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Spis. zn.: 115762/2007 

                               č.j.: 117500/2007 
 

U S N E S E N Í  

z 32. schůze rady města Šumperka ze dne 6.12.2007. 
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. 
 

1568/07 Rozpočtová opatření 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru ŽPR a MP dle předloženého 
materiálu. 
 
       Termín: 30.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1569/07 Rozpočtová opatření 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XV  města Šumperka roku 2007: 
 
příjmy ve výši    253 tis. Kč 
výdaje ve výši      50 tis. Kč 
 
příjmy celkem       676 924 tis. Kč 
výdaje celkem       633 295 tis. Kč 
 
       Termín: 30.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1570/07 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
schválit v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zák. č. 250/2000 Sb.,                      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové provizorium s účinností od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu města 
na rok 2008. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1571/07 Rozpočtové provizorium 

doporučuje ZM 
stanovit v souladu s ustanovením § 13 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb.,               
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací  

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31.12.2007  

- na úhradu případné sankce, penále apod., uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 
2007 

- do doby konečného schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční 
akce města 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1572/07 Problematika OZV č. 6/2007 

nedoporučuje ZM 
zabývat se problematikou OZV č. 6/2007, kterou se stanoví místo a čas 
provozování výherních hracích přístrojů na území města Šumperka. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1573/07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu NP a o zajištění kulturně-společenské a 
vzdělávací činnosti 

schvaluje 
text dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk mezi městem Šumperk jako 
pronajímatelem a Domem kultury Šumperk, s.r.o., IČ: 25818830, se sídlem 
Šumperk, Fialova 416/3, PSČ 787 01, jako nájemcem na nemovitosti jižního křídla 
a jižní části východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku, s tím, že 
dodatek bude uzavřen s účinností od 1.1.2008. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1574/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení: 
11/06, 498/07, 499/07, 712/07, 875/07, 927/07, 928/07, 967/07, 1052/07, 1053/07, 
1080/07, 1101/07, 1102/07, 1104/07, 1105/07, 1108/07, 1116/07, 1117/07, 
1119/07, 1167/07, 1173/07, 1270/07, 1271/07, 1272/07, 1273/07, 1274/07, 
1286/07, 1302/07, 1321/07, 1322/07, 1323/07, 1324/07, 1328/07, 1329/07, 
1330/07, 1331/07, 1339/07, 1340/07, 1341/07, 1342/07, 1343/07, 1344/07, 
1345/07, 1346/07, 1347/07, 1348/07, 1349/07, 1350/07, 1351/07, 1352/07, 
1356/07, 1371/07, 1376/07, 1385/07, 1386/07, 1387/07, 1389/07, 1392/07, 
1393/07, 1394/07, 1395/07, 1397/07, 1399/07, 1401/07, 1403/07, 1404/07, 
1405/07, 1406/07, 1407/07, 1409/07, 1413/07, 1414/07, 1415/07, 1416/07, 
1417/07, 1418/07, 1419/07, 1421/07, 1422/07, 1433/07, 1436/07, 1437/07, 
1438/07, 1440/07, 1441/07, 1442/07, 1443/07, 1444/07, 1445/07, 1446/07, 
1447/07, 1450/07, 1451/07, 1461/07, 1462/07, 1466/07, 1467/07, 1468/07, 
1469/07, 1498/07, 1499/07, 1500/07, 1501/07, 1503/07, 1504/07, 1505/07, 
952/07, 1008/07, 1026/07, 1196/07, 1258/07.  
 
 

1575/07 Kontrola plnění usnesení  

souhlasí  
s prodloužením termínu plnění usnesení: 
100/06 do 31.3.2008, Z: PaedDr. Holub 
1080/07 do 15.12.2007, Z: Ing. Šperlich 
1390/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1402/07 do 31.12.2007, Z: Ing. Bittnerová 
1485/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1506/07 do 31.12.2007, Z. Ing. Bittnerová 
 

1576/07 Kontrola plnění usnesení – příslib odkoupení části pozemku p.č. 206/2, 
oprava termínu plnění usnesení RM č. 1463/07 

schvaluje 
opravu termínu plnění usnesení RM č. 1463/07, kdy  v usnesení byl chybně 
uveden termín 23.11.2007, správně má být uveden termín zasedání ZM – 
13.12.2007.  
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1577/07 Finanční plán – plán oprav a údržby majetku města Šumperka ve správě 
ŠMR, a.s., pro rok 2008 

schvaluje 
Finanční plán – plán oprav a údržby majetku města Šumperka ve správě ŠMR, 
a.s., pro rok 2008 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1578/07 Zveřejnění pronájmu NP na ul. 8. května 22, čp. 444 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění pronájmu nebytového prostoru označeného jako prodejna spotřebního 
zboží o výměře cca 26 m2, v přízemí objektu 8. května 22, č.p. 444, na p.č. 643/1, 
v k.ú. a obci Šumperk, za podmínek:  
Účel nájmu: prodejna spotřebního zboží 
Doba nájmu: neurčitá 
Nájemné: 500,--Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1579/07 Zrušení usnesení RM č. 1282/07 

ruší 
usnesení RM č. 1282/07 ze dne 27.9.2007 k uzavření smlouvy o umístění 
technologického zařízení v místnosti objektu rozhledny Háj. 
 
       Termín: 7.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1580/07 Smlouva o umístění zařízení v objektu rozhledny Háj 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o umístění zařízení, jejímž předmětem je umístění zařízení o 
ploše cca 1 m2 v místnosti v objektu rozhledny Háj na st.p.č. 392 v k.ú. Hrabenov, 
obec Ruda nad Moravou. Jedná se o smlouvu uzavřenou podle § 269 odst. 2 zák. 
č. 513/1991 Sb. – tedy smlouvu nepojmenovanou, která se uzavírá za 
následujících podmínek: 
- vlastníci objektu a současně účastníci sdružení založeného smlouvou o 

sdružení č. Obch. 39/05 ze dne 15.11.1995 ve znění pozdějších dodatků: 
1. Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93 
2. Obec Bludov, se sídlem Bludov, Jana Žižky 195, PSČ 789 61 
3. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za 

Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336 
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- provozovatel zařízení: Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 

7, Nad Štolou 3, PSČ 170 34, IČ: 00007064 
- účel smlouvy: umístění a provozování radiokomunikačního zařízení 

provozovatelem 
- sjednaná doba pro umístění zařízení: neurčitá, počínající dnem účinnosti 

smlouvy 
- výše úhrady za umístění zařízení: 40.000,--Kč/rok 
- náklady za poskytovanou elektrickou energii budou provozovateli za řízení 

účtovány společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s., měsíčně ve výši 
300,--Kč 

- smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

1581/07 MJP – pojištění hřiště s umělým trávníkem 

schvaluje 
pojistit formou živelního pojištění současným pojistitelem majetku Města 
Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky Českou pojišťovnou, a.s.,  
hřiště s umělým trávníkem III. generace, včetně střídaček (upevněné na 
betonových patkách), nacházející se v areálu Tyršova stadionu na pozemku p.č. 
1257/125 v k.ú. Šumperk.  Pojistná částka činí 10.905.554,--Kč. Maximální výše 
pojistného je 10.000,--Kč za rok.  
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1582/07 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
921/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy vodovodní přípojky přes pozemek  p.č. 921/1 v k.ú. 
Dolní Temenice  mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
T. P., bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

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

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

při realizaci vodovodní přípojky pro RD Anglická 23 bude respektována PD 
„Horní Pomoraví II“, realizace projektu se předpokládá v roce 2009. 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace stavby rodinného domu  

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1583/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 307/1 a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
zemního vedení NN a VN přes pozemek p.č. 307/1, p.p.č. 307/4, p.p.č 2230, 
p.p.č. 2231 a  p.p.č. 2248/1  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“,  
- oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  částku ve výši 13.527,--Kč, částka byla vypočtena na 
základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a na základě GP č. 5260-
553/2007, částka bude uhrazena do 30ti ode dne podpisu smlouvy o  z řízení 
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. 5260-553/2007, 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: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1584/07  MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
2099 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního  kabelového vedení VN přes pozemek  p.č.  
2099   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: 
Reinvest Corporation, s.r.o., zastoupena jednatelkou Hanou Benešovou, se 
sídlem nám. Republiky 1, Brno 614 00, IČ: 269 63 671 
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  4.700,--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 

- zemní vedení  VN bude uloženo v p.p.č. 2009 v k.ú. Šumperk v části chodníku, 
ne v komunikaci 

- 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: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1585/07 MJP – smlouva o věcném břemeni přes p.p.č. 1869/2, p.p.č. 1873 a další 
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy: 
- zemního vedení  plynovodu vedeného přes pozemek p.č.: 1869/2,  p.p.č. 

1873,  p.p.č. 1875/4, p.p.č. 1879, p.p.č. 1888, p.p.č. 1892, p.p.č. 1900/1, 
p.p.č. 1900/3, p.p.č. 1900/4, p.p.č. 1900/8, p.p.č. 1900/19 a p.p.č. 1932 vše  
v k.ú. Šumperk 

- zemního vedení NN přes p.p.č. 1858/1, p.p.č. 1858/3  a  p.p.č. 1858/4 v k.ú. 
Šumperk 

- zemní vedení vodovodu přes p.p.č. 1858/1, p.p.č. 1858/4 a p.p.č. 1858/3 
v k.ú. Šumperk 
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
Oprávněný z věcného břemene: 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Kouty 
nad Desnou, zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Klaškou, se sídlem Kouty nad  
Desnou 3, PSČ 788 12, IČ:843016 
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 neuhradil za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu  z důvodu, že veškeré finanční vyrovnání bude řešeno 
až po realizaci stavby a po kolaudaci, a to z důvodu  nastavených podmínek na 
čerpání  dotace 

- Skutečná částka za uložení inženýrských sítí dle GP č. 5241-384/2006,  GP č. 
5322-460/2007, GP č. 5323-459/2007 a GP č. 5324-458/2007 činí  62.111,-- 
Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, 
částka bude uhrazena 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.5241-384/2006, GP č. 5322-460/2007, GP č. 
5323-459/2007 a GP č. 5324-458/2007, které budou 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 

 

1586/07 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu 
smlouvy, který je přílohou předloženého materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČ: 

00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  
- předmět a účel výpůjčky: 

- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za 
účelem umístění obrazu v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Šumperku,  nám. Míru 1 

- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875  za účelem umístění na 
betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2008 
 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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158707 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 
na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 
paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že 
se jedná o předmět zapůjčený Městem Šumperk. 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2008 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem 
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 

odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a 
včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení        
§ 659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 
dní ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

- vypůjčitel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčené věci 
smluvní pokutu, a to ve výši ceny předmětu výpůjčky v době její ztráty či 
zničení dle znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
půjčitele na náhradu škody. 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou. K fotografování či jinému dalšímu užití věci je 
nutno vyžádat předchozí souhlas půjčitele. Za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti se vypůjčitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč. 
Vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití vypůjčené věci. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1588/07 MJP – výkup pozemku p.č. 820/11 v k.ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení pozemku p. č.  820/11 o výměře 128 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající: J. M.,  bytem Šumperk, PSČ: 787 01 
- 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 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- součástí kupní smlouvy bude dohoda o zrušení věcného břemene užívání 

pozemku p. č. 820/11 v k. ú. Dolní Temenice, jež bude uzavřená mezi 
prodávající jako povinnou z věcného břemene a manžely B. a V. N.,  bytem 
Šumperk,  PSČ: 787 01, jako oprávněnými z věcného břemene 

- 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 

 

1589/07 MJP – prodej části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1461/07 ze 
dne 8.11.2007, schválit prodej části pozemku p. č. 262/1 o výměře cca 110 m2 
v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  vybudování letního posezení u restaurace ve vlastnictví 

kupujícího 
- kupující: LUCKY Plus, s. r. o., se sídlem Šumperk, Hlavní třída 16 A, PSČ: 

787 01, IČ: 25390406 
- 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 celou kupní cenu za část pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Šumperk 
včetně  dlažby 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 
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- kupující nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
předmětné části pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Šumperk, hranice geometrického 
rozdělení budou předem odsouhlaseny oběma stranami 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1590/07 MJP – změna usnesení ZM č. 292/07 ve věci prodeje NP v domě or. ozn. 
Čajkovského 14-14a, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 292/07 ze dne 21.6.2007 ve znění usnesení  
ZM č. 421/07 ze dne 13.9.2007, kterým byl schválen prodej nebytového prostoru 
č. 2089/22 a spoluvlastnického podílu o velikosti 260/10000 na společných 
částech domu č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele č. 4316, včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 260/10000 na pozemku pod domem stavební 
parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, kupujícímu Z. Ž.,  bytem Šumperk,  PSČ: 787 01. 
Změna usnesení spočívá v prodloužení termínu úhrady celé kupní ceny a 
zůstatku ve fondu oprav z 30 dnů od podpisu kupní smlouvy do 29. 2. 2008. 
Ke kupní smlouvě č. MP-K 76/07-Šv ze dne 5. 10. 2007 bude uzavřen dodatek č. 
1 a kupující uhradí paušální poplatek ve výši 250,--Kč za vyhotovení tohoto 
dodatku v souladu s přílohou č. 9 „Postupu...“ 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1591/07 MJP – příslib prodeje části pozemku p.č. 2338 v k.ú.- Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1462/07 ze 
dne 8. 11. 2007, 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 kupující: PPP Český Real, a.s, se sídlem Šumperk, Krátká 3, 

PSČ: 787  01, IČ: 27770958 
- 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 
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- 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: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1592/07 MJP – realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 51/2005/Vr 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2.12.2004 do 17.12.2004 dle usnesení rady města č.2900/04 ze dne 
25.11.2004  a podle usnesení ZM č. 1114/05 ze dne 27.1.2005, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1913/19 o výměře 744 m2   v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Žižkova 9 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní –  200,--Kč/m2 , která je 

v souladu s ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uhrazena 
- kupujícím byla uznána sleva z kupní  ceny  ve výši 40.000,-Kč za opravu 

nároží a kanalizační přípojky  
- budoucí kupující: J. P.  v podílu 3/15, L. a R. B.  v podílu 4/15, P. a B. O.  

v podílu 4/15 a O. V.  v podílu 4/15, všichni bytem Šumperk 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy – 1.000,--Kč, 

stanoveno „ Postupem...“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1593/07 MJP – realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 1/2006/Vr 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.11.2005 do 26.11.2005 dle usnesení rady města č. 4097/05 ze 
dne 10.11.2005  a podle usnesení ZM č. 1476/05 ze dne 15.12.2005 a usnesení 
ZM č. 1821/06 ze dne 19.10.2006, kterým byl vydán příslib prodeje,  realizaci 
prodeje st.p.č. 1135 o výměře 379  m2, st.p.č.1136 o výměře 362 m2 a p.p.č. 
1595/10 o výměře 487 m2 vše     v k.ú. Šumperk za těchto podmínek:  
- účel prodeje: p.p.č. 1595/10- zahrada k domu 8. května 59, 61, st.p.č. 1136 a 

1135 pozemky pod domy 8. května 59 a 61, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní –  nezastavěná část 

pozemku a zahrada za 300,--Kč/m2 celková výměra 978 m2,  zastavěná část 
pozemku za 105,--Kč/m2, celková výměra 250 m2, která je v souladu 
s ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uhrazena 
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- kupující:  

st.p.č. 1135:  L. Š. v podílu 195/1000, I. D. v podílu 199/1000, O. P. v podílu 
204/1000, všichni bytem Šumperk,  T. P.  v podílu 202/1000, bytem Šumperk, 
a T. M.  v podílu 200/1000, bytem  Šumperk  
st.p.č. 1136: H. K. v podílu 1737/10000, K. M. v podílu 2159/10000, A. Š.  
v podílu 2138/10000, H. Z.  v podílu 1951/10000 a E. Ž.  v podílu 2015/10000, 
všichni bytem Šumperk    
p.p.č. 1595/10:  L. Š.,  I. D., O. P., T. P., T. M., H. K., K. M., A. Š., H. Z. a E. Ž., 
každý v podílu 1/10  

- kupujícím byla uznána sleva z kupní  ceny  ve výši 73.000,--Kč za opravu 
oplocení při ul. Krameriově a ul. 8. května   

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,--Kč, 
stanoveno „Postupem…“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1594/07 MJP – realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 41/2006/Vr 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.4.2006 do 27.4.2006 dle usnesení rady města č.4592/06 ze dne 
6.4.2006  a podle usnesení ZM č. 1692/05 ze dne 15.6.2006, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 6165 o výměře 25  m2 v k.ú. Šumperk  
(pozemek nově zapsán dle GP číslo 5282-179/2007 ze dne 3.9.2007 
s kolaudačním rozhodnutím na garáž, původně část p.p.č. 1392/3 v k.ú. Šumperk) 
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 500,--Kč/m2,  v souladu 

s ustanovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 41/2006/Vr byla 
uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 7.700,--Kč, doplatek kupní ceny ve výši 
4.800,--Kč bude uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující: L. a J. D.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,--Kč, 

stanoveno „ Postupem...“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1595/07 MJP – realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 40/206/Vr 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12.4.2006 do 27.4.2006 dle usnesení rady města č.4592/06 ze dne 
6.4.2006  a podle usnesení ZM č. 1691/05 ze dne 15.6.2006, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 6164 o výměře 25  m2 v k.ú. Šumperk  
(pozemek nově zapsán dle GP číslo 5282-178/2007 ze dne 3.9.2007 
s kolaudačním rozhodnutím na garáž, původně část p.p.č. 1392/3 v k.ú. Šumperk) 
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 500,--Kč/m2,  v souladu 

s ustanovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 40/2006/Vr byla 
uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 7.700,--Kč, doplatek kupní ceny ve výši 
4.800,--Kč bude uhrazen do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující: F. a L. M.,  bytem Šumperk 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,--Kč, 

stanoveno „Postupem...“ a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1596/07 MJP – ukončení dohody k ukončení sjednaného pronájmu  

schvaluje 
uzavřít k datu 31.12.2007 dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 
19/2005/Pro/ Vr ze dne 1.8.2005 mezi účastníky městem Šumperk, se sídlem 
nám.  Míru 1 Šumperk, IČ 303461,  jako pronajímatelem a R.E.T., se sídlem 
Šlechtitelů 6, Olomouc, IČ 46579613, jako nájemce. Předmět pronájmu část p.p.č. 
25/1 v k.ú. Šumperk. Pronajímatel souhlasí s tím, že stánek může být odklizen 
nejpozději k datu 31.1.2008. Pokud nebude stánek odklizen, sjednává se  
jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý započatý měsíc, kdy 
nebude stánek odklizen. Nájemce se zavazuje, že místo předmětu pronájmu 
uvede do původního stavu – bude odklizena dlažba, a pozemek bude oset trávou 
a to v termínu nejpozději do 30.5.2008. Pronajímatel promíjí úhradu paušálního 
poplatku za vyhotovení dohody a to ve výši 250,--Kč s ohledem na vzájemnou 
dohodu k ukončení sjednaného pronájmu. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1597/07  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajat část p.p.č. 25/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod stánkem s tiskovinami a drobným zbožím 
- sazba nájemného 275,-Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá  s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši  500,-Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  
 
       Termín: 14.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1598/07 MJP – zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 6071 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 6071 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek:  
- účel prodeje:  pozemek pod stavbou rodinného domu  
- kupní cena: 250,--Kč/m2, kupní cena je vázána na investici účelové 

komunikace 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolkové známky 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
   

1599/07 MJP – účast města Šumperka ve veřejné dražbě ve věci výkonu rozhodnutí 
prodejem nemovitostí povinného I. K.  

doporučuje ZM 
v souvislostí s realizací usnesení ZM č. 1730/06 ze dne 27.7.2006 schválit koupi 
nemovitostí ve veřejné dražbě, a to pozemků ve  zjednodušené evidenci – parcely 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parcela 774, parcela 776, parcela 
777, parcela 778, parcela 779 a parcela 781 o celkové výměře 12.804 m2, v  
katastrální území Horní Temenice, a to v rámci výkonu rozhodnutí prodejem 
nemovitostí povinného I. K.,  vedeného u Okresního soudu v Šumperku pod sp. 
zn. E 3806/99, za celkovou cenu 233.330,--Kč. Úhrada vydražené ceny proběhne 
do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku o 
přidělení příklepu. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1600/07 MJP – bytová problematika, zánik nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohody o zániku nájmu bytu: 
- S. N., na byt v Šumperku na ulici Jesenické 31 o velikosti 1+3 obytných 

místností 
 
- R. K. a P. K.   na byt  v Šumperku na nám. Míru 1  o velikosti 1+3 obytných  

místností        
 
- V. V. a J. V. na byt č. 6 v Šumperku na ulici Zahradní 11  o velikosti 1+4 

obytných   místností      
 

       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1601/07 MJP – bytová problematika, bytové náhrady 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvy – bytové náhrady 

 
- S. N.    na byt č. 42 v Šumperku na ulici Kmochova 2 o velikosti 1+3 obytných 

místností 
 Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem 107/2006   
 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs.                       

 
- R. K. a P. K.   na byt č. 6 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.  pro  rok  2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs.                       
            
- V. V.   na byt č. 23 v Šumperku na ulici Zahradní 33 o velikosti 1+3 obytných   

místností        
      Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem 107/2006    
      Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs.                       
         
- J. V.   na byt č. 8 v Šumperku na ulici Banskobystrická 50 o velikosti 1+1 

obytných   místností        
 Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se  zákonem 107/2006       
 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m²/měs.                        

 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1602/07  MJP – bytová problematika,  rekonstrukce bytového jádra 

schvaluje 
provést rekonstrukci bytového jádra – vyzdění v bytě č. 42 v Šumperku na ulici 
Kmochově 2. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1603/07 MJP – bytová problematika, zrušení služebních bytů 

schvaluje 
- zrušit služební byt v budově č.p. 621 na pozemku st.p.č. 796/1 v k.ú. Šumperk, 

obec Šumperk, or. ozn. Jesenická č.o. 31, sestávající ze tří pokojů a kuchyně 
s příslušenstvím 

 
- zrušit služební byt v budově č.p. 364 na pozemku st.p.č. 105 v k.ú. Šumperk, 

obec Šumperk, or. ozn. nám. Míru č.o. 1, sestávající ze 3 pokojů a kuchyně 
s příslušenstvím. 

 
Prostory bytů budou rekolaudovány na nebytové prostory, které zůstanou 
v užívání města Šumperka. 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1604/07 MJP – podnájem NP na ul. Kozinově 13, Šumperk 

uděluje souhlas 
nájemci - Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o.s., s podnájmem  
nebytových prostor na ul. Kozinově 13 v Šumperku, a to za účelem bezplatného 
poskytování odborného sociálního poradenství pro uživatele sociálních služeb 
Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, se sídlem 
Partyzánská 7, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 70856478 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku 

Města Šumperka společnosti ŠMR, a.s. 
- pronajímatel neručí za věci vnesené  podnájemcem do předmětu podnájmu 
- příjem z podnájmu je příjmem nájemce 
 

       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1605/07 MJP – výkup pozemků v lokalitě u bývalého objektu spol. Katex 

doporučuje ZM 
schválit odkoupení části pozemku p. č.  243/2 o výměře 571 m2, označené 
geometrickým plánem zak. č. 5224-48/2007 ze dne 15.10.2007 jako pozemek p. č. 
243/9, části pozemku p. č.  243/3 o výměře 424 m2, označené geometrickým 
plánem č. 5224-48/2007 ze dne 15.10.2007 jako pozemek p. č. 243/10 a 
pozemku p. č.  243/4 o výměře 264 m2, rozděleného geometrickým plánem č. 
5224-48/2007 ze dne 15.10.2007 na pozemek p. č. 243/11 o výměře 59 m2 a 
pozemek p. č. 243/4 o výměře 205 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků sloužících jako veřejná 

zeleň a pozemky pod chodníky 
- prodávající: PMEC, spol. s r.o., se sídlem Šumperk, Nemocniční 23, PSČ 

787 01, IČ: 427 66 460 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 200,--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 
- vyhovení geometrického plánu č. 5224-48/2007 ze dne 15.10.2007 na 

zaměření skutečného stavu v dané lokalitě uhradilo kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1606/07 MJP – souhlas k provedení technického zhodnocení budovy č.p. 2782 

schvaluje 
vydat souhlas k provedení technického zhodnocení budovy č.p. 2782 na pozemku 
st. p.č. 610/2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. Temenická 91,  ve vlastnictví města 
Šumperka na náklady současného nájemce, kterým je Česká pošta, s.p., se 
sídlem Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ: 225 99, IČ: 7114983, za těchto podmínek: 
- technické zhodnocení spočívá v rozšíření datových sítí v orientační ceně 

10.819,75 Kč 
- technické zhodnocení bude odepisovat nájemce  
- město Šumperk se zavazuje, že do 1 měsíce ode dne ukončení prací na 

uvedeném technickém zhodnocení, s nájemcem uzavře na základě jeho 
písemné výzvy dohodu o odepisování v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném  znění 

- nájemce v případě ukončení nájmu nebude po pronajímateli požadovat úhradu 
provedeného technického zhodnocení předmětu nájmu 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1607/07 MJP – výjimka z usnesení RM č. 1400/07 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1400/07 ze dne 18.10.2007  spočívající ve změně textu 
druhé odrážky  podmínek uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, a to aby text:  
Budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  57.600,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, byl nahrazen 
novým textem: 
Budoucí oprávněný z  věcného břemene nebude hradit zálohovou částku  za 
věcné břemeno při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, celková skutečná částka za  uložení inženýrských sítí bude vypočtena  
na základě geometrického zaměření skutečného stavu a na základě usn. ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005, vypočtená finanční částka  bude uhrazena do 15ti dnů 
ode dne podpisu smlouvy o  zřízení věcného břemene,  před podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí 
Ostatní text zůstane beze změny. 

Termín:  28.2.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1608/07 MJP – dodatek k NS MP 54/2004/Pro/Vr 

schvaluje 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě označené jako MP 54/2004/Pro/Vr ze dne 
7.10.2004 mezi účastníky městem Šumperk, se sídlem nám.  Míru 1 Šumperk, IČ 
303461,  jako pronajímatelem a I. a   J. J.,  bytem Šumperk. Dodatkem dojde ke 
změně výpovědní lhůty a to z 6ti měsíční na  2 měsíční, která začne běžet 
následujícím dnem po převzetí výpovědi. Pronajímatel se zavazuje v této lhůtě 
pozemek vyklidit a umožnit tak výstavbu sběrného dvora. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing.Répalová 
 

1609/07 Parkoviště v lokalitách Jugoslávská, Fibichova, Finská 

schvaluje 
- realizovat parkoviště na ul. Jugoslávské projekčně a realizačně v roce 2008 
- realizovat parkoviště na ul. Fibichově ve variantě č. 2 projekčně a realizačně 

v roce 2008 
- realizovat parkoviště na ul. Finské ve variantě č. 2 koncepčně a projekčně 

v roce 2008 
 
       Termín: 6.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1610/07 Parkoviště v lokalitách Jugoslávská, Fibichova, Finská 

doporučuje ZM 
- začlenit přípravu a realizaci parkoviště na ul. Jugoslávské do rozpočtu na rok 

2008 v předpokládané částce 2,75 mil. Kč 
- začlenit přípravu a realizaci  parkoviště na ul. Fibichově do rozpočtu na rok 

2008 v předpokládané částce 1,65 mil. Kč 
- začlenit přípravu a realizaci parkoviště na ul. Finské do rozpočtu na rok 2008 

v předpokládané částce 200 tis. Kč a realizaci do rozpočtového výhledu na 
roky 2009-2010 v částce 5 mil. Kč 

 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

 

1611/07 Strategický plán rozvoje města – Akční plán 2008-2010 

doporučuje ZM 
schválit Akční plán na roky 2008-2010 jako nedílnou součást Strategického plánu 
rozvoje města s posunutím termínu projektové dokumentace „Zařízení s celodenní 
péčí o seniory do r. 2010. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1612/07 Dohoda o vzájemné spolupráci s Olomouckým krajem – zajišťování POV 

schvaluje 
uzavřít  Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a městem 
Šumperk o zajišťování Programu obnovy venkova 2008. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1613/07 Rekonstrukce části ul. Reissovy 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke SOD č. P 10/08/07-SG s firmou STROG, s.r.o., na akci: 
„Rekonstrukce části ul. Reissovy“. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení 
termínu dokončení stavby do 15.12.2007 a vícepráce v částce maximálně 
133.000,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1614/07 Rekonstrukce části ul. Reissovy 

ukládá 
odboru RÚI uplatnit sankce dle SOD č. P 10/08/07-SG v případě, že zhotovitel 
nedokončí dílo v termínu do 15.12.2007. 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

1615/07 Obecně závazná vyhláška č. xx2007, kterou se stanoví místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2007, kterou se stanoví 
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1616/07 Statut energetické komise rady města Šumperka 

schvaluje 
statut energetické komise Rady města Šumperka s účinností od 7.12.2007. 
 
       Termín: 7.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Macek 
 

1617/07 Poskytnutí údajů z meteostanice 

schvaluje 
uvolnit meteodata za období 2004-2009 pro Léčebné lázně Bludov za podmínky 
zafinancování měření dalších nových veličin. 
 
       Termín: 7.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
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1618/07 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření NS k bytu v domě zvláštního určení – DPS Temenická č. 35 
Šumperk: 
- L. N.,  – byt č. 209 o velikosti 1+kk obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu neurčitou 
       Termín: 10.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1619/07 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Temenická č. 35, Šumperk: 
- M. K.,  zast. opatrovníkem D. Ž.,  bytem Šumperk,  - byt č. 304 o velikosti 2+kk 

obytné místnosti na ulici Temenické 35 v Šumperku k 30.11.2007 
 
       Termín: 10.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1620/07 Opatrovnictví obce 

schvaluje 
návrh na ukončení smlouvy s PONTIS Šumperk, o.p.s., v souvislosti 
s opatrovnictvím ke dni 31.12.2007.    
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

1621/07 Filmový klub 

schvaluje 
provozování Filmového klubu v prostorách Kina OKO dle varianty 3 předloženého 
materiálu.  
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1622/07 Filmový klub 

doporučuje ZM 
schválit vyjmutí „filmového klubu“ ze stávající smlouvy s Domem kultury a připravit 
dodatek č. 2 smlouvy. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1623/07 Mimořádné odměny 

doporučuje ZM 
schválit mimořádné odměny: 
- předsedům výborů ZM a předsedům komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu 
- členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu 
- členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu v souladu s 

§ 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

       Termín: 20.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1624/07 Mimořádné odměny 

schvaluje 
mimořádné odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a členů komisí RM 
dle předloženého návrhu. 

      Termín: 20.12.2007 
      Zodpovídá: předs. komisí RM 
 

1625/07 Mimořádné odměny 

doporučuje 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 

      Termín: 20.12.2007 
      Zodpovídá: předs.  výborů ZM 

1626/07 Mimořádné odměny 

ukládá 
předsedům komisí RM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy komisí. 
 

Termín: 20.12.2007  
   Zodpovídá: předs. komisí RM 

 

1627/07 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1 opatření MěÚ Šumperk č. 2/2007 – organizační řád 
Městského úřadu Šumperk, který byl schválen usnesením RM č. 319/07 ze dne 
8.2.2007 a nabyl účinnosti dne 9.2.2007. 
       Termín: 1.5.2008 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
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1628/07 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1a opatření MěÚ Šumperk č. 2/2007 – organizační řád 
Městského úřadu Šumperk, který byl schválen usnesením RM č. 319/07 ze dne 
8.2.2007 a nabyl účinnosti dne 9.2.2007. 
       Termín:  1.1.2008 
       Zodpovídá:  PaedDr. Holub 
 

1629/07 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zřízení oddělení správy majetku, které bude začleněno do 
majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk s účinností od 1.5.2008. 
 
       Termín: 1.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1630/07 Personální záležitosti 

schvaluje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: 
k 1.5.2008  stav 209 zaměstnanců (+ 1 MJP, vedoucí oddělení správy 

majetku, + 1 DOP) 
 
       Termín: 1.5.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1631/07 Organizační opatření k zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání ZM dne 13.12.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v. r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta          1. místostarosta 

 


