Termín: 31.10.2007 
   Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1328/07 MJP - bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemních smluv 
a) přechod nájmu bytu 
- D. N.,   na byt č. 3 v Šumperku na ulici Zahradní 35 

o velikosti 1+3 obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem 107/2006             
Sb. pro rok 2007 ve výši 19,65 Kč/m².                       
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b) na dobu určitou 
- E. S. a J. S. na byt č. 17 v Šumperku na ulici Jeremenkova 19 

o velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 12. 9. 2007 do 31. 3. 2008, nájemné 
v souladu se  zákonem 107/2006 Sb.  pro rok  2007 ve výši 19,65 Kč/m².                      

                    
- J. Ř.   na byt č. 18 v Šumperku na ulici Jeremenkova 19  o velikosti 1+1 

obytných   místností        
Podmínky:  NS na dobu  určitou od 1. 11.2007 do 31. 10. 2008, nájemné 
v souladu se zákonem 107/2006 Sb. pro rok  2007 ve výši 19,66 Kč/m².                      

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1329/07 MJP - bytová problematika  

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu 
- J. N.  na byt č. 3 v Šumperku na ulici Zahradní  č.o. 35  o velikosti 1+3 

obytných místností.   
  

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

1330/07 MJP –  bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou  od 1. 11. 2007 do 31. 5. 2008 
s P. K. a D. K.  k bytu č. 20 v Šumperku na ulici Čsl. armády, č.o. 22, smluvní 
nájemné ve výši 34,--Kč/m² dle usnesení RM   č. 530/06.                    

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

1331/07 MJP –  bytová problematika 

ruší 
usnesení RM č. 790/07 a 791/07 ze dne 31.5.2007, z důvodu přijetí jiného 
usnesení. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1332/07 MJP – prodej části p.p.č. 2993 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.9.2007   do 21.9.2007 dle usnesení rady města 1179/07 ze dne 
30.8.2007, schválit   prodej části  p.p.č. 2993 o výměře cca 130 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  M. K., bytem Šumperk 
- kupní cena 200,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícím, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1333/07 MJP – změna usnesení ZM  č. 1757/06  ve znění usnesení ZM č. 35/06 (příslib 
prodeje zahrady u domu P. Holého 4, Šumperk)  

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č.1757/06 ze dne 14.9.2006 ve znění usnesení ZM č. 
35/06 ze dne 30.11.2006, kterými bylo schváleno vydání p říslibu prodeje p.p.č. 
1904/8 v k.ú. Šumperk. Z důvodu splnění podmínky ze strany budoucích 
kupujících, kdy se budoucí prodávající zavázal uznat slevu z kupní ceny ve výši 
110.000,--Kč v případě, pokud bude k datu 31.5.2007 provedena oprava oplocení 
při ul. Prokopa Holého, uznává budoucí prodávající budoucím kupujícím slevu 
z kupní ceny ve výši 110.000,--Kč.  Z důvodu snížení budoucí kupní ceny dojde 
k úpravě stanovených měsíčních splátek, a to z částky 1.792,--Kč na 500,--Kč. 
Změny obsažené v tomto usnesení budou sjednány mezi účastníky smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní, označené jako obch 45/2006 dodatkem č. 1. 
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 1757/06 a 35/06 zůstávají bez 
změny. 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1334/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1567/1 a části p.p.č. 1567/2 o celkové 
 výměře cca 180 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1567/1 a část p.p.č. 1567/2 o celkové 
výměře  cca 180 m2 v  k.ú. Šumperk, včetně panelů.  Účel prodeje:   skladovací 
prostory. 
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Podmínky prodeje:  
- kupní cena 450,--Kč/m2, včetně panelů 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

žádosti k zápis vlastnického práva 
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemků 
- kupující uhradí 1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy, stanoveno  

„Postupem...“ 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1335/07 MJP - změna usnesení ZM č. 184/07 (příslib prodeje u restaurace „ Zátiší“     
a ul. M.R.Štefánika ) 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č.184/07 ze dne 8.3.2007, kterým bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje p.p.č. 1239/27, st.p.č. 1801 a objektu s čp.1416 na st.p.č. 
1801, vše v k.ú. Šumperk. Změna spočívá v prodloužení termínu předložení 
pravomocného územního  rozhodnutí z data 30.9.2007 na nový termín 
31.12.2007.  
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 184/07  zůstávají bez změny. 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1336/07 MJP – prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.8.2007  do 29.8.2007 dle usnesení rady města 1083/07 ze dne 
9.8.2007, schválit   prodej části  p.p.č. 1200/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Horní 
Temenice,  za těchto podmínek: 
- kupující:  J. a E. Š., oba bytem Šumperk 
- kupní cena 150,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícími, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

- kupující na své náklady zajistí vyčištění pozemku od stávajícího odpadu 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1337/07 MJP – prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.8.2007  do 29.8.2007 dle usnesení rady města 1083/07 ze dne 
9.8.2007, schválit   prodej části  p.p.č. 1200/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Horní 
Temenice,  za těchto podmínek: 
- kupující: Z. a M. S.,  oba bytem Šumperk 
- kupní cena 150,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícími, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,--Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

- kupující na své náklady zajistí vyčištění pozemku od stávajícího odpadu 
 

Termín: 25.10.2007 
                                                                                     Zodpovídá:Ing. Répalová 
 
 

1338/07 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1278/2 o výměře cca 50 m2 a p.p.č.  
 1278/7  o  výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1278/2 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 
1278/7 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Šumperk. 
Účel prodeje: vjezd a vstup k nemovitostem objektu na st.p.č. 811/2 a k p.p.č. 
1278/6 a objektu na st.p.č. 777 v k.ú. Šumperk 
Podmínky prodeje:  
- kupní cena 300,--Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

žádosti k zápisu vlastnického práva 
- kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemků 
- pokud nedojde k dohodě o stanovení podílů mezi kupujícími, budou pozemky 

prodány do spoluvlastnictví v podílu každému ½, nebo o prodeji bude 
rozhodnuto na základě nabídek jednotlivých kupujících 

- kupující uhradí 1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy, stanoveno  
„Postupem...“ 

 
Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1339/07 MJP – podání výpovědi z nájemních smluv – zahrada u domu Revoluční 57, 
 Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 49/2001 /Pro/Vr ze dne 
24.1.2001, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a Z. 
P.,  nyní bytem Hulín,  jako nájemcem,  pronájem části p.p.č. 1534/27  o výměře  
81m2 a st.p.č. 751/4 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena 
nájemní smlouvou a je 6ti měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka 
pozemku o jiném způsobu využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1340/07 MJP – podání výpovědi z nájemních smluv – zahrada u domu Revoluční 57, 
 Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 50/2001 /Pro/Vr ze dne 
24.1.2001, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a G. 
Š.,   bytem Šumperk, pronájem části p.p.č. 1534/27  o výměře 80 m2 a st.p.č. 
751/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní 
smlouvou a je 6ti měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o 
jiném způsobu využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1341/07 MJP – podání výpovědi z nájemních smluv – zahrada u domu Revoluční 57, 
 Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 52/2001 /Pro/Vr ze dne 
7.2.2001, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a O. H., 
bytem Šumperk,  a N. H. , nyní bytem Vikýřovice,  pronájem části p.p.č. 1534/27  o 
výměře 80 m2 a st.p.č. 751/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je 
stanovena nájemní smlouvou a je 6ti měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí 
vlastníka pozemku o jiném způsobu využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1342/07 MJP – podání výpovědi z nájemních smluv – zahrada u domu Revoluční 57, 
 Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 22/2002 /Pro/Vr ze dne 
16.9.2001, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a P. 
P.,  bytem Šumperk,  pronájem části p.p.č. 1534/27  o výměře 81 m2  v k.ú. 
Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti měsíční. 
Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu využití 
s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1343/07 MJP – výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 301/2000/Pro/Vr ze dne 
17.7.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem aj. a Z. 
D.,  H. H.,  L. N., M. a J. P.,  J. P.,  P. K.,  R. G., R. H., F. a S. M., P. G.,  všichni 
bytem Šumperk, M. a M. S.,  bytem Žatec, a  J. P.,  bytem Rohle, jako nájemcem,  
pronájem  p.p.č. 1632/9  o výměře  869 m2 v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je 
stanovena nájemní smlouvou a je 6ti měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí 
vlastníka pozemku o jiném způsobu využití s následným prodejem. 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1344/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 314/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 a nájemní smlouvy označené jako MP 311/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterými byly sjednány mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a 
P. K.,   bytem Šumperk, jako nájemcem,  pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 
42 m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1345/07 MJP – výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 313/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 a nájemní smlouvy označené jako MP 306/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterými byly sjednány mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a 
P. G.,   bytem Šumperk,  jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 
67 m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1346/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 312/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 a nájemní smlouvy označené jako MP 303/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterými byly sjednány mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a 
R. G. ,  bytem Šumperk, jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 
56 m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1347/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 310/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a F. a 
S. M.,  bytem Šumperk, jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 
37 m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1348/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 309/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a L. 
N.,   bytem Šumperk,  jako nájemcem,  pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 37 
m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1349/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 308/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a M. a 
J. P.  bytem Šumperk,  jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 38 
m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1350/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 305/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 , kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a J. 
P.,  nyní  Rohle, jako nájemcem,  pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 40 m2  
v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti měsíční. 
Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu využití 
s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1351/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 304/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 , kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a H. 
H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře     
35 m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 

 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1352/07 MJP –  výpověď z nájemní smlouvy – zahrada u domu Čsl. armády 60, 
Šumperk 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 302/2000/Pro/Vr ze dne 
12.6.2000 , kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem aj. a 
Z. D.,  bytem Šumperk, jako nájemcem, pronájem části p.p.č. 1632/9  o výměře 36 
m2  v k.ú. Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 6ti 
měsíční. Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu 
využití s následným prodejem. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1353/07 MJP – vydání příslibu prodej p.p.č. 1955/14 o výměře1167 m2 v k.ú. Šumperk 
 (výstavba  v areálu bývalých horních kasáren) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3.7.2007 do 18.7.2007 dle usnesení rady města 946/07 ze dne 
28.6.2007,  vydání příslibu prodeje p.p.č. 1955/14  výměře  1167 m2 v k.ú. 
Šumperk,  za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: F. a H. K.,  oba bytem Šumperk  
- kupní cena 707,--Kč/m2 
- budoucí kupující jsou  povinni strpět uložení inženýrských sítí – kabelové 

vedení NN, vedení sítí ve správě ŠPVS, vedení optického kabelu 
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- budoucí kupující dodrží tato závazná regulativa k výstavbě rodinného domu:   

-    dům bude výškově řešen max. jako dvoupodlažní + podkroví  
- vjezd z ul. Reissovy nebo Gen. Krátkého, 
- stavební čára bude držet stavební čáru domu Gen. Krátkého 41  
- řešení střechy bude reflektovat stávající sousední střechy 
- oplocení při ul. Reissově bude navazovat na stávající garáže s řešeným 

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

30.6.2008, pokud toto nebude předloženo, sjednává si budoucí prodávající 
právo od smlouvy jednostranně v plném rozsahu odstoupit 

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

- převod vlastnického práva k  p.p.č. 1955/14 bude převedeno po dostavbě 1m 
hrubé stavby nad terénem 

- výstavba  bude zahájena nejpozději do 12ti měsíců od vydání povolení 
k výstavbě rodinného domu a bude dokončena do 30.3.2011, pokud  nebude 
výstavba  zahájena ve stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající 
od smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených 
v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 14-ti dnů ode dne výzvy 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, bude podán návrh na zrušení 
usnesení v části budoucích kupujících a jako budoucí kupující bude schválen  
pan K. D.,  bytem Šumperk,  a to za nabídnutou kupní cenu ve výši 600,--
Kč/m2 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1354/07 MJP – realizace příslibu prodeje a prodej pozemků p. č. 3107 o výměře 
 192 m2 a st. p. č. 91/2 o výměře 184 m2 v k. ú. Šumperk (or. ozn. při ulici 
 Slovanské) 

doporučuje ZM 
na základě přijatého záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 21. 6. 2002 do 5. 7. 2002 dle usnesení RM č. 5585/02 ze dne 6. 6. 
2002 a na základě usnesení ZM č. 193/03 ze dne 6. 3. 2003 ve znění usnesení 
ZM č. 742/04 ze dne 29. 4. 2004, usnesení ZM č. 1207/05 ze dne 28. 4. 2005, 
usnesení ZM č. 1705/06 ze dne 15. 6. 2006  a usnesení ZM č. 52/06 ze dne 30. 
11. 2006, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje a na základě 
schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 5.  
9.  2007 do 21. 9. 2007 dle usnesení rady města č. 1201/07 ze dne 30. 8. 2007 
schválit prodej pozemků zaměřených geometrickým plánem zak. č.  5274-73/2007 
ze dne 23. 8. 2007 a označených jako p.p.č. 3107 o výměře 192 m2 a st. p. č. 
91/2 o výměře 184 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
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- účel prodeje:  výstavba polyfunkčního domu 
- kupující: manželé T. a R. V., bytem Nový Malín, PSČ: 788 03  
- doplatek kupní ceny ve výši  21 600,--Kč (tj. 800,--Kč/m2) bude kupujícími 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozestavěné stavby 
polyfunkčního domu zajistil na své náklady kupující 

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

 
Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1355/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p. č. 2555/3 o výměře 
 1160 m2 v k. ú. Bludov (or. ozn. areál pískovny v Bludově)  

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek p. č. 2555/3 
o výměře 1160 m2 v k. ú. Bludov za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví pozemků v daném areálu 
- kupní cena dle znaleckého posudku 
- vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění pozemku p. č. 2555/3 v k. ú. 

Bludov zajistí na své náklady prodávající 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

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

 
Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1356/07 MJP – vydání souhlasu k územnímu  řízení pro realizaci investičního záměru 
 výstavby marketu OBI 

schvaluje 
vydání souhlasu k územnímu řízení pro realizaci investičního záměru výstavby 
hobby marketu OBI na částech pozemků p. č. 342/1 a st. p. č. 548 o celkové 
výměře cca  210 m2 v k. ú. Šumperk ve vlastnictví města Šumperk 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1357/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p. č. 342/4 o výměře 
 179 m2 v k. ú. Šumperk  (or. ozn. bývalý areál Hedvy při ulici Žerotínově) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek parcela č. 342/4  
o výměře 179 m2 v k. ú. Šumperk včetně porostu za těchto podmínek: 
 
- účel prodeje:  rozšíření dopravního napojení bývalého areálu Hedvy z ul. 

Žerotínovy 
- kupní cena:  800,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 

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

 
Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1358/07 MJP – zveřejnění záměru města bezúplatně převést část pozemku p. č. 
 2095/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Šumperk (pozemek pod komunikací III. třídy, 
 or. ozn. ul. Žerotínova) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést část pozemku p. č. 
2095/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Šumperk pod komunikací III. třídy, or. ozn. ul. 
Žerotínova, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů 
- předávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 01, 

IČ: 0303461 
- nabyvatel: Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 

6609460, se správou majetku vykonávanou Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, IČ: 
70960399 

- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 
zajistilo na své náklady město Šumperk 

- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou 
známkou ve výši 500,--Kč 

Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1359/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p. č. 1194/14 o 
 výměře 353 m2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 1194/14 o 
výměře 353 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví pozemku v souladu s užíváním 
- kupní cena:  350,- Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1 000,-- 

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

 
Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1360/07 MJP – změna usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20.10.2005 a č. 44/06 ze dne 
 30.11.2006 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20.10.2005  a č. 44/06 ze dne 
30.11.2006, kterými bylo schváleno požádat o  bezúplatný převod nemovitostí 
z vlastnictví ČR – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Šumperka, spočívající ve vypuštění pozemku p.č. 920/9 v k.ú. 
Dolní Temenice ze seznamu pozemků určených k bezúplatnému převodu, a to 
z důvodu nepotřebnosti  pro město Šumperk. Ostatní text usnesení zůstane beze 
změn. 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 
 

1361/07 MJP – umístění  1 ks betonové nory v pozemku ve ZJE původ GP p.č. 341 
 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
umístění  1 ks betonové nory v  pozemku ve ZJE původ GP p.č. 341 v k.ú. Dolní 
Temenice. Souhlas se vydává   pro uživatele honitby Městské skály,  Lesní statek 
Třemešek, v.o.s.,  zastoupený Markem Řoutilem, se sídlem  Oskava – Třemešek 
50, IČ: 465 79 001. 
 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1362/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s. za ul. Prievidzskou  

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 824/04 ze dne 10.6.2004 ve znění usnesení ZM č. 
935/04 ze dne 9.9.2004, spočívající v závazku společnosti FORTEX-AGS, a.s. ze 
smlouvy o zajištění realizace protierozních opatření na pozemku p.č. 709/17 v kat. 
území Dolní Temenice (or. lokalita výstavby FORTEX-AGS, a.s. za ul. 
Prievidzskou), uzavřené mezi Městem Šumperk a FORTEX-AGS, a.s. dne 
11.10.2004, a to tak, že dílo protierozního opatření (záchytných příkopů) zůstane 
v majetku společnosti FORTEX-AGS, a.s. až do úplného dokončení díla 
inženýrských sítí budovaných v rámci II. etapy bytové výstavby FORTEX-AGS, 
a.s. za ul. Prievidzskou na pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice. 
Společnost  
FORTEX-AGS, a.s. bude povinna dílo udržovat v souladu se smlouvou až do 
předání díla do vlastnictví Města Šumperk. Dílo bude převedeno do vlastnictví 
Města Šumperk společně s dalšími inženýrským sítěmi vybudovanými v rámci II. 
etapy bytové výstavby. 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1363/07 MJP – bezúplatný převod pozemku p.č. 1564/1 a p.p.č. 1582/1  v k.ú. 
 Šumperk z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
 Šumperka 

doporučuje ZM 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR- 
správa Pozemkový fond ČR  v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
pozemek p.č. 1564/1 – orná půda o výměře 995 m2 a pozemek p.č. 1582/1 – 
trvalý travní porost o výměře 4 101 m2  v k.ú.  Šumperk. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1364/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  přes p.p.č.  
 2258 (ul. Americká), p.p.č. 2109 (ul. 17. listopadu) a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v  
- právu uložení a správy  plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení,  a elektro  

NN vedení přes p.p.č.  2258, p.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 v  k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy telekomunikačního vedení přes p.p.č. 1291/9 a p.p.č. 

1895/2 v k.ú. Šumperk  
- právu uložení a správy splaškové kanalizace přes p.p.č. 1278/19 a p.p.č. 2109 

v k.ú. Šumperk 
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mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SAN – JV, s.r.o., zastoupena  jednatelem Josefem  Vymazalem, se sídlem Lidická 
56, Šumperk, IČ:64618951 
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  20.000,--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 podmínku odboru RÚI, a to že  
při likvidaci dešťových vod nesmí dojít k ovlivnění okolních staveb a 
k nepřípustnému podmáčení okolních objektů  

- 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 pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí požádá stranu povinnou z věcného břemene o 
uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1365/07 MJP – žádost o zrušení služby dodávky tepla (zablokování topných těles) 
 v nebytovém prostoru ul. Temenická 85 v Šumperku 

schvaluje 
nevyhovět žádosti pana Petra Mikeše – Vinný šenk Tokaj, Temenická 85, 
Šumperk, ze dne 10.9.2007, týkající se zrušení dodávky tepla (zablokování 
topných těles) v nebytovém prostoru na ulici Temenická 85, Šumperk. 

  
 

Termín: 31.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1366/07 MJP – poskytnutí finančního příspěvku Cannibals baseball Šumperk – 
 dostavba tribuny se sociálním zařízením 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000,--Kč (slovy: jedenmilion  
korun českých) na spolufinancování dostavby tribuny se základy pro pokračování 
stavby v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba 
sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“. Příjemce finančního příspěvku : 
Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk, se sídlem Pod Senovou 44B, 
Šumperk, PSČ: 787 01, IČ: 26537362, jež je investorem celé akce a které bude 
dílo tribuny kolaudovat svým jménem. 
 
Zbývající financování dostavby tribuny se základy pro pokračování stavby v rámci 
akce "Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního 
zařízení s tribunou – druhá etapa“, bude bez finanční účasti města Šumperk a 
bude plně financována ze zdrojů občanského sdružení Cannibals baseball 
Šumperk a dalších zdrojů, které zajistí občanské sdružení Cannibals baseball 
Šumperk. 
 
Podmínky: 
- Město Šumperk fakticky poskytne finanční příspěvek ve výši 1.000.000,--Kč  
- v případě, že občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk obdrží od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotační prostředky na předmětnou 
stavbu 

- občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk současně s poskytnutím fin. 
příspěvku uzavře s Městem Šumperk dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě 
darovací, na základě které vydá Cannibals baseball Šumperk příslib daru 
stavby tribuny,  realizované v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals 
baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“, a to 
po splnění dotačních podmínek MŠMT,  

- účastníci sjednají další smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč ve prospěch 
Města Šumperk, pokud z důvodu na straně Cannibals baseball Šumperk 
nedojde k převodu díla tribuny do vlastnictví Města Šumperk, případně  pokud 
dojde k převodu vlastnického práva k dílu tribuny na třetí osobu odlišnou od 
Města Šumperk 

- závazek převést darem stavbu tribuny realizované v rámci akce "Občanské 
sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou“,  
do vlastnictví Města Šumperk, přejde i na případné právní nástupce Cannibals 
baseball Šumperk 

- Cannibals baseball Šumperk, předloží nejpozději v termínu do 31.12.2008 
vyúčtování   poskytnutého finančního příspěvku ve výši 1.000,000,--Kč 

 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1367/07 MJP – poskytnutí finančního příspěvku Cannibals baseball Šumperk – 
 dostavba tribuny se sociálním zařízením 

ukládá 
v případě schválení poskytnutí finančního příspěvku, odboru FaP zapracovat do 
rozpočtu Města Šumperka na rok 2008 jmenovitou položku 1.000.000,--Kč, 
jakožto finanční příspěvek občanskému sdružení Cannibals baseball Šumperk, se 
sídlem Pod Senovou 44B, Šumperk, PSČ: 787 01, IČ: 26537362. 
 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

1368/07 MJP – poskytnutí finančního příspěvku Cannibals baseball Šumperk – 
 dostavba tribuny se sociálním zařízením 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 5386/02 ze dne 25.4.2002 ve znění usnesení rady 
města č. 1097/03 ze dne 7.8.2003 týkající se pronájmu pozemku p.č. 779/1 – 
ostatní plocha a areálu baseballového hřiště se zázemím, který je vybudován na 
předmětném pozemku p.č. 779/1 v k.ú. Dolní Temenice. Změna spočívá 
v prodloužení  doby nájmu, a to ze současné doby nájmu 15-ti let od uzavření 
nájemní smlouvy, na novou dobu nájmu 20-ti let ode dne  uzav ření nájemní 
smlouvy. 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1369/07 Opatření k nápravě na základě výsledku veřejnosprávní kontroly na místě 
vykonané u Vlastivědného muzea v Šumperku 

ukládá 
zpracovat návrh dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. Obch 
72/05 ze dne 9.5.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.4.2006 a dodatku č. 2 ze 
dne 15.12.2006 a předložit jej RM ke schválení.  
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1370/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – Šumperk, 
Temenická 109: 
- J. F.,  – byt č. 14 o velikosti 3+1 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu neurčitou od 1.11.2007, výše nájemného je stanovena 
na částku 16,42 Kč/m2. 
 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1371/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Temenická 35 v Šumperku: 
- O. B.,  – byt č. 108 o velikosti 1+kk obytné místnosti 

Podmínky: NS  na dobu neurčitou, regulované nájemné 
 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1372/07 PONTIS Šumperk, o.p.s. 

doporučuje ZM schválit: 
- ukončení provozování Ubytovny pro občany v nouzi, Zábřežská 48, Šumperk, 

jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to 
k 31.12.2007 

 
- provozování Městské ubytovny Zábřežská 48, Šumperk, společností PONTIS 

Šumperk, o.p.s., v rámci její doplňkové činnosti jako ubytovací službu dle 
živnostenského zákona, a to od 1.1.2008 

 
- doplnění zakladatelské listiny PONTIS Šumperk, o.p.s., IČ: 25843907, se 

sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01 v části předmětu doplňkové 
činnosti takto: 
- poskytování ubytovacích služeb 

 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1373/07 Změna platu ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk 

schvaluje 
změnu platu paní Haně Bendové, ředitelce MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, časovým postupem, dle předloženého 
návrhu s účinností od 1.11.2007.  
 
       Termín: 12.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1374/07 Ceny města Šumperka 2007 

doporučuje ZM schválit  
1. předpoklady a podmínky při udělování Cen města 2007  
2. kategorie pro udílení Cen města 2007 
3. časový harmonogram udílení Cen města 2007 
 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
        

1375/07 Podmínky výběrového řízení na dodavatele městských periodik 

schvaluje 
- podmínky výběrového řízení na dodavatele městských periodik Šumperský 

zpravodaj a Kulturní život se zapracováním připomínek členů RM 
- časový harmonogram 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové: PaedDr. Petr Holub, Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. 
Jaromír Mikulenka, PaedDr. Hana Kolaříková, Ing. Andrea Jahnová, Mgr. 
Drahomír Polách 
náhradníci: Ing. Marie Dvořáčková, Ing. Petr Suchomel 

- minimální seznam zájemců: 
Agentura TRIFOX, s.r.o., Třebízského 12, Šumperk 
Tiskárna Grafotyp, Polská 8, Šumperk 
PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20 
Janda Design, Polská 3, Šumperk 
 
       Termín: 9.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1376/07 Územně analytické podklady – programové vybavení 

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

„Územně analytických podkladů - programového vybavení“ 
 
- hodnotící komisi ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček,  Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Abdulla 
Azzani, Ph.D., Ing. Milan Pánek, Petr Vavroušek, DiS., zástupce KÚ Olomouc 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Ivana Kašparová, Ing. Luděk Felkl, Ing. Petr Závodný, 
Ing. Eva Zatloukalová 
 

- 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, České Budějovice, 370 01 
- GEOVAP, spol. s r.o., Merhautova 155, 613 00 Brno 
- MK Consult, v.o.s., Drážďanská 46/520, 400 07 Ústí nad Labem 

 
       Termín: 22.11.2007  

      odpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1377/07 NTL plynovodní přípojka pro víceúčelový objekt v areálu Tyršova stadionu 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření „Smlouvy o provozování, údržbě a opravách plynárenského zařízení“ 
(plynovodní přípojky pro víceúčelový objekt v areálu Tyršova stadionu 
v Šumperku“. 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1378/07 Sběrný dvůr na ul. Příčné 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci „Sběrný dvůr – ul. Příčná v Šumperku“ 
z operačního programu Životní prostředí. 
 
       Termín: 27.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1379/07 Bezbariérová trasa města Šumperka 

schvaluje 
záměr bezbariérové trasy města Šumperka. 
 
       Termín: 11.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1380/07 Bezbariérová trasa města Šumperka 

schvaluje 
podání žádosti o schválení bezbariérové trasy města Šumperka v rámci 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
       Termín: 15.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1381/07 Územní plán Šumperka 

schvaluje 
nevyhovět námitce podané Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele územního plánu 
Šumperka. 
       Termín: 15.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1382/07 Jmenování předsedy energetické komise 

jmenuje 
Ing. Romana Macka předsedou energetické komise. 
 
       Termín: 10.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1383/07 Stanovení měsíční odměny předsedy energetické komise 

doporučuje 
ZM schválit v souladu s usnesením ZM č. 142/07 měsíční odměnu předsedy 
energetické komise ve výši 1.920,--Kč s účinností od 1.10.2007.  
  
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

1384/07 Organizační opatření k  zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání ZM dne 25.10.2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal    Ing. Petr Suchomel 
  1. místostarosta      2. místostarosta 
 
 
  
 

 


