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         Sp. zn.:  99835/2007 
                č.j.: 101846/2007 

U S N E S E N Í   

z 28. schůze rady města Šumperka konané dne 18.10.2007 
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. 
 

1385/07 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování studie 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování 
studie“ zadat zpracování studie těmto firmám: 
- Ing. arch. Petr Doležal – studio 
- Ing. arch. Vít Janků 
- FORTEX-AGS, a.s., a Atelier Polách § Bravenec s.r.o. 
- Ing. arch. František Dvořák 
- Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1386/07 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování studie 

schvaluje 
komisi k vyhodnocení a posouzení 5 studií zadaných na akci: „Rekonstrukce a 
rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování studie“ ve složení: 
Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Marek Zapletal, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Zdeňka 
Daňková, Ing. Irena Bittnerová, tři zástupci komory architektů, jeden zástupce 
komory projektantů. 
 
       Termín: 19.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1387/07 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – zpracování studie 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zařadit částku  na zpracování 5 studií zadaných na akci 
„Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny Šumperku – zpracování studie“ ve 
výši 651.280,- Kč do rozpočtového opatření města Šumperka roku 2007. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1388/07 Časový a obsahový program RM na 1. pololetí 2008 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na 1. pololetí 2008. 
 

1389/07 Časový a obsahový program zasedání ZM na 1. pololetí 2008 

doporučuje 
ZM schválit časový a obsahový program zasedání ZM na 1. pololetí 2008. 
 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1390/07 Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do maximální částky 370.415,- Kč včetně DPH ke SOD č. 
061/07 s firmou Ekozis, spol. s r.o., který bude řešit: 
1) provedení víceprací v rámci akce: „Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní 

křídlo“ dle předloženého materiálu s vyjmutím bodu 6 – nátěr vikýřů 
2) méněpráce v rámci akce: „Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo“ dle 

předloženého materiálu 
3) závazný  zápis TDI do stavebního deníku do 3 pracovních dnů 
 
       Termín: 22.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1391/07 Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo 

bere na vědomí 
vyjádření odboru MJP a RÚI k materiálu odboru RÚI „Pavlínin dvůr – dvorní trakty, 
západní křídlo“ předloženému na jednání RM dne 2.10.2007. 
 

1392/07 Odměna členům dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o., za 3. čtvrtletí 2007 

schvaluje 
jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem 
Komenského 3, Šumperk, odměnu za 3. čtvrtletí 2007 členům dozorčí rady 
Divadla Šumperka, s.r.o.: 
Ing. Zdeňku Muroňovi, Ing. Františku Mertovi, Petru Královi, Ing. Jaromíru 
Mikulenkovi, Ing. Romanu Mackovi v částce 1 030,- Kč před zdaněním každému 
členovi. 
 
       Termín: 18.10.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1393/07 Odměna členům energetické komise 

schvaluje 
poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce členů energetické komise rady města dle předloženého 
návrhu. Členům této komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, bude 
poskytována odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá jednání komise RM. 
V měsících, ve kterých jednání komise RM neprobíhá, je odměna 0,- Kč. Odměna 
bude poskytována členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva od data 
1.10.2007. 
 
       Termín: 19.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1394/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 s Ing. Luďkem Cekrem, zpracovatelem projektové 
dokumentace  na akci: „Rekonstrukce komunikace ul. J z Poděbrad v Šumperku“, 
který se týká posunutí termínu odevzdání PD pro provádění stavby vč. dokladové 
části, rozpočtu a výkazu výměr do 15.12.2007 a navýšení ceny za zpracování PD 
pro provádění stavby o 317.462,50 Kč vč. DPH. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1395/07 Zrušení usnesení RM č. 1375/07 – VŘ na dodavatele městských periodik  

ruší 
usnesení RM č. 1375/07 ve věci výběrového řízení na dodavatele městských 
periodik ze dne 9.10.2007 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín: 18.10.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

 

1396/07 Podmínky VŘ na dodavatele městských periodik 

schvaluje 
- podmínky výběrového řízení na dodavatele městských periodik Šumperský 

zpravodaj a Kulturní život  
- 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 
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- 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: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

1397/07 MJP - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-57311-28 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-57311-28 o pojištění 
odpovědnosti za škodu uzavřené dne 28. 2. 2007 mezi Městem Šumperkem, IČ 
00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a společností Česká 
pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04  
Praha 1. Předmětem tohoto dodatku je připojištění Města Šumperka pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Pojistné 
vyplývající z výše uvedené pojistné smlouvy bude navýšeno o částku ve výši 
5.900,- Kč ročně.   
 
       Termín: 31.10.2007 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
         Bc. Kouřilová 

1398/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy vodovodní, splaškové kanalizační, dešťové kanalizační, 

plynové a zemní kabelové přípojky NN přes pozemek ve  ZJE původ PK p.č. 
1327 v k.ú. Horní Temenice 

- vybudování a zřízení sjezdu přes pozemek ve ZJE původ PK p.č. 1327 v k.ú. 
Horní Temenice mezi 

 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. Ch., bytem Praha 9, PSČ 198 00 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

- Budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  2 400,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
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- Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí jednorázovou úhradu za zřízení 
sjezdu z pozemku ve ZJE původ PK p.č. 1327  na p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní 
Temenice ve výši 5 000,-- Kč, částka bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

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

- Sjezd z pozemku ve ZJE původ PK p.č. 1327 na p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní 
Temenice bude vybudován na základě PD a rozhodnutí, které vydá MěÚ, 
odbor dopravy, nedojde ke zúžení příjezdové komunikace 

- Budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží  ověřenou PD 
- Sjezd a úprava příjezdové cesty bude provedena na náklady  strany oprávněné 

z věcného břemene 
- Budoucí oprávněný   z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s. uvedené 

ve vyjádření ze dne 8.10.2007 
- Stavba dešťové kanalizace, zaústění do vodoteče a stavba opěrné zídky bude 

provedena dle časového harmonogramu  a na základě vyjádření odboru RÚI, a 
to z důvodu  připravované rekultivace potoka 

 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1399/07 MJP – výpověď z nájemní smlouvy – část zahrady u domu Čsl. armády 60 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 307/2000/pro/Vr ze dne 
5.6.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a  M. a 
M. S.,  bytem Žatec, 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 60měsíční. 
Důvodem výpovědi je rozhodnutí  vlastníka pozemku o jiném způsobu využití 
s následným  prodejem. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1400/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN včetně 
pojistkových skříní přes pozemek p.č.  709/17 v k.ú. Dolní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí 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  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  57 600,-- 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 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- Budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- Zemní elektro kabely NN budou uloženy ve veřejné části p.p.č. 709/17 v k.ú. 
Dolní Temenice, která zůstane  ve vlastnictví města Šumperka 

 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1401/07 MJP – odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.9.2007 do 12.10.2007, dle usnesení rady města č. 1250/07 ze 
dne 13.9.2007, schválit prodej  nemovitostí, a to budovy č.p. 15 – jiná st. stojící na 
pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku st.p.č. 225 – 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku st.p.č. 
6055 – zastavěná plocha a nádvoří  v obci a katastrální území  Šumperk ( areál 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1 ). 
 
Kupující: HOTEL PRAHA – BABYLON s.r.o., IČ: 27572277, se sídlem 
Praha 5, Franty Kocourka 3078/2, PSČ: 15000 
 
Kupní cena : 8.111,111,--Kč (slovy: osmmilionů stojedenácttisíc 
stojedenáct korun českých) 
 
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  
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Podmínky prodeje : 

  
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním kupní smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 
vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Šumperk 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže provést stavební úpravy, včetně vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 225 
v k.ú. Šumperk, včetně pozemku stavební parcela č. 225 - zastavěná plocha    
a nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní plocha, a pozemku st.p.č. 6055 - 
zastavěná plocha a nádvoří bez stavby, v obci a katastrálním území Šumperk, 
a to nejpozději ve lhůtě 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy na předmětné 
nemovitosti 

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

- Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v p řípadě 
nezaplacení kupní ceny v dohodnutém termínu 

- sankce za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a vydání 
kolaudačního souhlasu 200.000,- Kč, a to i opakovaně za každý i započatý rok 
prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení stavebních úprav        
a předložení kolaudačního souhlasu 

- sankce za nedodržení způsobu využití předmětu koupě ve výši 10 % kupní 
ceny 

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 
 
       Termín: 25.10.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
    starosta      1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


