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Spis. zn.: 111716 /2007 
                              č.j.:  115691 /2007 

 

U S N E S E N Í  

z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. 
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. 
 

1510/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2007 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1511/07 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2007: 
příjmy ve výši    - 26 tis. Kč 
výdaje ve výši    616 tis. Kč 
 
příjmy celkem    676 671 tis. Kč 
výdaje celkem    633 245 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1512/07 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM schválit 
1. Podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2008 
 
2. Podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2008 
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3. Seznam, vyjmenovaných akcí a činností: 

- Džemfest 2008 
- Bambiriáda 2008 
- Divadlo v parku 2008 
- Klasika viva 
- Šumperské Preludium 2008 
- Jazz Pramet Šumperk 2008 
- Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2008 
- Šumperský dětský sbor 
- HK Mladí draci Šumperk, o.s. 
- Fotbalový klub Šumperk 
- TJ Sokol Šumperk 
- TJ Šumperk 
 

4. časový harmonogram: 
- od 18.12.2007 – zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí), zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 
9.1.2008 

- 2.1.2008 od 8.00 hod. – zahájení přijímání žádostí 
- 17.1.2008 – předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

RM na rozdělení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a 
dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 31.1.2008 do 15.00 hod. – uzávěrka přijímání žádostí 
- 31.1.2008 – předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

ZM na rozdělení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a 
dotace, na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 6.3.2008 – předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 
rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým 
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 13.3.2008 – předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
         PaedDr. Kolaříková 

 

1513/07 Žádost Městské knihovny Šumperk 

schvaluje 
Městské knihovně, 17. listopadu 6, Šumperk, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
36.556,--Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
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1514/07 Žádost Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 

schvaluje  
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
1.702,--Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Smýkalová 
 

1515/07 MJP – ukončení smlouvy o nájmu NP Hlavní třída 12, Šumperk 

schvaluje 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (prodejna spotřebního zboží) 
v objektu Hlavní třída 12/289, 787 01 Šumperk (dvorní trakt v objektu), uzav řené 
dne 11.12.2006 mezi městem Šumperk a pí Ivanou Jílkovou, bytem Lidická 17, 
Šumperk, IČ: 74214802, a to dohodou ke dni 31.12.2007. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1516/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout NP Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor – Hlavní třída 289/12, na 
p.č. 175, v k.ú. Šumperk (dvorní trakt objektu) za podmínek: 
Doba nájmu: neurčitá 
Účel nájmu: prodejna spotřebního zboží 
Nájemné: minimálně 200,--Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1517/07 MJP – podnájem NP v objektu na st.p.č. 873 – garáže, dílny 

uděluje souhlas 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu – na st.p.č. 873 – garáže, dílny 
pronajatého společnosti Šumperská nemocnice, a.s., pro podnájemce Mgr. 
Kateřinu Kubelovou, IČ: 60969059, bytem Žerotínova 1286/2, Šumperk, PSČ:  
787 01, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku, 

tj. ŠMR, a.s. 
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- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem  

 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1518/07 MJP – vklad majetku města do základního kapitálu PMŠ, a.s.  

doporučuje ZM  
schválit  záměr (koncepci) jediného akcionáře spočívající v navýšení základního 
kapitálu společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ: 
65138163, zast. Mgr. Zdeňkem Brožem, předsedou představenstva, formou 
nepeněžitého vkladu nemovitého a movitého majetku do základního kapitálu 
společnosti v rozsahu: 
a) nemovitosti u bratrušovského koupaliště v Šumperku a jejich vybavení (movité 
věci) - nemovitost, a to budova restaurace a šaten – budova bez čp/če – občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 242, budova bez čp/če-občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 600, pozemek st.p.č. 242 a pozemek st.p.č. 
600 v k.ú. Dolní Temenice včetně vybavení (movité věci) 
 
b) nemovitost – stavba altánu u ulice Radniční v Šumperku a okolní pozemek – 
nemovitost – stavba altánu, a to budova bez čp/če zem. stav. stojící na pozemku 
st.p.č. 138 a pozemek st.p.č. 138 a pozemek p.p.č. 312/3 v k.ú. Šumperk 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1519/07 MJP – prodej části p.p.č. 1278/2 a p.p.č. 1278/7 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 1338/07 ze dne 
9.10.2007, schválit   prodej části p.p.č. 1278/2 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 1278/7 
o výměře 21 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující:  Z. a V. V.,  bytem Šumperk,  podíl ve výši ½, P. P.,  bytem Šumperk,  

podíl ve výši ½ 
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

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

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

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1520/07 MJP – prodej části p.p.č. 1567/1 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 1334/07 ze dne 
9.10.2007, schválit   prodej části p.p.č. 1567/1,  dle GP číslo 530-222/2007 část 
p.p.č. 1567/3,  a část p.p.č. 1567/2 o celkové výměře  cca 180 m2, v  k.ú. 
Šumperk, včetně panelů  vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- účel prodeje:   skladovací prostory 
- kupující:  MoSeV Olomouc, s.r.o., se sídlem Olomouc, Divišova 4, IČ: 

48399183 
- kupní cena:  450,--Kč/m2, včetně panelů 
- kupující uzavřou s prodávajícím závazek strpění vjezdu na p.p.č. 1567/1 v k.ú. 

Šumperk pro město Šumperk, kdy tento závazek zanikne v případě, pokud 
p.p.č. 1567/1 odkoupí sami kupující, nebo vlastníci sousedních nemovitostí 
(pozemek označen GP číslo 5301-222/2007 ze dne 23.10.2007) 

- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 
kupujícími, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím kupující 
uhradí paušální poplatek ve výši  1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 
stanoveno  dle „ Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického  práva do 
katastru nemovitostí 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1521/07 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 1846/2 a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a části 
p.p.č. 1531/6 o výměře cca  2 m2, vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,--Kč/m2   
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč  a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku 
- kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu, kdy hranice 

budou předem odsouhlaseny s prodávajícím 
- prodejem nesmí dojít k zamezení přístupu a příjezdu k domům na st.p.č. 1116 

a  st.p.č. 1117/1 v k.ú. Šumperk   
- kupující je povinen strpět právo vjezdu a vstupu k nemovitostem – garáže na 

st.p.č. 5314 a 5315 v k.ú. Šumperk 
 

       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1522/07 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1293/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1293/2 o výměře 338 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu Šmeralova 4 
- kupní cena: 300,--Kč/m2, jednotlivý budoucí kupující zaplatí při podpisu 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní 3.000,-Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,--Kč 

- kupní cena musí být zaplacena nejpozději do 30.3.2010  
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100% kupní ceny, 

pokud nebude kupní cena splácena, může budoucí prodávající od smlouvy 
odstoupit a podíl bude rozdělen mezi ostatní budoucí kupující 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 100,--
Kč   

       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1523/07 MJP – zveřejnění záměru města vložit nemovitosti do základního kapitálu 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vložit nemovitosti, a to  p.p.č. 378/2 o výměře 39 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, st.p.č.3252 o výměře 65 m2, st.p.č. 5600 o výměře 44 m2, 
st.p.č. 6113 o výměře 62 m2, st.p.č. 6114 o výměře 73 m2, st.p.č. 4106 o výměře 
7 m2 a p.p.č. 1840 o výměře 2525 m2 vše v k.ú. Šumperk,   do základního 
kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., se sídlem Jílová 6, 
Šumperk, IČ: 47674954. 

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1524/07 MJP – zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části p.p.č. 879/4 v k.ú. 
Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vydat příslib prodeje část p.p.č. 879/4 o výměře cca 
1200 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje:  zahrada k domu, zajištění vjezdu k nemovitostem 
- kupní cena: zahrada k domu: 200,--Kč/m2  
                         vjezd:   300,--Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 

10% budoucí kupní ceny a dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách nejméně ve výši 500,--Kč s tím, že kupní cena bude jako 
celek uhrazena nejpozději k datu 31.12.2010  

- vlastnické právo k pozemku bude převedenou po uhrazení 100% budoucí 
kupní ceny 
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- budoucí kupující uhradí geometrický plán na rozdělení pozemku s ohledem na 
způsob užívání 

- budoucí kupující jsou povinni respektovat sjednané budoucí věcné právo 
spočívající v uložení inženýrských sítí v části p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy        
o budoucí smlouvě kupní  

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1525/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 1423/5 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek parcela č. 1423/5  
o výměře 871 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zahrada u domu 
- kupní cena pozemku:  300,--Kč/m2 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 

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

- kupující uhradí doplatek nájemného za 3 roky zpětně, který bude vyčíslen na 
základě sazby 2,--Kč/m2/rok schválené radou města pro pronájem oplocené 
zahrady u domu 

       Termín: 7.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1526/07 MJP – prodej části pozemku p.č. 1194/14 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. 1359/07 
ze dne 9. 10. 2007, schválit prodej části pozemku p. č. 1194/14 o výměře 353 m2 
v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31. 8. 2007 
označené jako pozemek p. č. 1194/14 o výměře 353 m2, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  sjednocení vlastnictví pozemku v souladu s užíváním 
- kupující: DINAS, veřejná obchodní společnost, se sídlem Šumperk, 

Dolnostudénská 16, PSČ 787 01, IČ: 47154217 
- kupní cena:  350,--Kč/m2, tj. 123.550 Kč 
- 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 
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1527/07 MJP – výkup části pozemku p.č. 1194/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p. č. 1194/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31.8.2007 označené jako pozemek 
p. č. 1194/16 o výměře 43 m2, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající: DINAS, veřejná obchodní společnost, se sídlem Šumperk, 

Dolnostudénská 16, PSČ 787 01, IČ: 47154217 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 30 Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- s vlastnickým právem k předmětné pozemku p. č. 1194/1 v k. ú. Šumperk bude 
na kupujícího převedeno věcné břemeno spočívající v právu uložení 
podzemního kabelového vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.,  se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ: 405 02 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1528/07 MJP – výkup pozemku p.č. 1268/23 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p. č.  1268/23 o výměře 511 m2 v k. ú. Šumperk 
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: pozemek bezprostředně navazující na lokalitu ve vlastnictví 

města Šumperka při ul. Blanické, a to s ohledem na dopravní napojení této 
lokality 

- prodávající: M.S.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 190 Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1529/07 MJP – způsob prodeje NP č. 2083/45 v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na zveřejněný záměr prodeje nebytového 
prostoru č. 2083/45 o výměře 104,2 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na společných částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební 
parcele č. 4309 v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 o výměře 
685 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6 v Šumperku, vyzvat 
žadatele, kteří podají nejpozději k datu 23.11.2007 žádost na odprodej výše 
uvedeného nebytového prostoru, aby se zúčastnili tzv. „uzavřené dražby“, kde 
bude rozhodovat nejvyšší nabídka kupní ceny nebytového prostoru a podílu 
na společných částech domu k celku, přičemž vyvolávací kupní cena činí 
10.000 Kč/m2, tj. 1.042.000,--Kč k celku, se závazkem dodržení následujících 
podmínek: 
- každý účastník „uzavřené dražby“ složí kauci ve výši 10.000,--Kč, která se 

prvnímu z pořadí započítává do kupní ceny, ostatním účastníkům bude 
vrácena 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě předmětného nebytového 
prostoru či nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu zaplacená kauce 
kupujícímu vrácena nebude 

- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí 
105 Kč/m2, tj. 2.309,--Kč 

- kupující spolu s kupní cenou společně uhradí městu Šumperk zůstatek ve 
fondu oprav, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy 

- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

- v případě neuhrazení kupní ceny ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní 
smlouvy zaniká, na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí dle výsledku 
„uzavřené dražby“  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 3.000,-- 
Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

- rada města současně jmenuje členy komise v pořadí: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí majetkoprávního odboru 
Ing. Hana Répalová, zástupce ze společnosti ŠMR, a.s., a vedoucí 
majetkového a organizačního oddělení Ing. Martina Švestková jako 
zapisovatel. 

- den a místo tzv. „uzavřené dražby“ si komise určí sama a písemně toto sdělí 
žadatelům 

Termín: 6.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1530/07 MJP – bezúplatný převod pozemků pod stavbami komunikací  

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod pozemků parcela č. 1140/7 o výměře 825 m2, 
parcela č. 1745/1 o výměře 1830 m2, parcela č. 1745/4 o výměře 487 m2, parcela 
č. 1764/1 o výměře 3197 m2, parcela č. 2046/4 o výměře 187 m2, parcela č. 
2254/6 o výměře 18 m2, parcela č. 2254/7 o výměře 233 m2, parcela č. 2254/10 o 
výměře 2548 m2, parcela č. 2254/11 o výměře 2182 m2, parcela č. 2254/12 o 
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výměře 207 m2, parcela č. 2254/13 o výměře 2317 m2, parcela č. 2254/14 o 
výměře 1087 m2, parcela č. 2254/15 o výměře 438 m2, parcela č. 2254/17 o 
výměře 1134 m2, parcela č. 2254/18 o výměře 88 m2, parcela č. 2254/21 o výměře 
143 m2, parcela č. 2254/22 o výměře 9 m2, parcela č. 2254/24 o výměře 3 m2, 
parcela č. 2254/26 o výměře 1696 9 m2, vše v k. ú. Šumperk a bezúplatný převod 
části pozemku parcela č. 2110/1 o výměře 2 543 m2 v k. ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5069-81/2006 ze dne 2. 5. 2006 označené jako p. p. č. 
2110/4, a části pozemku parcela č. 2110/1 o výměře 374 m2 v k. ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5069-81/2006 ze dne 2. 5. 2006 označené jako p. p. č. 
2110/5, a to z majetku České republiky, příslušnosti hospodaření s majetkem 
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, 
PSČ: 140 00, IČ:  65993390, do majetku města Šumperk, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů  
- nabyvatel se zavazuje, že výše uvedené pozemky nebude využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat. V případě, že nabyvatel převede výše uvedené pozemky 
na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit do 
státního rozpočtu částku ve výši 100% z ceny zjištěné v době převodu. 

- 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 
 

1531/07 MJP – zveřejnění  záměru města vydat příslib prodeje pozemku p.č. 2340 a 
části pozemku p.č. 389 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vydat příslib prodeje pozemku p. č. 2340 o 
výměře 153 m2 a části pozemku p. č. 389 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Šumperk za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje:  vybudování zpevněné plochy sloužící parkoviště 

k polyfunkčnímu domu a opěrné zdi 
- budoucí kupní cena:  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 pozemku p. č. 2340 budou převedena věcná břemena 

zapsaná u tohoto pozemku v katastru nemovitostí  
- výstavba opěrné zdi bude realizována v souladu s projektem parku nad ul. 

Slovanskou 
- výstavba zpevněné plochy bude zahájena do 3 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního povolení a dokončena nejpozději do 30.11.2009 
- kupní smlouva bude realizována po pravomocné kolaudaci stavby zpevněné 

plochy a opěrné zdi,  po rozdělení pozemku p. č.  389 v k. ú. Šumperk 
geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady kupující a po 
schválení prodeje zastupitelstvem města  
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- pro případ nesplnění sjednaných podmínek sjednává se smluvní pokuta ve výši 

10.000,--Kč, která bude uhrazena městu Šumperk jednorázově, a to do 10 dnů 
ode dne doručení písemného sdělení města Šumperk, že nebyly splněny 
sjednané podmínky 

 
       Termín: 7.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1532/07 MJP – dohoda o ukončení nájmu ubytovacích buněk v budově or. ozn. 
Vrchlického 23 

schvaluje 
ukončit nájemní smlouvu č. Obch 105/05/To uzavřenou dne 14. 9. 2005 mezi 
Městem Šumperkem jako pronajímatelem a společností Divadlo Šumperk, s.r.o. 
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem ubytovacích buněk označených 
1743/15, 16, 17 o velikosti 1+1, umístěných v prvním podzemním podlaží budovy 
č.p. 1743, situované na pozemku st. p.č. 1968, or. ozn. Vrchlického 23. Výše 
uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran s účinností 
ke dni 31.12.2007.  
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1533/07 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 19 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 31.12.2007 s nájemci V. S. a P. R., oba bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, 
s panem J. M., bytem Šumperk. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1534/07 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 19 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucími kupujícími:  V. S. a P. P., oba bytem Šumperk, a to ke dni 
31.12.2007. V. S. a P. R.  v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s panem J. M.,  
bytem Šumperk. 
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Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v 
Šumperku  s panem J. M.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek 
s účinností od 1.1.2008.   
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1535/07 MJP – zřízení věcného břemene vedení kabelu NN v části pozemku p.č. 2147 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje  
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene , spočívajícího v právu 
umístění a provozování vedení kabelu NN, v právu vstupu a vjezdu všemi 
dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu NN, vše v rozsahu dle 
geometrického plánu pro rozdělení,  vymezení věcného břemene č. 5257 – 
117/2007 ze dne 5. 9. 2007, Ing. Pavla Potyše,  v části pozemku p.č. 2114  v k.ú. 
Šumperk ve prospěch Města Šumperka. 

  
Oprávněný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1,  PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
 
Povinný z věcného břemene:  Olomoucký kraj,  se sídlem Olomouc – 
Hodolany,  Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 11, IČ: 60609460 
  
Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením práva 
odpovídajícího věcnému břemeni  a správní poplatek k návrhu na vklad věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1536/07 MJP – přijetí daru pozemků p.č. 2114/7 a p.č. 2114/8 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit přijetí daru části pozemku parc. č. 2114 ost. pl. o celkové výměře 105 m2 
v k.ú. a obci Šumperk, dle geometrického plánu pro rozdělení,  vymezení věcného 
břemene č. 5257 –117/2007 ze dne 5. 9. 2007 - pozemky parc. č. 2114/7 ost. pl. o 
výměře 65 m2 a parc. č. 2114/8 ost. pl. o výměře 40 m2, oba v k.ú. a obci 
Šumperk. 

 
Dárce: Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 
1191/40a, PSČ: 779 11, IČ: 60609460 
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Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 
IČ:  00303461 
  
Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a 
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1537/07 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1414/05 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 1414/05 ze dne 20.10.2005, kterým byl schválen úplatný 
převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR – správa Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, jmenovitě pozemek st. p.č. 561 o 
výměře 246 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Temenice (pozemek 
pod panelovým domem čp. 2722, or. č. 33 Zahradní) z  důvodu  ošetření právního 
vztahu k předmětnému pozemku nájemním vztahem. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1538/07 MJP – Šumperská nemocnice, a.s., změna NS, termíny plateb nájemného 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Nemocnice Šumperk spol. 
s r.o. (nyní Šumperská nemocnice a.s.) jako nájemcem na nemovitosti v areálu 
nemocnice v Šumperku, která byla schválena usnesením rady města č. 4150/05 
ze dne 1.12.2005 ve znění usnesení rady města č. 4253/05 ze dne 30.12.2005 a 
usnesení rady města č. 4865/06 ze dne 29.6.2006. Předmětem dodatku č. 3 je 
změna  termínů pravidelných splátek nájemného v čl. IV. „Nájemné“, bod 1, 
odst. d) nájemní smlouvy MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005, a to z původních 
termínů 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku na nové 
termíny, a to 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10. příslušného kalendářního roku,           
s účinností od 1.1.2008. 
 
V ostatním se nájemní smlouva č. MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nemění a zůstává v platnosti. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1539/07 MJP – zrušení usnesení RM č. 965/07 

ruší 
usnesení rady města č. 975/07 ze dne 28.6.2007 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
       Termín: 22.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1540/07 MJP – zveřejnění záměru města odprodat trafostanici DTS 90196 na 
pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka odprodat trafostanici DTS 90196 (stavba – 
nemovitost nezapisována do katastru nemovitostí) situovanou na pozemku ve 
zjednodušené evidenci původ GP p.č. 412/2 v katastrálním území Dolní 
Temenice. 
 
       Termín: 23.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1541/07 MJP – bytová problematika 

neschvaluje 
přechod nájmu bytu č. 9  v Šumperku na ulici Banskobystrické 48 pro J. M. , 
neboť nebyly splněny zákonné podmínky přechodu nájmu bytu dle ust.  § 706 OZ.  
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1542/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
podat návrh k Okresnímu soudu v Šumperku na vyklizení bytu č. 9 
v Šumperku na ulici Banskobystrická 48 pro J. M.,  která tento byt užívá bez 
právního důvodu, pokud byt v termínu do 31. 1. 2008 dobrovolně nepředá 
vlastníkovi Městu Šumperk. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1543/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv:  
a) přechod nájmu bytu 
- T. V.  na byt č. 16 v Šumperku na ulici Zahradní 13 o velikosti 1+1 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2007 ve 
výši 16,42 Kč/m² 
 

b) rodinné důvody 
- M. G.   na byt č. 3 v Šumperku na ulici Zahradní 15 o velikosti 1+2 obytných 

místností 
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro  rok  2007 
ve výši 19,66 Kč/m² 
 

- M. K. a M. P.  na byt č. 7 v Šumperku na ulici Zahradní 11   o velikosti 1+2 
obytných   místností       
Podmínky: NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2007 ve 
výši 19,65 Kč/m² 
 

- Š. K.  na byt č. 3 v Šumperku na ulici Zahradní 11 o velikosti 1+4 obytných   
místností     
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rok  2007 
ve výši 19,65 Kč/m² 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1544/07 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
a) R. D. a  A. D. , nájemci obecního bytu č. 22 v Šumperku na ulici Zahradní 13 a 
V. H. , nájemce obecního bytu č. 15 v Šumperku na ulici  Zahradní 13 
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b) B. J. a I. J.,  nájemci obecního bytu č.26 v Šumperku na ulici  Čsl. armády 22 a 
L. H.,  nájemce obecního bytu č. 3   v Šumperku na ulici   Čsl. armády 22 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1545/07 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemních smluv: 
- R. D. a A. D.,  předmětem smlouvy je byt č. 15 v Šumperku na ulici Zahradní 

13  o velikosti 1+2 obytných   místností    
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2007 ve 
výši 19,65 Kč/m² 
 

- V. H.,  předmětem smlouvy je byt č. 22 v Šumperku na ulici Zahradní 13   o 
velikosti 1+1 obytných   místností     
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, smluvní nájemné ve výši 32,82 Kč/m² 
 

- B. J. a I. J.,  předmětem smlouvy je byt č. 3 v Šumperku na ulici Čsl.armády 22  
o velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,   nájemné v souladu se zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro  rok 2007 
ve výši 19,62 Kč/m² 
 

- L. H.,  předmětem smlouvy je byt č. 26 v Šumperku na ulici Čsl.armády 22   o 
velikosti 1+2 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,    nájemné v souladu se  zákonem 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2007 ve 
výši 19,66 Kč/m² 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1546/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu: 
- R. D. a  A. D.  k bytu č. 22 v Šumperku na ulici Zahradní 13  o velikosti 1+1 

obytných místností   
- V. H.  k bytu č. 15 v Šumperku na ulici Zahradní 13 o velikosti 1+2 obytných 

místností   
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- B. J. a I. J.  k bytu č. 26 v Šumperku na ulici Čsl. armády 22  o velikosti 1+2 

obytných místností   
- L. H.  k bytu č. 3 v Šumperku na ulici Čsl.armády 22 o velikosti 1+1 obytných 

místností   
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1547/07 MJP – výpůjčka nemovitostí v areálu Luže 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí: 
Pozemky: 
st.p.č.1765, výměra 366 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany 
neurčen 
st.p.č. 4510, výměra  506m2, zastavěná plocha a nádvoří,  způsob ochrany 
neurčen 
st.p.č. 6031, výměra 32m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany neurčen 
p.p.č. 1649/8, výměra 3754m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob 
ochrany neurčen 
p.p.č. 1649/9, výměra 419m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob ochrany 
neurčen 
Budovy: 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st. p.č. 1765 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 4510 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 6031 
 
(or. nemovitosti v areálu Luže) za těchto podmínek: 
 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti, 
- doba výpůjčky: od 1. 1. 2008 do 31.12.2008, 
- služby spojené s užíváním vypůjčených nemovitostí, a to dodávky plynu, vody, 

teplé užitkové vody, vytápění, odvod odpadních vod, úklid společných prostor 
budovy, odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel 
zajišťovat sám 

- na náhradu nákladů spojených s dodávkou el. energie bude vypůjčitel 
poskytovat půjčiteli čtvrtletí zálohu ve výši 8.102,-Kč. Pokud dojde ke zvýšení 
el. energie jejím poskytovatelem, zvýší se uvedená záloha tomu odpovídajícím 
způsobem 

- telekomunikační poplatky spojené s užíváním tel. stanice půjčitele vypůjčitelem 
(zejména hovorné, základní sazba, včetně příp. za pronájem telefonních 
přístrojů) bude vypůjčitel půjčiteli nahrazovat měsíčně neprodleně po předání 
vyúčtování, nejpozději do 7 dnů samostatnou platbou na účet půjčitele 
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- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 
náklady na malování, opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních a 
dveřních skel apod. v budově) i opravami nemovitostí 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 
užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčené 
nemovitosti řádně vyklizené. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčtel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 800,--Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
Termín:  1.1.2008 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

1548/07 MJP – výpůjčka nemovitosti haly Lombard 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku st.p.č. 
2524/1 v kat. území Šumperk (or. hala Lombard) za těchto podmínek: 
- půjčitel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, 
- účel výpůjčky: zajištění skladů pro činnost vypůjčitele v oblasti výkonu státní 

správy v přenesené působnosti, 
- doba výpůjčky: od 1. 1. 2008 do 31.12.2008, 
- vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou (zejména 

náklady na opravy a výměny zámků, kování, světel, okenních skel apod. 
v budově) i opravami nemovitosti 

- služby spojené s užíváním vypůjčené nemovitosti, a to dodávky el. energie, 
odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu, si bude vypůjčitel zajišťovat sám 
vlastním nákladem i úsilím a svým jménem a půjčitel mu k tomu poskytne jen 
nutnou součinnost 

- vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené nemovitosti pojistí proti všem rizikům 
(dle nabídky pojišťovny) a půjčitel mu k tomu poskytne součinnost 

- po vrácení předmětu výpůjčky nemá vypůjčitel nárok na úhradu vynaložených 
nákladů na rekonstrukci, přístavbu či úpravu 

- před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána je možné ukončit 
užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud vypůjčitel 
neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo pokud 
přestanou být plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 ost. 1 zákona č. 
219/2000 Sb. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
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- nejpozději v den skončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčenou 

nemovitost řádně vyklizenou. Za každý den prodlení zaplatí vypůjčitel půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 320,--Kč. Právo půjčitele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti vypůjčitele tím není dotčeno. 

 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1549/07 MJP – změna usnesení RM č. 3426/05  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení 275/07 ze dne  
11. 1. 2007 v části: 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody tak, že s účinností od 

1.1.2008 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody se snižuje na 
částku 546,--Kč/měsíc + sazba DPH. 

- nájemné a poměrná část nákladů na dešťovou vodu budou fakturovány a 
následně Městem Šumperk jako nájemcem hrazeny dvakrát ročně, vždy k 1. 6. 
a 1. 12. příslušného roku. 

 
Termín:  1.1.2008 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

1550/07 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout veřejné WC 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka pronajmout veřejné WC a zázemí umístěných 
v areálu Pavlínina dvora o velikosti 203,74 m v přízemí budovy č.p. 342 na 
pozemku st. p.č. 184/1  v k. ú. Šumperk za následujících podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou  s účinností od 1.1.2008 
- účel: provozování veřejných WC 
- nájemné 1,--Kč ročně 
- náklady na dodávky energií, vodné a stočné bude hradit pronajímatel 
- v pronajatých prostorech je možné provozovat i prodej doplňkového zboří 
- provozní doba PO-NE, 7 – 22 hod.  
- drobné opravy pronajatých prostor a zásobování spotřebním materiálem bude 

hradit nájemce  
Termín:  13.12.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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1551/07 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 44 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku  

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 2958/44 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku  ke dni 31.12.2007 s nájemci R. a Š. H.,  bytem Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/44 v domě nám. Jana  Zajíce 14 v Šumperku, 
s panem  Č. P.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1552/07 MJP – změna účastníka NS, jejímž předmětem je byt č. 44 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku  

doporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/44 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
s budoucími kupujícími: manžely R. a Š. H.,  oba bytem Šumperk, a to ke dni 
31.12.2007. Manželé R. a Š. H. v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, 
když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali 
s panem Č. P.,  bytem Šumperk.  
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/44 v domě nám. Jana Zajíce 14 v 
Šumperku  s panem Č. P.,  bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.1.2008.   
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1553/07 Integrovaný plán rozvoje území 

schvaluje   
zařadit do Integrovaného plánu rozvoje území akci modernizace plaveckého 
areálu Benátky a rekonstrukci Bratrušovského koupaliště.  
 

       Termín: 23.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1554/07 Romská problematika 

bere na vědomí 
informaci o řešení romské problematiky ve městě Šumperk v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí. 
    
  

1555/07 Návrh na zahájení jednání s Olomouckým krajem ve věci objektu Revoluční 
55, Šumperk 

ukládá 
vedoucí odboru MJP zahájit nezbytné jednání s Olomouckým krajem za účelem 
zjištění možností a podmínek pro získání objektu Revoluční 55, Šumperk, pro 
poskytování sociálních služeb.  
       Termín: 22.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1556/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu k 30.11.2007: 
- L. Ř. a M. K.  k bytu č. 1 na ulici Temenické 104, Šumperk, o velikosti 1 obytná 

místnost + kuchyňský kout 
 

       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1557/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Temenická 104, 
Šumperk: 
- L. Ř.  – byt č. 1 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.12.2007 do 28.2.2009 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1558/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Temenická 104, 
Šumperk: 
- M. K.  – byt č. 7 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.12.2007 do 28.2.2009 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1559/07 Bytová problematika – návrh na prodloužení NS k bytu v domě zvláštního 
určení 

schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení Temenická 109, 
Šumperk: 
- L. T. -  byt č. 7 o velikosti 1+3 obytných místností 

Podmínky: NS na dobu určitou od 1.1.2008 do 30.6.2008 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1560/07 Bytová problematika – návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická 35, 
Šumperk: 
- A. B., -  byt č. 308 o velikosti 1+kk obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu neurčitou 
 
       Termín: 30.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1561/07 Územně analytické podklady – programové vybavení 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku „Územně analytických podkladů – programové vybavení“ uzavřít 
smlouvu s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, 
IČ: 15049248, DIČ: CZ15049248. 
 
       Termín: 22.11.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1562/07 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 4. etapa, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou Miros, dopravní stavby, a.s., který bude řešit: 
a) posunutí termínu dokončení stavby do 31.5.2008 
b) provedení víceprací v rámci akce“ Regenerace panelového sídliště Prievidzská 

– 4. etapa, Šumperk“, týkající se výkopových prací na přeložku kabelu 
společnosti UPC, a.s., v  částce 15.708,--Kč 

c) provedení víceprací v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská 
– 4. etapa, Šumperk“, týkající se rozšíření přístupové komunikace 
k panelovému domu Prievidzská  3 v částce do 20.000,--Kč 

 
       Termín: 6.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1563/07 Park nad Slovanskou – I. etapa 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 050/07 s firmou Ekozis, spol. s r.o., na akci: 
„Park nad Slovanskou – I. etapa“ – prodloužení termínu dokončení stavby do 
31.5.2008. 
 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1564/07 Rekonstrukce komunikace ulice Temenické v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke SOD č. 841/SACX/96/06 s firmou STRABAG, a.s., na 
akci: „Rekonstrukce komunikace Temenická“. Předmětem dodatku č. 3 bude 
stanovení termínu zahájení II. etapy: 1.4.2008 a termínu  dokončení II. etapy:  
30.11.2008. 
 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1565/07 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení  

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
Městem Šumperk za školní rok 2006/2007. 
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1566/07 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých 

schvaluje  
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. Obch 72/05 ze 
dne 9.5.2007 uzavřené mezi Městem Šumperk a Vlastivědným muzeem 
v Šumperku, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.4.2006 a dodatku č. 2 ze dne 
15.12.2006. 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1567/07 Vánoční akce v roce 2007 

bere na vědomí 
konání vánočních akcí v roce 2007:  
- pořádaných městem 

- 14.12.-16.12.2007 „Vánoce na točáku“ 
- 17.12.-19.12.2007 „Vánoční zabijačkové trhy u radnice“ 
 

- pořádaných jinými subjekty  
- 1.12.-23.12.2007, sbírka 15.12.2007 „Strom splněných přání“ 
- 13.12.-16.12.2007 „Šumperský kapr“ 
- 15.12.2007 „Vánoce v muzeu“ 
- 20.12.-23.12.2007 „Škoda Vám přeje krásné vánoce“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta           1. místostarosta 
 
 
 
 

 


