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Spis. zn.:106416 /2007 

                              č.j.: 107909 /2007 
 
        

U S N E S E N Í  

z 30. schůze rady města Šumperka ze dne 8.11.2007. 
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. 
 

1405/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2007 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SOC, ŠKV a oddělení BRM dle 
předloženého materiálu. 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1406/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2007: 
příjmy ve výši  - 12.595 tis. Kč 
výdaje ve výši  - 12.760 tis. Kč 
 
příjmy celkem  676.697 tis. Kč 
výdaje celkem  632.629 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1407/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2007 

schvaluje 
uzavření smlouvy o přidělení VFP s občanským sdružením SAVORE Šumperk dle 
předloženého návrhu. 
 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 



RM 30  

 
2 

 

1408/07 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 o použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, 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 „plynového kotle s nepřímým ohřevem“ pro školní 
stravovnu v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 
 

1409/07 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o použití investičního fondu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22,  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 „souboru promítací techniky“ v celkové výši do 41 tis. Kč. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

1410/07 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o použití investičního fondu 

schvaluje  
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22,  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 posílení zdrojů 
určených na financování údržby oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na 
opravu odborné pracovny školy „Divadelní a presentační místnost“ v celkové výši 
do 190 tis. Kč. 
 
       Termín: 20.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

1411/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení: 
4549/06, 4976/06, 390/07, 473/07, 475/07, 538/07,618/07, 664/07, 726/07, 
727/07, 782/07, 788/07, 794/07,  826/07, 827/07, 831/07, 845/07, 861/07, 887/07, 
901/07, 954/07, 956/07, 959/07, 960/07, 981/07, 986/07, 1035/07, 1057/07, 
1071/07, 1072/07, 1100/07, 1103/07, 1106/07, 1109/07, 1121/07, 1122/07, 
1127/07, 1139/07, 1141/07, 1146/07, 1159/07, 1160/07, 1170/07, 1188/07, 
1189/07, 1218/07, 1219/07, 1243/07, 1244/07, 1246/07, 1247/07, 1248/07, 
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1249/07, 1250/07, 1251/07, 1256/07, 1259/07, 1260/07, 1262/07, 1264/07, 
1265/07, 1267/07, 1268/07, 1275/07, 1276/07, 1277/07, 1279/07, 1281/07, 
1283/07, 1284/07, 1285/07, 1287/07, 1288/07, 1289/07, 1290/07, 1291/07, 
1299/07, 1300/07, 1301/07, 1303/07, 1304/07, 1305/07, 1307/07, 1309/07, 
1310/07, 1311/07, 1312/07, 1313/07, 1316/07, 1317/07, 1318/07, 1319/07, 
1320/07, 1325/07, 1327/07, 1332/07, 1333/07, 1334/07, 1335/07,. 1336/07, 
1337/07, 1338/07, 1353/07, 1354/07, 1355/07, 1357/07, 1358/07, 1359/07, 
1360/07, 1361/07, 1362/07, 1363/07, 1365/07, 1366/07, 1370/07, 1372/07, 
1373/07, 1374/07, 1377/07, 1378/07, 1379/07, 1380/07, 1381/07, 1382/07, 
1383/07, 708/07, 744/07, 1023/07, 1154/07, 1245/07.  
 

1412/07 Kontrola plnění usnesení 

souhlasí  
s prodloužením termínu plnění usnesení: 
18/06 do 30.6.2008 (podnikatelský záměr + stanovy), Z: Mgr. Brož 
563/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Šperlich 
712/07 do  22.11.2007, Z: Ing. Šperlich 
720/07 do 17.1.2008, Z: Ing. Bittnerová 
792/07 do 30.9.2008, Z: Ing. Répalová 
875/07 do 30.11.2007, Z: Ing. Répalová 
967/07 do 30.11.2007, Z: Ing. Répalová 
1008/07 do 6.12.2007, Z: PaedDr. Kolaříková 
1026/07 do 6.12.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1195/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
1196/07 do 22.11.2007, Z: PaedDr. Holub 
1258/07 do 22.11.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1278/07 do 31.5.2008, Z: Ing. Šperlich 
1293/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
1324/07 do 6.12.2007, Z: PaedDr. Holub 
1371/07 do 30.11.2007, Z: Ing. Répalová 
1253/07 - další kontrola 31.12.2007, Z: Ing. Répalová 
 
 

1413/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1321/07 

opravuje 
usnesení RM č. 1321/07 ke zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p.č. 
108/1, kde se doplňuje zvýrazněný text: …schvaluje zveřejnění záměru města 
vypůjčit… 
V písemném vyhotovení usnesení byl tento text uveden pouze v nadpisu.  
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1414/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1322/07 

opravuje 
usnesení RM č. 1322/07 ke zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku 
p.p.č. 2248/1 a dalších, kde se doplňuje  zvýrazněný text: …schvaluje zveřejnění 
záměru města pronajmout… 
V písemném vyhotovení usnesení byl tento text uveden pouze v nadpisu. 
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1415/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1323/07 

doplňuje 
usnesení RM č. 1323/07 ke zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku 
p.p.č. 554/33, kde se doplňuje  zvýrazněný text: …schvaluje zveřejnění záměru 
města pronajmout… 
V písemném vyhotovení usnesení byl tento text uveden pouze v nadpisu. 
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1416/07 MJP – zrušení usnesení RM č. 1280/07, pronájem NP Temenická 97 

ruší 
usnesení RM č. 1280/07 ze dne 27.9.2007 k pronájmu nebytového prostoru – 
herna-bar – na ul. Temenické 97, č.p. 2785 v k.ú. Šumperk, o velikosti cca     
108,3 m2, jehož nájemcem se měl stát pan Josef Valouch, PIRANHA BIKE-SKI, 
Čsl. armády 36, 787 01, Šumperk, IČO: 65126211. 
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1417/07 MJP – pronájem, stavba lešení 

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 554/33 v k.ú. Šumperk o velikosti celkem 30 m2 na 
dobu určitou do 17.11.2007 pro nájemce Jan a CO, spol. s r.o., Komenského 593, 
Postřelmov, IČ: 14617528, za účelem umístění lešení při stavbě: oprava fasády 
domu B. Němcové 2, Šumperk. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 



RM 30  

 
5 

 

1418/07 MJP – pronájem, zařízení staveniště  

schvaluje 
pronájem části pozemku p.p.č. 2248/1, p.p.č. 306 a p.p.č. 6/4 v k.ú. Šumperk o 
velikosti celkem 200 m2 na dobu určitou do 30.4.2008 pro nájemce VITTORE, 
s.r.o., Palackého 3, Šumperk, IČ: 2778123,  za účelem umístění zařízení 
staveniště při stavbě: dostavba objektu Langrova 3A, Šumperk. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1419/07 MJP – výpůjčka, stavba lešení 

schvaluje 
vypůjčit část pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice o velikosti celkem 72 m2 
na dobu určitou do 31.10.2007  pro žadatele Ing. Petr Wolanský, Kosmonautů 15, 
Šumperk, IČ: 44883382, za účelem umístění lešení při stavbě: revitalizace domu 
Temenická 19, Šumperk. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich  
 

1420/07 MJP – Tyršův stadion,  rozvoj areálu 

bere na vědomí 
zprávu správce majetku města Šumperka ve věci rozvoje Tyršova stadionu 
v Šumperku. 
 
 

1421/07 MJP – navigační systém 

neschvaluje 
realizaci záměru výstavby navigačního systému INFOR na území města 
Šumperka dle žádosti SECOM LTD, spol. s r.o., nám. Svobody 10, Brno, IČ: 
47917016, zast. panem Seniem Sočevem,  jednatelem společnosti. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1422/07 MJP – zábory veřejného prostranství 

schvaluje 
realizaci systému využívání části veřejného prostranství na území města 
Šumperka dle projednaného návrhu PMŠ, a.s., s účinností od 8.11.2007. 
 
       Termín: 8.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

1423/07 MJP – pojištění stavby „Rekonstrukce radnice v Šumperku – 1. etapa“ 

schvaluje 
navýšení pojistné částky majetku města Šumperka - budovy radnice pro účely 
pojištění o částku ve výši 13.113.469,--Kč vzhledem k navýšení hodnoty budovy 
radnice na základě dokončení „Rekonstrukce radnice v Šumperku - 1.etapa“, 
jejímž předmětem bylo provedení zajištění bezbariérového přístupu do 
nadzemních podlaží budovy a do podzemního podlaží budovy a dodávka 
panoramatického výtahu bez šachty.  
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1424/07 MJP – smlouva o věcném břemeni 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
plynové přípojky  přes pozemek p.č. 274/1 a p.p.č. 274/2  v k.ú. Dolní Temenice  
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: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 420/3,           
PSČ 702 72 
IČ:  27768961, DIČ CZ27768961 
investor plynové přípojky:  
J. Ch.,  Šumperk, 787 01 
V. I., Šumperk, 787 01 
F. L., Šumperk, 787 01 
MARKET-NOVA, s.r.o,  Kozinova 1903/6, Zábřeh, 789 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude vyhotovena stranou oprávněnou 

z věcného břemene 
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- finanční částku za uložení plynové přípojky do výše uvedených pozemků 

uhradí investor plynové přípojky. Investor plynové přípojky uhradil zálohovou 
finanční částku ve výši 800,--Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. VBb/02/07/Foj, skutečná částka za věcné 
břemeno dle GP č. 683-380/2007 činí 1.026,--Kč. Rozdíl mezi zálohovou a 
skutečnou částkou – doplatek činí  226,--Kč, částky jsou vypočteny na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 Doplatek ve výši 226,--Kč bude uhrazen 
do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  
na KÚ 

- investor plynové přípojky doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v pěti 
vyhotoveních  GP č. 683-380/2007, který bude nedílnou součástí smlouvy o 
věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady investor plynové přípojky 
- investor  plynové přípojky uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 

známku na vkladové řízení na KÚ 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1425/07 MJP – smlouva o věcném břemeni  

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení VN přes pozemek p.č.: 1257/1, 1257/60, 1268/40, 1268/41, 
1268/43, 1268/44 a 2088 vše v k.ú. Šumperk  mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- věcné břemeno spočívající v uložení zemního kabelového vedení – stavby 

nazvané „Přeložka VN 22kV č. 98 – Tyršův stadion“ bude zřízeno bezúplatně, 
a to z důvodu, že se jedná o akci města, jejíž realizace byla provedena se 
100% účastí z rozpočtu města 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
v pěti vyhotoveních  GP č. 5062-65/2006, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1426/07 MJP – žádost o souhlas s umístěním sídla 

nesouhlasí 
s umístěním sídla budoucí obchodní společnosti pana P. S.  na adrese nám. Jana 
Zajíce 2958/13, 787 01 Šumperk, když město Šumperk je vlastníkem bytového 
domu na adrese nám. Jana Zajíce 2958/13, 787 01 Šumperk.  
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1427/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 1282/101 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy vodovodní přípojky   přes  pozemek ve ZJE původ EN 
p.č. 1282/101 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: 
B. B. , Šumperk 
Z. O.,  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 150,--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 do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o 
věcném břemeni 

- budoucí oprávněný provede výkopové práce tak, aby došlo k co nejmenšímu 
narušení  výsadby zeleně na výše uvedeném pozemku 

 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1428/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.č. 90 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes pozemek p.č. 900  v k.ú. Dolní Temenice mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

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

inženýrských sítí  zálohu ve výši 1.000,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/30/05/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Skutečná částka za VB dle 
GP č. 673-135/2007 činí 1.005,--Kč. Rozdíl mezi cenou zálohovou a 
skutečnou, který  činí  5,--Kč  uhradí strana oprávněná z věcného břemene do 
15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o  zřízení věcného břemene před podáním 
návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 673-135/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

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

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

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1429/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2993 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN přes pozemek p.č. 2993 v  k.ú.  Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši  650,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/15/06/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Skutečná částka za VB dle 
GP č. 5281-222/2007, 679-222/2007 činí   4.520,--Kč. Rozdíl mezi cenou 
zálohovou a skutečnou, který  činí  3.870,--Kč  uhradí strana oprávněná 
z věcného břemene do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o  věcného břemene 
před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5281-222/2007, 679-222/2007, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o věcném břemeni 

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

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

- smlouva o věcném břemeni bude uzavřena současně s kupní smlouvou mezi 
prodávajícím městem Šumperk a kupujícím panem Kulichem 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1430/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.č. 35/1 a další  

schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene spočívající  v právu  uložení a   
správy   vedení NN  přes pozemek p.č.  35/1, p.p.č. 820/7, p.p.č. 820/16, p.p.č. 
921/6, p.p.č. 921/7 a pozemek ve ZJE původ PK p.č. 871 vše v k.ú. Dolní 
Temenice a přes p.p.č. 5/6,  p. p.č. 19, p.p.č. 1361, p.p.č. 1185 a pozemek ve 
ZJE původ GP p.č. 1184 vše v k.ú. Horní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, 
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

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

inženýrských sítí  zálohu ve výši  12.240,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/29/04/Foj, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č. 693/04 ze dne 18.3.2004. Skutečná částka za VB dle 
GP č. 701-336/207 a č. 677-336/20007  činí   14.885,10 Kč. Rozdíl mezi cenou 
zálohovou a skutečnou, který  činí 2.645,10 Kč  uhradí strana oprávněná 
z věcného břemene do 15ti dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení věcného 
břemene před podáním návrhu do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 701-336/207 a č. 677-336/20007, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o věcném břemeni 
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- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

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

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1431/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.č. 2301 
a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek  p.č.  
2301, p.p.č. 1459/3  a p.p.č. 1534/3  v k.ú. Šumperk  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 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  3.300,--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 

- 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 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1432/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.č. 
2047/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky přes pozemek  p.č. 
2047/5 v k.ú. Šumperk  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
TSR Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín,  Sokolovská 192/79, PSČ 
186 00, IČ: 406 14 875 
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  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 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1433/07 MJP – žádost o souhlas s podnájmem 

souhlasí, 
aby nájemce - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 
Krátkého 1, IČ: 00843113, se sídlem Šumperk, Gen. Krátkého 1, přenechala 
do podnájmu 1. nadzemní podlaží o celkové výměře 426 m2 v objektu č. 2 na 
st.p.č. 724/2 v k.ú. Šumperk v areálu bývalých kasáren  při ul. Nám. Jana Zajíce 
č.or. 2, Šumperk: 
- podnájemcům:  
 - Cannibals baseball Šumperk, o.s., IČ: 26537362, se sídlem Šumperk, Pod 
    Senovou 44B, PSČ 787 01 
 - Dům dětí a mládeže – Vila Doris a pedagogické centrum Šumperk,    
    IČ: 00851507, se sídlem Šumperk, 17. listopadu 2, PSČ 787 01  
- cena za podnájem: 190,--Kč za hodinu je příjmem nájemce 
- účel podnájmu: trénink hráčů baseballu 
- nájemce je povinen upozornit podnájemce před uzavřením podnájemní 

smlouvy na stavebně technický stav objektu. 
Souhlas se vydává na dobu od 1.11.2007 do 31.3.2008. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1434/07 MJP – dar prof. Viktora Dostala šumperským neziskovým organizacím 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou 
dárce Univ. Prof. Dr.Viktor Dostal, bytem Kahlenbergerstrasse 47/2, 1190 Vídeň, 
Rakousko, daruje podle svého určení šumperským neziskovým organizacím 
peněžitý dar v celkové částce 99.464,40 Kč.  
Město Šumperk jako vedlejší účastník dle darovací smlouvy zajistí: 
a) poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u 

města Šumperk na účtu cizích prostředků, na účty obdarovaných do 30 
dnů po uzavření darovací smlouvy   

b) dohlédne, aby obdarovaní využili peněžité dary v souladu s účelovým 
určením dle smlouvy a aby obdarovaní předložili městu Šumperk 
vyúčtování nejpozději do  30.9.2008 

c) podá prof. Dostalovi zprávu o využití peněžitého daru obdarovanými 
nejpozději do 31.10.2008  

d)  zpracuje darovací smlouvu 
            
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 

 

1435/07 MJP – dar prof. Viktora Dostala šumperským neziskovým organizacím 

ukládá 
odboru ŠKV MěÚ Šumperk v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy, kterou 
dárce Univ. Prof. Dr.Viktor Dostal, bytem Kahlenbergerstrasse 47/2, 1190 Vídeň, 
Rakousko, daruje podle svého určení šumperským neziskovým organizacím 
peněžitý dar v celkové částce 99.464,40 Kč: 
- dohlédnout, aby obdarovaní využili peněžité dary v souladu s účelovým 

určením dle darovací smlouvy a aby obdarovaní předložili městu 
Šumperk vyúčtování nejpozději do  30.9.2008 

- podat prof. Dostalovi zprávu o využití peněžitého daru obdarovanými 
nejpozději do 31.10.2008 

       Termín: 30.11.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1436/07 MJP – předání komunikace M. Šaje do správy PMŠ, a.s. 

schvaluje 
předat část pozemku p.č. 2053/1 o výměře 430 m2 označená v geometrickém 
plánu ze dne 31. 1. 2007 č. zak. 24/2007 jako díl „a“  rozšiřující po rekonstrukci 
komunikaci M. Šaje ve vlastnictví Města Šumperka do správy společnosti PMŠ, 
a.s., za účelem provádění údržby. O předání a převzetí výše uvedené nemovitosti 
do správy společnosti PMŠ, a.s., bude sepsán předávací protokol.  
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1437/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1286/2 a p.p.č. 545/9 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje   
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1286/2 o výměře 157 m2 a p.p.č. 545/9 o 
výměře 706 m2 v k.ú. Šumperk. 
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje – zázemí k domu, zahrada 
- kupní cena 300,--Kč/m2 

Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1438/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat p.č. 545/10 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p.č. 545/10 o výměře 325 m2 v k.ú. Šumperk. 
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje – zahrada  
- kupní cena 300,--Kč/m2 

Termín: 15.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1439/07 MJP – uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy 

schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy MP 27/2006/Pro/vr ze dne 25.7.2006, kterou byla 
pronajata část p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk s účelem využití - pozemek pod 
prodejním stánkem. Nájemce K. T., Dolní Žukov, Český Těšín, pronajímatel město 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1. Nájemní smlouva bude ukončena 
dohodou ke dni 31.12.2007. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1440/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. 
Šumperk.  
Podmínky pronájmu:  
- účel pronájmu – pozemek pod prodejním stánkem  
- sazba nájemného 550,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu neurčitá od 1.1.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1441/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat  p.p.č. 1927/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat  p.p.č. 1927/5 o výměře 1230 m2 v k.ú. Šumperk, 
včetně vzrostlých stromů.  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje – zázemí k domu  
- kupní cena 150,--Kč/m2, včetně vzrostlých stromů 

 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1442/07 MJP – ukončení nájemní smlouvy k pronájmu pozemků pod stavbou 
 krematoria a parkoviště krematoria 

schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy MP 339/2000/Pro/Vr ze dne    11.12.2000, kterou byly 
pronajaty pozemky st.p.č. 4323 a p.p.č. 589/4 v k.ú. Šumperk s účelem využití - 
pozemek pod stavbou krematoria a parkoviště krematoria. Nájemce A. Z.,  bytem 
Olomouc, pronajímatel město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1. 
Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2007. 
Pokud nebude dohoda uzavřena k datu 30.11.2007, bude podána výpověď ze 
shora uvedené nájemní smlouvy s tím, že výpověď  je sjednána čl. III. odst. 1 a 2. 
a je tříměsíční s tím, že nájemci vzniká povinnost úhrady nájemného do doby 
uplynutí výpovědní lhůty. 
 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1443/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 4323 a dalších v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města pronajmout  st.p.č. 4323 o výměře 880 m2,  část p.p.č. 
589/4 o výměře cca 750 m2 včetně zpevněného povrchu v k.ú. Šumperk.a  část 
p.p.č. 589/3 o výměře cca 600 m2, vše v k.ú. Šumperk  
Podmínky pronájmu:  
- účel pronájmu: 

       a)  st.p.č. 4323  - pozemek pod objektem   
       b) část  p.p.č. 589/4 a 589/3, pozemek pod účelovou komunikací a   
                               vstupní schodiště  
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- sazba nájemného: dohodou k celku 40.000,--Kč /rok 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce výhradně na své náklady bude udržovat účelovou komunikaci vedoucí 

k zadní části budovy krematoria 
 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1444/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1484/16, 1487/1, 1487/2, 
1491/1 a 1491/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 
1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře 
18215 m2 a p.p.č. 1491/2 o výměře 1245 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
Podmínky pronájmu:  
- doba nájmu určitá od 1.1.2008 do 31.12.2008 
- ostatní podmínky jsou dány nájemní smlouvou  MP 5/2007 
 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1445/07 MJP – nezveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2035/3 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města pronajmout  část p.p.č. 2035/3  o výměře 1 m2  v k.ú. 
Šumperk za účelem umístění vitríny s informačním systémem.  
 

Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1446/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat části p.p.č. 367 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat části  p.p.č. 367 o výměře 7 m2  v k.ú. Šumperk, 
dle GP zak. Číslo 5256-189/2007 díl „b“ p.p.č. 367 o výměře 6 m2 a díl „d“ 
pozemku p.č. 367 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Šumperk.  
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu a jeho zázemí 
- kupní cena: 450,--Kč/m2 
- dodržení podmínek sjednaných smlouvou o smlouvě budoucí kupní – obch 

44/2005 ze dne 10.5.2005 ve znění dodatku ze dne 25.6.2007 
 
       Termín: 15.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1447/07 MJP – nezveřejnění záměru města pronajmout  část p.p.č. 390 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
nezveřejňovat záměr města pronajmout  část p.p.č. 390  o výměře cca 15m2  
v k.ú. Šumperk za účelem umístění prodejního stánku.  
 

Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1448/07 MJP –  výpověď z nájmu části p.p.č. 1320/2 u domu 8. května 10 

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 84/2000/Pro/Vr ze dne 
27.3.2000, kterou byl sjednán mezi městem Šumperk, jako pronajímatelem a  J. 
B., bytem Šumperk,  jako nájemcem,  pronájem  části p.p.č. 1320/2  o výměře  13 
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: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1449/07 MJP – podzemní garáže v p.p.č. 296 – zřízení věcného břemene stavby pod 
pozemkem  

schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene stavby pod pozemkem p.č. 296 v k.ú. 
Šumperk v rozsahu cca 48 m2. Budoucí povinný z věcného břemene je město 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 00303461,  budoucím oprávněným 
z věcného břemene je SAN-JV, s.r.o., se sídlem  Lidická 56, Šumperk, IČ: 
64618951. Věcné břemeno se zřizuje jako věcné břemeno časově neomezené 
s jednorázovou úhradou 30.000,--Kč, která bude uhrazena do 14ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Stanovená 
úhrada za zřízení věcného práva je pevná. Oprávněný z věcného břemene zajistí 
na své náklady vyznačení rozsahu věcného břemene, které bude určeno plochou 
vymezenou ortogonálním průmětem vnějšího límce obvodových stěn podzemních 
garáží. Po vyhotovení geometrického plánu bude sjednána smlouva o z řízení 
věcného břemene stavby pod pozemkem p.č. 296 v k.ú. Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1450/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 296 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 296 o výměře cca 
309 m2 v k.ú. Šumperk. 
Podmínky příslibu prodeje:  
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu – cca 309 m2 
- kupní cena: 230,--Kč/m2 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději k datu 31.12.2010, po 

vyhotovení geometrického plánu, zaplacení 100% kupní ceny 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy 50% budoucí kupní ceny, dále 

bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách v minimální výši 
500,--Kč 

Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1451/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 296 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 296 o výměře cca   
26 m2 v k.ú. Šumperk. 
Podmínky příslibu prodeje:  
- účel příslibu prodeje: zajištění vstupu do vnitrobloku nově budovaných 

polyfunkčních domů – cca 26 m2 
- kupní cena: 600,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy 50% budoucí kupní ceny, doplatek 

kupní ceny bude uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

- budoucí kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na 
rozdělení p.p.č. 296, kterým bude vymezen předmět prodeje 

 
Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1452/07 MJP – žádost společnosti KRAFTWERK ZM, s.r.o. 

schvaluje 
nevyhovět žádosti společnosti KRAFTWERK ZM, s.r.o., se sídlem Hanušovice, 
Hlavní 413, PSČ: 78833, IČ: 27793079, o odprodej hradícího zařízení osazeném 
v toku Bratrušovského potoka v blízkosti Bratrušovského koupaliště v Šumperku. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1453/07 MJP – cyklistická stezka Šumperk-Nový Malín, výkup pozemků 

doporučuje ZM 
schválit výkup pozemků, na kterých se nachází dílo cyklistické stezky vybudované 
dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem, č. 
04/2004,  „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, oddělených geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka č. 
5209-35/2007. 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ : 00303461 
 
Prodávající a předmět výkupu:  

 
1) Česká republika – Lesy České republiky s.p., Přemyslova 19, č.p. 1106, 

Hradec  Králové – pozemek p.č.1495/5 v k.ú. Šumperk 
2) OLZ, a.s., Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ: 772 00, IČ: 

45192138 – pozemek p.č. 3103, pozemek p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. 
Šumperk 

3) Manželé L. a M. S. Nový Malín, PSČ: 78803 – pozemek p.č. 1497/2 a 
pozemek p.č. 2193/16  v k.ú. Šumperk 

 
Kupní cena:  300,--Kč/1m2 
 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování kupních smluv a náklady správního řízení o vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1454/07 MJP – cyklistická stezka Šumperk-Nový Malín, výkup pozemků 

doporučuje ZM 
schválit výkup pozemku, na kterém se nachází dílo cyklistické stezky vybudované 
dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem, č. 
04/2004,  „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, odděleného geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka č. 
5209-35/2007. 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
 
Prodávající a předmět výkupu:  
 
Pan V. Č., Šumperk, PSČ: 787 01 a paní J. N.,  Praha - Břevnov, PSČ: 169 00 – 
pozemek p.č. 1505/3 v k.ú. Šumperk 
 
Kupní cena:  300,--Kč/1m2 



RM 30  

 
20 

 
Odkládací podmínka: 
 
K uzavření kupní smlouvy s panem V. Č. a paní J. N. dojde až poté co bude 
pravomocně rozhodnuto o podané žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze 
dne 6.12.2004 a dále dojde k výmazu smluvního zástavního práva České 
spořitelny, a.s., a to pro pohledávku 2,900.000,--Kč a pro budoucí pohledávky, 
které vzniknou do 20.2.2014 na základě „Smlouvy o zřízení zástavního práva dle 
občanského zákoníku ze dne 1.3.2004, s právními účinky vkladu práva ke dni 
1.3.2004, povoleného rozhodnutím katastrálního ú řadu č.j. V–1068/2004 , a to 
minimálně ve vztahu k oddělenému pozemku p.č. 1505/3 v k.ú. Šumperk.  

 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování kupních smluv a náklady správního řízení o vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1455/07 MJP – cyklistická stezka Šumperk-Nový Malín, výkup pozemků 

doporučuje ZM 
schválit přijetí daru pozemku p.č. 2119/2 v k.ú. Šumperk, dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku zpracovaným Ing. Tomášem Křikalem, zakázka č. 5209-
35/2007.  
Dárce: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,  Olomouc – Hodolany,  PSČ:  
779 11,  IČ: 70960399. 
 
Obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93,  
IČ: 00303461. 
 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování darovací smlouvy a náklady správního řízení o vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1456/07 MJP – cyklistická stezka Šumperk-Nový Malín, výkup pozemků 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí skutečnost,  že na oddělených pozemcích p.č.1495/5,  p.č. 1497/2,  
p.č. 2193/16, p.č. 3103, p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk bude váznou věcné 
břemeno užívání spočívající v uložení podzemního kabelu vedení NN a přípojkové 
skříně, vstupu osob oprávněného, vjezdu všech dopravních prostředků, včetně 
vozidel účelových oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a údržby 
rozvodných zařízení, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.  Na pozemcích 
p.č. 3103, p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk bude dále váznou věcné břemeno 
chůze a jízdy ve prospěch  budov bez  čp/če na  pozemku st.p.č. 588/4 a pozemku  
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st.p.č. 588/2 a dále ve prospěch pozemků st.p.č. 588/4 a st.p.č. 588/2 v k.ú. 
Šumperk. 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1457/07 MJP – uplatnění inflační doložky při stanovení odměny správci majetku 
společnosti ŠMR, a.s. 

bere na vědomí 
v souladu s  ustanovením čl. VI., odst. 2 mandátní smlouvy na správu majetku 
Města Šumperka ze dne 28.9.1998, navýšení odměny správce majetku Města 
Šumperka, společnosti ŠMR, a.s., a to o 70% hodnoty míry inflace vyhlášené 
Českým statistickým úřadem pro rok 2006 (2,5%), tj. o 1,75%, tedy navýšení 
odměny z původní odměny 428.000,--Kč bez DPH měsíčně  na novou výši 
odměny 435.490,--Kč bez DPH měsíčně, počínaje dnem 1.10.2007. 
 

          

1458/07 MJP – prodej pozemku p.č. 2555/3 v k.ú. Bludov 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16.  10.  2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1355/07 
ze dne 9. 10. 2007, schválit prodej pozemku p. č. 2555/3 o výměře 1160 m2 
v k. ú. Bludov, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků v daném areálu 
- kupující: obec Bludov, se sídlem Bludov, Jana Žižky 195, PSČ: 789 61, IČ: 

00302368  
- kupní cena dle znaleckého posudku: 58 930,--Kč k celku 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- 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: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1459/07 MJP – bezúplatný převod části pozemku p.č. 2095/3 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16. 10. 2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení RM č. 1358/07 ze dne 9. 
10. 2007 schválit bezúplatný převod pozemku části pozemku p. č. 2095/3 o 
výměře 742 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 
31. 8. 2007 označené jako pozemek p. č. 2095/3, a to z majetku města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, do 
majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 6609460, do správy majetku vykonávané Správou silnic Olomouckého kraje, 
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příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc - Hodolany, Lipenská 120, IČ: 
70960399, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy  
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1460/07 MJP – bezúplatný  převod části pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 2096/1 o výměře 5 217 m2 v k. ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31. 8. 2007 označené 
jako pozemek p. č. 2096/9, a to z majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 6609460, ze správy majetku vykonávané 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc - 
Hodolany, Lipenská 120,  IČ: 70960399 do majetku města Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1461/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat  část pozemku p.č. 262/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p.č. 262/1  
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  vybudování letního posezení u restaurace 
- kupní cena pozemku:  500,--Kč/m2 
- kupní cena stavby chodníku ze zámkové betonové dlažby za m2 bude 

stanovena na základě znaleckého posudku, který zajistí na své náklady město 
Šumperk 

- 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: 23.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1462/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části pozemku p.č. 
2338 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje části pozemku p. č. 
2338 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Šumperk pod zpevněnou asfaltovou plochou za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  majetkoprávní vypořádání v souladu s užíváním 
- budoucí kupní cena pozemku:  500,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o uzav ření 

budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“  
- s vlastnickým právem k uvedené části pozemku p. č. 2338 v k. ú. Šumperk 

bude převedeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch 
pozemku p. č. 218 v k. ú. Šumperk 

- kupní smlouva bude realizována po dokončení  rekonstrukce komunikace na 
ul. Tatranské, po rozdělení pozemku p. č.  2338 v k. ú. Šumperk geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady kupující, a po schválení prodeje 
v zastupitelstvu města  

 
Termín: 23.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1463/07 MJP – vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 206/2 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu odkoupení části pozemku p. č. 206/2 o výměře cca 4 m2 
v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou 

komunikace na ulici Tatranské 
- budoucí prodávající: PPP Český Real, a.s., se sídlem Šumperk, Krátká 3, 

PSČ: 787 01, IČ: 27770958 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 

787 93, IČ: 00303461 
- kupní cena:  30 Kč/m2 
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady  
- kupní smlouva bude realizována po dokončení  rekonstrukce komunikace na 

ul. Tatranské, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který 
nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu zástavního práva 
na dotčené části pozemku p. č. 206/2 v k. ú. Šumperk ve prospěch České 
spořitelny, a.s. a po schválení prodeje v zastupitelstvu města. Kupní cena bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 
       Termín: 23.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1464/07 MJP – prodej pozemku p.č. 342/4 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16.  10.  2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1357/07 
ze dne 9. 10. 2007, schválit prodej pozemku p. 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 
- kupující: Reinvest Corporation, s.r.o., se sídlem Brno, Náměstí Republiky 

1, PSČ 614 00, IČ:  26963671 
- kupní cena:  800,--Kč/m2 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- 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 

- návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán do 14 
dnů po předložení pravomocného územního rozhodnutí kupujícím 
prodávajícímu. V případě, že pravomocné územní rozhodnutí nebude vydáno 
do 31. 12. 2008, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že 
zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 20 dnů ode dne doručení 
písemného odstoupení, a to bez jakýchkoliv dalších nároků. 

 
Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1465/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
999/49 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající  v  
-  právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 
999/49, p.p.č. 927/62, p.p.č. 927/11, p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/3, 
p.p.č. 1093/62, p.p.č. 1067/5,  p.p.č. 1067/23 vše v k. ú. Šumperk 
-  právu uložení a správy zemního  kabelového vedení VN přes pozemek p.č. 
999/49, p.p.č. 984/7, p.p.č. 987/4, p.p.č. 987/3, p.p.č.1093/62, p.p.č. 1067/5, 
p.p.č. 1067/29, p.p.č. 1093/2,  p.p.č. 1093/36,  p.p.č. 2046/3 vše v k.ú. Šumperk  
- umístění 1 ks pilíře na p.p.č. 987/4 v k.ú. Šumperk 
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 
vedlejší  účastník smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Jindřichem 
Kašpárkem, se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ: 26823322 
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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  50.000,--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 podmínku odboru RÚI, a to, že 
PD bude koordinována se stavbou kruhového objezdu OC NIMIRU Šumperk, 
kterou projektovala firma: BAU – projekt s.r.o., Nádražní 128, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ: 45539103 

- 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 trasu uvedenou v projektové 
dokumentaci, která bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene 

- v případě, že dojde ke změně trasy vedení VN a NN, která je uvedena  v 
přiložené PD,  uloží budoucí povinný z věcného břemene budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene smluvní pokutu za nedodržení podmínek 
uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to dle  
čl. E. Smluvní pokuta  usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  

- v případě, že budou dotčeny pozemky uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí 
směnné smlouvy  č.  Obch.  34/07-Šv mezi městem Šumperk a společností 
SPIKAS Šumperk, s.r.o., a to na část p.p.č. 984/7, část p.p.č. 987/4 a část 
p.p.č. 987/3 vše v k.ú. Šumperk, uzavře společnost SPIKAS  Šumperk s.r.o.  
(v případě, že bude již vlastníkem částí jmenovaných pozemků), smlouvu o 
zřízení věcného břemene se společností  ČEZ Distribuce, a.s. spočívající 
v právu uložení a   správy inženýrských sítí, a to za stejných finančních 
podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene  mezi městem    Šumperk a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

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

- budoucí oprávněný do 30ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
požádá stranu povinnou  (město Šumperk + SPIKAS Šumperk s.r.o.) 
z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1466/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1423/9 o výměře 
70 m2 a část pozemku stavební parcela č. 2082/2 o výměře 48 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. vymezený prostor k domu Horova 5, Šumperk). 
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod drobnou stavbou. 
 
       Termín: 19.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1467/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/7 o výměře 
907 m2, pozemek stavební parcela č. 5618 o výměře 7 m2, pozemek stavební 
parcela č. 5619 o výměře 28 m2, pozemek stavební parcela č. 5620 o výměře 
16 m2, pozemek stavební parcela č. 5645 o výměře 16 m2, pozemek stavební 
parcela č. 5621 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor 
k domům Javoříčko 14 a 16, Šumperk). 
Účel pronájmu –  zahrádkářské využití, pozemek pod stavbou garáže, pozemek 
pod stavbou garážového provizoria, pozemek pod stavbou kolny, zpevněná 
plocha, prostor pod sušáky prádla, prostor pod klepačem,  vymezený prostor 
k domu Javoříčko 14 a 16 v Šumperku. 
 
       Termín: 19.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

        

1468/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 4692            
o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. garáže v lokalitě za nám. Republiky, Šumperk).  
Účel pronájmu – pozemek pod stavbou garáže. 
 
       Termín: 19.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1469/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící zázemí 
k obytným domům 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parcela č. 1484/6 o výměře    
2002 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Lidická 75, Šumperk).  
Účel pronájmu – zahrádkářské využití, pozemek pod drobnými stavbami – kolny, 
zahradní chatky. 
       Termín: 19.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1470/07 MJP – úhrada za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
úhradu  Úřadu   pro  zastupování   státu  ve  věcech  majetkových, který  
zastupuje Ing. Karol Siwek,  ředitel Územního pracoviště Ostrava, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, za  bezesmluvní  užívání 
pozemku st. p.č. 561  v  k.ú.  Dolní  Temenice  (pozemek  pod panelovým 
domem čp. 2722, or. č 33),  který  je  ve  vlastnictví  města Šumperka.  Cena  byla  
vypočtena  dle   výměru   MF   za období 2003-2007 ve výši  14 760,-- Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1471/07 MJP – pronájem pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
pronájem pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod panelovým 
domem, or. ozn. Zahradní 33). 
Pronajímatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 
Nájemce: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 
Cena nájmu: dle stanoveného výměru MF pro příslušný kalendářní rok 
Doba nájmu: od 1.1.2008 na dobu neurčitou 
Výpovědní lhůta: s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1472/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2063 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes pozemek  p.č. 2063 v k.ú. 
Šumperk  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: 
O. S.,  bytem  Šumperk 
V. 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  120,--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 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1473/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2080/2 a p.p.č. 914/16 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení NN přes pozemek  p.č. 
2080/2 a p.p.č. 914/16  v k.ú. Šumperk  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 
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“, 
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- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  17.000,--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 

- 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 projektovou dokumentaci, která 
bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1474/07 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu stavby „Hřiště pro I. ZŠ               
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP 187/96/Pro ze 
dne 3.9.1996, kterou město Šumperk jako pronajímatel přenechal k  užívání 
stavbu „Hřiště pro I. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1“ nájemci firmě Jan Polách – 
Polách a syn, podnikající fyzické osobě s místem podnikání Šumperk, Žerotínova 
1, PSČ: 787 01, IČ: 10646035. Smlouva o nájmu nemovitosti bude ukončena ke 
dni  31.12.2007 a stavba „Hřiště pro I. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1“ bude 
předána do výpůjčky Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1475/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2007 smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 13. 6. 
1995 mezi Městem Šumperkem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací           
1. základní školou se stravovnou v Šumperku, IČ 00852295, jako vypůjčitelem. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1476/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2007 smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 22. 6. 
1995 mezi Městem Šumperkem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací         
3. základní školou se stravovnou v Šumperku, IČ 00852317, jako vypůjčitelem. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1477/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2007 smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 14. 6. 
1995 mezi Městem Šumperkem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací           
4. základní školou se stravovnou v Šumperku, IČ 00852864, jako vypůjčitelem. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1478/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2007 smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 26. 6. 
1995 mezi Městem Šumperkem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací           
5. základní školou se stravovnou v Šumperku, IČ 60339381, jako vypůjčitelem. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1479/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
ukončit dohodou ke dni 31.12.2007 smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 13. 6. 
1995 mezi Městem Šumperkem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací            
6. základní školou se stravovnou v Šumperku, IČ 00852287, jako vypůjčitelem. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1480/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje  
vypůjčit Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, příspěvková organizace,  
IČ 00852295, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01, na dobu 
neurčitou počínaje dnem 1.1.2008 tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství a 
součástí jako přípojek až po místa napojovacích bodů, studny, sochy apod.): 
- budovu č.p. 587 postavenou na pozemku stavební parcela č. 569 a pozemek 

stavební parcela č. 569 (orientačně Dr. E. Beneše 1), předmětem výpůjčky 
není služební byt umístěný v budově č.p. 587 

- část pozemku parcela č. 328/2, která je vyznačena ve snímku katastrální 
mapy, která bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce 

- pozemek parcela č. 328/13 
- pozemek parcela č. 328/14 
- vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 
- v areálu školy je na pozemku stavební parcela č. 972/2 umístěna trafostanice 

ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1481/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
vypůjčit Základní škole Šumperk, 8. května 63, příspěvková organizace, IČ: 
00852317, se sídlem Šumperk, 8. května 63, PSČ 787 01, na dobu neurčitou 
počínaje dnem 1.1.2008 tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství a součástí 
jako přípojek až po místa napojovacích bodů apod.): 
- budovu č.p. 870 postavenou na pozemku stavební parcela č. 1048 a pozemek 

stavební parcela č. 1048 (orientačně 8. května 63), předmětem výpůjčky není 
služební byt umístěný v budově č.p. 870 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 5646 a pozemek stavební parcela č. 5646 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 3946 a pozemek stavební parcela č. 3946 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 4023 a pozemek stavební parcela č. 4023 

- pozemek parcela č. 1659/2 
- pozemek parcela č. 1659/3 
- vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 

 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1482/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
vypůjčit Základní škole Šumperk, Sluneční 38, příspěvková organizace, IČ: 
00852864, se sídlem Šumperk, Sluneční 38, PSČ 787 01, na dobu neurčitou 
počínaje dnem 1.1.2008 tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství a součástí 
jako přípojek až po místa napojovacích bodů apod.): 
- budovu č.p. 2692 postavenou na pozemku stavební parcela č. 539 a pozemek 

stavební parcela č. 539 (orientačně Sluneční 38), předmětem výpůjčky není 
služební byt umístěný v budově č.p. 2692 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 565 a pozemek stavební parcela č. 565 

- pozemek parcela č. 751 
- pozemek parcela č. 752/7 
- pozemek parcela č. 752/8 
- pozemek parcela č. 752/9 
- pozemek parcela č. 752/10 
- pozemek parcela č. 727/12 
- vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk 
- v areálu školy je na pozemku stavební parcela č. 564 umístěna trafostanice ve 

vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 

       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1483/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
vypůjčit Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, příspěvková organizace,  
IČ 60339381, se sídlem Šumperk, Vrchlického 22, PSČ 787 01, na dobu neurčitou 
počínaje dnem 1.1.2008 za podmínek tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství 
a součástí jako přípojek až po místa napojovacích bodů apod.): 
- budovu č.p. 1846 postavenou na pozemku stavební parcela č. 2199 

a pozemek stavební parcela č. 2199 (orientačně Vrchlického 22), předmětem 
výpůjčky není služební byt umístěný v budově č.p. 1846 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 3891 a pozemek stavební parcela č. 3891 

- budovu bez čísla popisného nebo evidenčního postavenou na pozemku 
stavební parcela č. 2247 a pozemek stavební parcela č. 2247 

- část pozemku parcela č. 1893/1, která je vyznačena ve snímku katastrální 
mapy, která bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce 

- pozemek parcela č. 1893/6 
- pozemek parcela č. 1893/7 
- pozemek parcela č. 1893/8 
- pozemek parcela č. 1893/9 
- vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1484/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
vypůjčit Základní škole Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace, IČ 
00852287, se sídlem Šumperk, Šumavská 21, PSČ 787 01, na dobu neurčitou 
počínaje dnem 1.1.2008 tyto nemovitosti (včetně všech příslušenství a součástí 
jako přípojek až po místa napojovacích bodů, studny apod.): 
- budovu č.p. 2325 postavenou na pozemku stavební parcela č. 298 a pozemek 

stavební parcela č. 298 (orientačně Šumavská 21), předmětem výpůjčky není 
služební byt umístěný v budově č.p. 2325 

- část pozemku parcela č. 564/1, která je vyznačena ve snímku katastrální 
mapy, která bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce 

- vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1485/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
podmínky výpůjčky nemovitostí příspěvkovým organizacím Města Šumperka, a to 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše; Základní škole Šumperk, 8. května 63; 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38; Základní škole Šumperk, Vrchlického 22 a 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21: 
- doba výpůjčky od 1.1.2008 na dobu neurčitou, každá ze smluvních stran může 

smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí 
- účel výpůjčky: provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací 

listiny příspěvkové organizace 
- dispoziční oprávnění příspěvkové organizace: 

 
1. příspěvkové organizace ZŠ jsou oprávněny přenechat část předmětu výpůjčky 

ke krátkodobému užívání jiným právnickým nebo fyzickým osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Města Šumperka  na základě písemné 
smlouvy, za úplatu a za podmínky zachování charakteru školského zařízení. 
Za krátkodobé užívání se považuje užívání sjednané na dobu nep řesahující 
100 hodin ve školním roce. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude 
použita pro financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové 
organizace a je jejím příjmem.    

2. příspěvkové organizace ZŠ jsou oprávněny přenechat část nemovitostí, 
vypůjčených příspěvkovým organizacím ZŠ k dočasnému užívání na dobu 
delší než 100 hodin ve školním roce jiným právnickým nebo fyzickým osobám 
na základě písemné smlouvy, za úplatu a za podmínky zachování charakteru 
školského zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu rady 
města. Úhrada sjednaná za užívání tohoto majetku bude použita pro 
financování činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace a 
je jejím příjmem, nerozhodne-li rada při udělování souhlasu jinak. Formou 
úplatného přenechání je pronájem. 

3. příspěvkové organizace ZŠ jsou oprávněny na základě předchozího souhlasu 
Města Šumperka provádět péči o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na 
pozemcích, které jsou předmětem výpůjčky  (souhlas vlastníka bude přílohou 
smlouvy o výpůjčce) 

 
- správu a údržbu předmětu výpůjčky vykonávají ředitelé příspěvkových 

organizací, 
- město Šumperk se zavazuje protokolárně předat předmět výpůjčky ve stavu 

způsobilému k užívání bezodkladně po podpisu smlouvy. 
- příspěvková organizace se zavazuje: 
1. protokolárně převzít předmět výpůjčky 
2. zodpovídat za stav vypůjčeného majetku 
3. zajistit na své náklady provozní údržbu, běžné opravy a předepsané revize 

technických prostor a zařízení. Jednotlivé opravy, jejichž hodnota přesáhne 
částku 250.000,--Kč musí být předem odsouhlaseny odborem ŠKV MěÚ 
Šumperk  



RM 30  

 
34 

 
4. zajistit řádným způsobem při využívání vypůjčeného majetku dodržování 

předpisů požární ochrany, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a předpisů  
k ochraně životního prostředí. Příspěvková organizace plně odpovídá za škodu 
vzniklou porušením této povinnosti. 

5. informovat správce inženýrských sítí bez odkladu o vzniklé poruše nebo havárii 
6. umožnit Městu Šumperk nebo pověřenému správci na jeho požádání vstup do 

vypůjčených prostor za účelem kontroly, zda příspěvková organizace užívá 
předmět výpůjčky v souladu s touto smlouvou 

7. umožnit městu Šumperk kontrolu výsledků ročního hospodaření s předmětem 
výpůjčky 

8. jakékoliv stavební úpravy na vypůjčeném majetku je příspěvková organizace 
oprávněna provádět pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka. 
Součástí souhlasu musí být dohoda o majetkovém vypořádání k takto 
zhodnocenému majetku. 

9. provádět pravidelnou celoroční údržbu chodníků a veřejných prostranství 
přilehlých k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, pokud tuto 
údržbu nezajišťuje společnost PMŠ a.s.    

10. provádět pravidelnou celoroční údržbu zeleně na pozemcích, které jsou 
předmětem výpůjčky  

 
- odpovědnost za škodu: 
1. příspěvková organizace odpovídá vlastníkovi vypůjčeného majetku za škody, 

které na tomto majetku způsobí svou činností nebo subjektů užívajících nebo 
spravujících vypůjčený majetek na základě smluvního ujednání s příspěvkovou 
organizací 

2. pojištění půjčovaných budov proti živelním pohromám zajistí město Šumperk 
3. příspěvková organizace je povinna sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na 

majetku a na zdraví. Kopie pojistných smluv je povinna předat příspěvková 
organizace městu Šumperk bezodkladně po jejich uzavření  

 
- věci pořízené příspěvkovou organizací, které se stávají součástí nebo 

příslušenstvím předmětu výpůjčky, přecházejí do majetku Města Šumperka, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
- v souladu s usnesením RM č. 871/07 ze dne 31. 5. 2007 byla městem 

Šumperk udělena plná moc Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 
00852287, se sídlem Šumperk, Šumavská 21, PSČ 787 01,  zastupování 
města Šumperk při vyřízení povolení k odběru podzemních vod ze studny na 
pozemku p.č. 564/1 v kat. území Dolní Temenice, obec Šumperk a při vyřízení 
ověření pasportu studny na pozemku p.č. 564/1 v kat. území Dolní Temenice, 
obec Šumperk  

 
- v souladu s usnesením RM č. 872/07 ze dne 31. 5. 2007 byla městem 

Šumperk udělena plná moc Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 
00852295, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01, k zastupování 
města Šumperk při vyřízení povolení k odběru podzemních vod ze studny na 
pozemku p.č. 328/2 v kat. území Šumperk, obec Šumperk a při vyřízení 
ověření pasportu studny na pozemku p.č. 328/2 v kat. území Šumperk, obec 
Šumperk 

       Termín: 1.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1486/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o správě a provozování tenisového hřiště u Základní školy 
Šumperk, Dr. E. Beneše 1, které je situované na části pozemku p.č. 328/13 v k.ú. 
Šumperk za následujících podmínek: 
- uživatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 852 295 
- správce: Jan Polách, IČ: 10646035, místo podnikání Šumperk, Žerotínova 1,  

PSČ 787 01  
- účel uzavření smlouvy: zajištění správy, údržby a provozu tenisového hřiště 
- doba správy určitá na 25 let s účinností ode dne podpisu smlouvy s možností 

výpovědi v případě, že správce nebude plnit podmínky stanovené smlouvou. 
Výpovědní doba začne běžet prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena správci 

- správce je povinen při správě a provozování hřiště dodržovat příslušné právní 
předpisy, zejména protipožární, hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na svěřeném 
majetku 

- uživatel uhradí  správci za správu tenisového hřiště částku ve výši 1.000,--Kč 
za rok, a to vždy k 30. 11. příslušného kalendářního roku 

- náklady spojené s údržbou hřiště bude hradit správce 
- umožnit uživateli a vlastníkovi hřiště (Město Šumperk) stálý přístup ke hřišti za 

účelem kontroly správy hřiště a za účelem jeho užívání uživatelem 
- po skončení vyučování Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 umožnit 

užívání tenisového hřiště šumperskou veřejností, a to na základě vzájemné 
dohody a pouze ke sportovním účelům; za organizaci provozu areálu pro  
veřejnost, včetně odstranění případných škod během účasti veřejnosti na 
využívání areálu odpovídá správce 
správce má právo pro zajištění zdrojů údržby areálu stanovit přiměřený 
poplatek, který bude výhradně příjmem správce a bude sloužit k úhradě 
nákladů na údržbu tenisového hřiště 

- provoz hřiště pro žactvo Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 v době 
vyučování  a v době vyhlášené  vedením Základní školy Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1 pro soutěže žáků v mimovyučovacím období bude po dobu trvání 
smlouvy bezúplatný a náklady údržby v tomto případě ponese správce 

- základní údržbu a průběžní udržování čistoty a pořádku při užívání hřiště 
žactvem uživatele je povinen zajistit uživatel 

- opravy a úpravy tenisového hřiště nad rámec běžné údržby smí správce 
provést pouze se souhlasem vlastníka a uživatele hřiště 

- tenisové hřiště bude předáno správci do správy na základě předávacího 
protokolu, který bude přílohou smlouvy 

 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1487/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 
852 295, se sídlem Šumperk. Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01, bude na pozemcích, 
které bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 
569, část pozemku parcela č. 328/2, která je vyznačena ve snímku katastrální 
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mapy, která bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce, pozemek parcela č. 
328/13 a pozemek parcela č. 328/14, vše v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde 
nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace řádné 
údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a 
následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku 
oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na MěÚ Šumperk, odbor 
životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení ke 
kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše 
uvedená  příspěvková organizace nositelem i případně vzniklých či uložených 
povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1488/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Základní škola Šumperk, 8. května 63, IČ 
852 317, se sídlem Šumperk, 8. května 63, PSČ 787 01, bude na pozemcích, 
které bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 
1048, pozemek stavební parcela č. 5646, pozemek stavební parcela č. 3946, 
pozemek stavební parcela č. 4023, pozemek parcela č. 1659/2 a pozemek parcela 
č. 1659/3, vše v k.ú. Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí 
mimo les. Tím je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě 
výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace 
podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi. Současně bude výše uvedená  příspěvková organizace nositelem i 
případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit náklady spojené 
s kácením, náhradní výsadbou apod. 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1489/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol  

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 
852 864, se sídlem Šumperk, Sluneční 38, PSČ 787 01, bude na pozemcích, které 
bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 565, 
pozemek stavební parcela č. 539, pozemek parcela č. 751, pozemek parcela č. 
752/7, pozemek parcela č. 752/8, pozemek parcela č. 752/9, pozemek parcela č. 
752/10 a pozemek parcela č. 727/12, vše v k.ú. Dolní Temenice, provádět péči o 
zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je myšlena jednak realizace 
řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a 
následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku 
oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace podat na MěÚ Šumperk, odbor 
životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání povolení ke 
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kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. Současně bude výše 
uvedená  příspěvková organizace nositelem i případně vzniklých či uložených 
povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1490/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČ 
60339381, se sídlem Šumperk, Vrchlického 22, PSČ 787 01, bude na pozemcích, 
které bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. pozemek stavební parcela č. 
2199, pozemek stavební parcela č. 3891, pozemek stavební parcela č. 2247, část 
pozemku parcela č. 1893/1, která je vyznačena ve snímku katastrální mapy, která 
bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce, pozemek parcela č. 1893/6, pozemek 
parcela č. 1893/7, pozemek parcela č. 1893/8 a pozemek parcela č. 1893/9, vše 
v k.ú.Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím 
je myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného 
zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace 
podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi. Současně bude výše uvedená  příspěvková organizace nositelem i 
případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit náklady spojené 
s kácením, náhradní výsadbou apod. 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1491/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

souhlasí 
s tím, že příspěvková organizace Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ 
852 287, se sídlem Šumperk, Šumavská 21, PSČ 787 01, bude na pozemcích, 
které bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce, tj. část pozemku parcela č. 
564/1, která je vyznačena ve snímku katastrální mapy, která bude nedílnou 
součástí smlouvy o výpůjčce a pozemek stavební parcela č. 298, vše v k.ú. Dolní 
Temenice, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je 
myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného 
zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku oprávnění výše uvedené příspěvkové organizace 
podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi. Současně bude výše uvedená  příspěvková organizace nositelem i 
případně vzniklých či uložených povinností – např. hradit náklady spojené 
s kácením, náhradní výsadbou apod. 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1492/07 MJP – výpůjčky nemovitostí základních škol 

schvaluje 
předat do správy společnosti PMŠ a.s. za účelem provádění údržby části asfaltové 
plochy situované na části pozemku parcela č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
přiléhající k areálu Základní školy Šumperk, Šumavská 21, která je vyznačena 
snímku katastrální mapy, která je přílohou tohoto materiálu a dále parkoviště 
situované na části pozemku parcela č. 328/2 v k.ú. Šumperk, které je vyznačeno 
na snímku katastrální mapy, která je přílohou tohoto materiálu. Tyto nemovitostí 
jsou ve vlastnictví Města Šumperka a nejsou předmětem výpůjčky základních škol. 
O předání a převzetí výše uvedených nemovitostí do správy společnosti PMŠ, 
a.s., bude sepsán předávací protokol.  
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1493/07 MJP – změna zřizovacích listin základních škol 

doporučuje ZM 
schválit změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, příspěvková organizace, IČ 00852295, se sídlem Šumperk, Dr. E. 
Beneše 1, PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti s uzavřením 
nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové organizaci, a to 
tak, že namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva 
o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne 1.1.2008.“ 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   
 

1494/07 MJP – změna zřizovacích listin základních škol 

doporučuje ZM 
schválit změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, 8. 
května 63, příspěvková organizace, IČ 00852317, se sídlem Šumperk, 8. května 
63, PSČ 787 01, v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
výše uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý 
majetek obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne  
13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne 1.1.2008.“ 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1495/07 MJP – změna zřizovacích listin základních škol 

doporučuje ZM 
schválit změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, 
Sluneční 38, příspěvková organizace, IČ 00852864, se sídlem Šumperk, Sluneční 
38, PSČ 787 01, v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
výše uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý 
majetek obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne  
13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne 1.1.2008.“ 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1496/07 MJP – změna zřizovacích listin základních škol 

doporučuje ZM 
schválit změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, 
Vrchlického 22, příspěvková organizace, IČ 60339381, se sídlem Šumperk, 
Vrchlického 22, PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti 
s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové 
organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno 
„zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva o 
výpůjčce ze dne 1.1.2008.“ 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1497/07 MJP – změna zřizovacích listin základních škol 

doporučuje ZM 
schválit změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, 
Šumavská 21, příspěvková organizace, IČ 00852287, se sídlem Šumperk, 
Šumavská 21, PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti 
s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové 
organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz. Smlouva o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno 
„zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, pozemky) – viz. Smlouva o 
výpůjčce ze dne 1.1.2008.“ 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1498/07 Městská periodika – vyhodnocení výběrového řízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise  na dodavatele městských periodik 
Šumperský zpravodaj a Kulturní život uzavřít smlouvu s PhDr. Zuzanou 
Kvapilovou, Sudkov 20, 788 21 Sudkov. 
         Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1499/07 Univerzita třetího věku 

schvaluje 
vydat předběžný souhlas s otevřením Univerzity třetího věku Slezské univerzity 
Opava v Šumperku. 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1500/07 Prodejní cena propagační tiskoviny 

schvaluje 
prodejní cenu propagační tiskoviny „Šumperská mozaika“ ve výši 40,--Kč/kus ve 
všech jazykových mutacích. 
 
       Termín: 1.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Mgr. Tkadlecová 
 

1501/07 Návrh finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U radnice, Městské knihovny 
a Kina Oko 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, DDM U radnice, Městské knihovny 
v Šumperku a Kina Oko v Šumperku se zapracováním připomínek členů RM.  
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1502/07 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 
výsledek Společné veřejné dobrovolné dražby dne 10.10.2007. 
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1503/07 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
- likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,--Kč 
- přeřazení nevydražených předmětů v hodnotě nad 100,--Kč do další dražby za 

sníženou cenu 
- návrh nové smlouvy o provádění společných veřejných dražeb věcí movitých 

s účinností od 1.1.2008 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
 

1504/07 Návrh na zrušení usnesení RM č. 768/07 a 769/07 

ruší 
usnesení RM č. 768/07 a RM č. 769/07, obě k problematice přesídlení krajanů 
z Kazachstánu. 
 
       Termín: 9.11.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Répalová 
 

1505/07 Podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny na 
rok 2008 na Ministerstvu kultury ČR 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPZ a PZ na rok 2008 na 
Ministerstvu kultury ČR. 
       Termín: 16.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

1506/07 Pavlínin dvůr – dvorní trakty, západní křídlo 

schvaluje 
- aby součástí dodatku č. 2 ke SOD č. 061/07 s firmou Ekozis, spol. s r.o., byl 

nátěr vikýřů v ceně 71.571,--Kč včetně DPH 
- změnu termínu pro dokončení vegetačních úprav do 31.5.2008, nátěr fasády 

do 31.5.2008, nátěr vikýřů do 31.5.2008 
 
       Termín: 22.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1507/07 Hospodaření s komunálními odpady 

ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce 30 kusů nádob na třídění nápojového kartonu se 
společností EKO-KOM a realizovat v plném rozsahu podmínky smlouvy. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1508/07 Zajištění sběru, odvozu a likvidace (využití) směsného, biologicky 
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, 
pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu 

 schvaluje 
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách na akci „Zajištění sběru, odvozu a likvidace (využití) 
směsného biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, 
stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu“ 
na dobu určitou – 4 roky, se zapracováním připomínky členů RM – rozepsat 
cenovou nabídku na období od 1.7.2008 do 30.6.2012 (2. pololetí r. 2008, rok 
2009, rok 2010, rok 2011, 1. pololetí r. 2012) 

         
- zadávací dokumentaci na poptávku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách na „provozovatele sběrného dvora“ 
 
- hodnotící komisi pro akci „Zajištění sběru, odvozu a likvidace…“ ve složení: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jaromír Mikulenka,  Ing. Stanislav Ficnar, CSc., 
Vladimír Hošek, Ing. Petr Brož, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, MUDr. Vít Rozehnal, Ing. Alena Turková, Ing. Renata 
Křížová, Ing. Šárka Hamplová, Mgr. Petra Hatoňová, Emilie Lovichová 
 

- hodnotící komisi pro akci „Poptávka na provozovatele sběrného dvora“ ve 
složení: 
členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Vladimír Hošek, Ing. Renata 
Křížová, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Alena Turková, Jaromír Komárek, Ing. Martina 
HomolováDubová, Emilie Lovichová 
 
       Termín: 14.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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1509/07 Zajištění sběru, odvozu a likvidace (využití) směsného, biologicky 
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, 
pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu 

schvaluje  
ukončení dosud platné smlouvy s akciovou společností SITA CZ, Španělská 
10/1073, 120 00 Praha 2, k 30.6.2008. 
 
       Termín: 14.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta         1. místostarosta 
 

 


